
Termo de garantia

 A ODG AUTO ACESSÓRIOS LTDA garante o funcionamento deste produto pelo período de 15 meses corridos a contar da data de venda (saída da 
fábrica), contra defeitos de fabricação.
 Neste período, se for verificado e comprovado defeito em peças ou na montagem, oriundos do processo de fabricação o produto deverá ser 
encaminhado para o fabricante para que seja efetuado o reparo, os custos com reparo e mão de obra correrão por conta do fabricante.
 A garantia se refere apenas ao funcionamento do produto, excluído reposição de embalagens, peças adicionais e danos de aparência exterior.
 O produto perderá imediatamente sua garantia em casos de violação/reparo não autorizados, danos causados por manuseio e ou instalação incorreta, 
mau uso ou desgaste natural. 
 As despesas decorrentes com a remessa de encomenda postal, seguro e transporte são de responsabilidade única e exclusiva do proprietário.

  Este instrumento foi projetado e desenvolvido para uso automotivo, sua instalação deve ser realizada por um profissional 
especializado.
  Sua principal função é realizar a leitura de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, usando um sensor de 
temperatura tipo NTC.

Características:
  Linha GT52
 * Diâmetro de 52mm
 * Escala 40 a 120ºC
 * Iluminação convencional (lâmpada) 12V
  Linha GT
 * Diâmetro de 66,7mm
 * Escala 40 a 120ºC
 * Iluminação por LED de cor branca 12VDC

Instalação:
  O instrumento pode ser fixado diretamente no painel, usando a garra de fixação inclusa, ou através de um copo de 
sobrepor.
O sensor de temperatura deverá ser instalado de modo a ficar em contato com o líquido. Para a instalação do sensor 

poderá ser necessário a utilização de um adaptador, que deve ser confeccionado ou adquirido a parte.
  A carcaça do sensor deverá ficar aterrada.
  O instrumento foi calibrado para funcionar com o sensor de temperatura fornecido, caso seja necessário sua substituição 
as características elétricas devem ser mantidas.
  Use cabos de bitola igual ou superior para realizar a instalação.

Manual de instalação
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