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(41) 9 7400-6224

6.1 O equipamento de rastreamento da Nipponsat é garantido contra eventuais de-

feitos de fabricação devidamente comprovados;

6.2 Este produto possui garantia de 12(doze) meses, a contar da data da instalação 

deste;

6.3 Não estão incluidas na garantia os defeitos originados de uma instalação elétrica 

deficiente ou má conservação do produto;

6.4 A garantia cessará automaticamente caso o produto:

6.4.1 Seja modificado ou consertado por pessoas não autorizadas;

6.4.2 Tenha o lacre que compõe o produto violado;

6.5 O cliente poderá vincular o equipamento de rastreamento da Nipponsat ao soft-

ware de outra empresa, correndo às expensas deste, a manutenção e instalação do 

equipamento de rastreamento. Entretanto havendo violação do lacre de garantia, a 

Nipponsat não se responsabilizará pelos defeitos e falhas apresentadas pelo equipa-

mento;

6.6 Sugerimos que o referido equipamento de rastreamento deva possuir o chip de 

dados pós-pago apropriado para sistemas de telemetria, contratado pela Nipponsat.

ATENÇÃO: A Nipponsat não se responsabiliza por quaisquer danos 
sofridos pelo veículo rastreado, o que inclui furtos e roubos, na medida 
que o aparelho tem a finalidade de mero rastreador, não servindo como 
garantia ou seguro. A Nipponsat incentiva, além da instalção deste 
rastreador, a contratação de um seguro contra roubo.

MANUAL DE 
INSTALAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parabéns! Você acabou de adquirir um equipamento

de rastreamento de altíssima qualidade com o que

há de mais moderno em tecnologia eletrônica. 

Para aproveitar o máximo do produto é de extrema

importância que leia atentamente este manual.

Agência Nacional de Telecomunicações

1940-13-9193

4. APLICATIVO NIPPONSAT

5. CERTIFICADO DE GARANTIA

6. SUPORTE TÉCNICO

Baixe nosso Aplicativo, disponível em: 



- De acordo com a norma NBR 13042/1993, o bloqueio do veículo 
deverá ser efetuado através do motor de partida;
- Nunca fixar a central do rastreador próximo a caixa de fusíveis ou 
dispositivos eletrônicos (alarmes e bloqueadores);
- Nunca utilizar lâmpada de teste, sempre utilizar Multímetro para 
efetuar as medições no veículo;
-- Caso esteja instalando em motocicletas, envolva a central do ras-
treador com proteção plástica;
- Sempre envolva a central do rastreador e o relé de bloqueio com 
espuma, evitando qualquer trepidação;
- Sempre posicionar a central do rastreador com a logotipo da Nip-
ponsat voltada para cima;
- Sempre antes de guardar a central do rastreador, efetue os testes 
de posicionamento junto a Nipponsat;

- Para procurar o fio do bloqueio sempre utilize o Multímetro, não uti-
lize lâmpada de teste, para evitar possíveis falhas no sistema elétrico, 
inclusive o acionamento do Air Bag, danificação do CDI e/ou aciona-
mento de avisos luminosos no painel interno do veículo;
- Usar o relé específico para cada veículo (12V ou 24V);
- Caso esteja efetuando o bloqueio em motocicletas utilize relé blin-
dado para evitar infiltração de água e consequentemente a oxidação;
- Nunca efetuar o bloqueio em fios grosso que suportam correntes 
acima de 20A, sempre pegar o fio após o fusível de proteção;
- Usar somente o chicote de bloqueio enviado junto ao kit;;
- Executar os testes de bloqueio e desbloqueio no veículo, através do 
Software de Rastreamento com o veículo em local aberto;; 
-- Deixar o fusível de segurança em local de fácil acesso ao cliente, 
em caso de emergência coloque o fusível no porta-fusível do chicote 
de bloqueio (conforme mostrado na figura ao lado).

- Fixar a central no minimo 40 cm distante da lataria do veículo e em 
local de dificil acesso, na posição horizontal, seguindo orientação da 
etiqueta “ESTE LADO PARA BAIXO”;
- Revestir todo o chicote de alimentação com isolante elétrico (espa-
guete, espuma, espiral ou fita isolante);
- Utilizar conectores 3M para efetuar as emendas nos fios;
- Ligar o fio preto do rastreador (0V) direto na lataria do veículo 
(massa terra);   
- Não utilize o fio Pós-Chave do veículo que tenha queda de tensão 
no momento da partida. Utilize um Pós-Chave constante;
- Sempre pegar o fio Pós-Chave antes do bloqueio do veículo; 
- Trave o conector de alimentação junto a central com cinta plástica;
-- Envolva o relé de bloqueio e a central do rastreador com fita 
espuma, para evitar interferências por vibrações;
- Caso a central do rastreador seja fixada em local exposto a 
qualquer tipo de líquido, envolva-a junto a uma proteção plástica.

3.1 INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

3. EQUIPAMENTO 3.2 INSTRUÇÕES DE BLOQUEIO

3.3 DICAS IMPORTANTES

3.4 TESTE DE POSICIONAMENTO

PORTA FUSÍVEL

CHICOTE DE BLOQUEIO

SINAL DE BLOQUEIO

Cadastro do equipamento no Sistema Nipponsat.
Siga o procendimento abaixo:

Efetue o teste do Bloqueio/Desbloqueio, horário, chave ligada e 
chave desligada e localização atual. Siga o procedimento abaixo:

ATENÇÃO: Ao conectar o fusível, o rastreador não 
executará o comando de BLOQUEIO no veículo.

Pós chave (12/24V)

Positivo bateria (12/24V)
Entrada auxiliar (12/24V)

Saída auxíliar (0V)
Negativo bateria (0V)

AZUL
AMARELO
VERMELHO
PRETO
BRANCO

FU
SÍVEL

Clique: Somente 
Credenciado

Digite: 
CPF/CNPJ

Digite: 
SENHA

Clique: 
Acessar

Digite: CNPJ/CPF 
Comprador

Digite: CNPJ/CPF
do Proprietário

Digite: Nome do
cliente

Digite: Telefone do
cliente

Clique: 
Instalar

Digite: Todos os
dados do veículo

www.nipponsat.com.br Clique:
Restrito

Clique:
Testar/Alterar

Digite:
CNPJ/CPF Cliente

Selecione o
veículo

Clique:
Iniciar Teste


