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Manual de instruções

Esta luz indicadora de rotações foi desenvolvida para uso em veículos originais ou de alta 

performance, que possuem sistema de ignição por centelha, independente do número de 

cilindros. De fácil instalação e programação,  tensão de operação 12VDC. Indicação sinal de 

pulso (modo caneta de prova). Disponível em duas versões, Shift Light Caneta e Shift Light 

Canhão. Não recomendamos a instalação deste módulo em veículos com sistema de 

distribuidor com platinado.

Características:

   Shift Light Caneta
 - Alerta por LED 10mm vermelho de Alto Brilho
 - Dimensões: 16mm de diâmetro, 80mm de comprimento

   Shift Light Canhão
 - Alerta por lâmpada incandescente com 21W de potência
 - Dimensões: 38mm de diâmetro, 120mm de comprimento

Após a instalação, para verificar se o sinal de rotação está sendo lido corretamente, ligue o 

veículo e em marcha lenta dê um clique rápido no botão de programação. O LED deverá ficar 

piscando rapidamente, na frequência do sinal de rotação. Para sair deste modo, basta clicar 

novamente no botão de programação.

SHIFT LIGHT

PROGRAMAÇÃO:

Para gravar um determinado valor de rotação, para acionar o alerta, siga os seguintes passos:

1 - Com o motor em funcionamento, acelere até a rotação desejada e mantenha nesta 
rotação.
2 - Pressione e mantenha pressionado o botão de programação até que o LED/Lâmpada 
acenda.
3 - Libere o botão de programação e a gravação será finalizada.

Para gravar rotações mais elevadas, sem a necessidade de elevar muito o giro com o veículo 
parado, pode-se gravar o dobro da rotação que está sendo lida seguindo os passos abaixo:

1 - Com o motor em funcionamento, acelere até a metade da rotação desejada e mantenha 
nesta rotação.
2 - Pressione e mantenha pressionado o botão de programação até que o LED/Lâmpada 
acenda e apague novamente.
3 - Libere o botão de programação e a gravação será finalizada memorizando o dobro da 
rotação lida.
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Shift Light Caneta

PROGVERMELHO: 12V Ign.
PRETO: Terra
VERDE: Sinal RPM
CZ/AM: Saída Negativa

MÓDULO SHIFT LIGHT

ODG Auto Acessórios Ltda
R: Senador Benedito Valadares 560 - Bairro Industrial - Contagem - MG CEP 32223-030

 +55  (31) 3363-3676 / 3363-4287 odg.com.br

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Shift Light Caneta.
ou
1 Shift Light Canhão com Módulo Shift Light.

1 Manual de instruções.
1 Adesivo ODG.
1 Termo de garantia.

OBS: Para veículos com bobina dupla 
ou multiplas bobinas, deve-se escolher 
o sinal de uma delas para se conectar o 
fio de sinal (Branco ou verde)
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