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PEDAL V12 

 

 O Controlador Eletrônico de Aceleração Pedal V12 auxilia o 

motorista a melhorar o consumo ou o desempenho do seu veículo, tem 

como características básicas: 

 - 3 modos: Econômico/Normal/Esportivo; 

 - 16 passos (7 Eco/9 Espotivo); 

 - Fácil Instalação (procure sempre o cabo correspondente ao 

seu veículo); 

a) Conteúdo. 
 

 - Módulo Eletrônico Pedal-V12. 

 - Cabo de conexão (Ver modelo). 

 - Manual do usuário. 

 

b) Descrição. 

 

 

 
 

 

 

 

Teclas: modo e seleção 

Display 
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c) Utilizando o equipamento.  

1. Instalação Inicial. 

Essa etapa consiste das conexões que devem ser feitas para que o 

aparelho funcione corretamente. Não pule nenhuma etapa. Todas as 

etapas apresentadas a seguir são essenciais para o correto 

funcionamento do aparelho. 

a. Desligue totalmente o carro e retire a chave do contato;  

b. Espere pelo menos 10 minutos;  

c. Desconecte o conector do acelerador eletrônico (Nesse passo, 

se a ECU ainda estiver recebendo sinal do pedal, a luz de avaria 

pode acender no painel. Caso isso aconteça, espere mais 10 

minutos. Se o problema persistir, ligue o aparelho mesmo assim 

e apague a luz  de avaria com um scanner); 

d. Instale os conectores do aparelho no local aonde você 

desconectou o cabo do acelerador (ver figura 1). Esses 

conectores são específicos para cada veículo;  

e. Faça todas as outras conexões (Ver figura 1). 

OBS: Existem dois fios no conector OBDII. Eles apenas servem 

para alimentação do aparelho. O vermelho é positivo e o preto 

negativo. Você pode cortá-los e fazer a conexão 12 Volts em qualquer 

local do veículo, a fim de manter a tomada de diagnósticos livre. 

 

2. Instalação e configuração do aparelho. 
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a. Por favor, verifique novamente se todos os cabos estão 

conectados; 

b. Ligue a ignição do veículo, sem dar partida no motor; o 

aparelho mostrará isso: 

 

 

c. Clique e segure em “Mode”. Uma contagem regressiva 

começará. Irá do 7 ao 0. Quando chegar em 0, continue 

segurando mais um pouco e, logo que algo surgir na tela, solte 

o botão “Mode”; 

d. Você deve estar vendo algo assim (O número após o “L” indica 

a tensão do acelerador. Por isso, ele pode variar e não ser “1,5”, 

igual mostrado nesse exemplo): .               

e. Não pise no acelerador e aperte “SET”. Isso configurará a 

tensão mínima do acelerador; 

f. Logo após, o display mostrará algo assim:  

g. Pise totalmente no acelerador. Note a mudança no número que 

acompanha o “H”. Aperte “SET”. Esse passo configurará a 

tensão máxima do acelerador; 

h. O display deve mostrar “100”; 

Se no display não estiver escrito 

“nor”, clique “Mode” até que o 

display mostre a opção desejada. 
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i. Tire totalmente o pé do acelerador e o display mostrará “nor”: 

 

Agora a configuração está completa! Para verificar a instalação, 

cheque se ao pisar tudo no acelerador o display mostra “100” e se, ao 

soltar tudo, o display mostra “nor”. 

 

3. Operação  

Ao dar partida no motor, o usuário poderá escolher entre 3 modos. 

O modo econômico (Ec), Esportivo (SP) e Normal (nor). Utilize o 

botão “Mode” para alternar entre os modos. Porém, cada modo tem 

uma intensidade que varia de 1 a 9, sendo 1 baixa intensidade e 9 

muita intensidade. Ao escolher um modo de sua preferência, pressione 

“SET” para alterar a intensidade. Exemplo: Se você estiver no modo 

Normal (nor) e quiser ir para o Esportivo 4 (SP4), você deve clicar 

“Mode” até que SPX (X sendo um número qualquer) apareça na tela. 

Então, vá pressionando “SET” até que o número 4 apareça 

acompanhando o SP. 

OBS: O botão “SET” seguirá na ordem crescente: do 1 ao 9. Quando 

atingir o 9 e ao pressioná-lo novamente, o número que surge em 

seguida é o 1. 
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Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do 
produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio. 

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br 
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Certificado de Garantia. 
 

 

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e 

assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará 

com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a 

uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte 

responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.  

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:  
  
- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo 

com o seu manual de instruções;  

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;  

- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, 

etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas 

as especificações e recomendações deste manual;  

- Manuseio/Uso indevido do equipamento;  

- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou 

umidade extrema;  

- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates 

danificados;  

- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, 

aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e 

acidentes.  

- O número de série adulterado ou rasurado. 
  
Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou 

necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos 

telefones abaixo: 

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 /   

98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;  

- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail:  

suportescanner@planatc.com.br; 

- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 /    

98966-9227. 

- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 

13h às 17h48min. 
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