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Apresentação
Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.
A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta
tecnologia para seguimento de rastreamento.
O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta,
fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.
Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do
produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.
Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em
contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais
aptos estão à sua disposição.

Introdução
Um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo. Alguns sensores
respondem com sinal elétrico a um estímulo positivo ou negativo, isto é,
convertem
a
energia
recebida
em
um
sinal
elétrico.
Exemplo: Sensor de chuva, o equipamento é conectado ao limpador de parabrisa do veículo quando acionado emite um sinal positivo que é interpretado e
gera o evento chuva.
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Configurando Sensores
1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu
computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial” .
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2. Selecione a aba “Sensores”
 Em configuração sensores temos as abas “página 01” e “página 02”,
onde podemos configurar até cinco sensores.
 Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg
info configuração sensores” em seguida clique no botão “editar config”.
 Selecione um campo de sensor disponível para configurar.
 No campo “tipo de sensor” selecione o sensor que deseja configurar,
entre eles, botão pânico, botão antifurto, painel, teclado, porta motorista,
porta carona, carreta, porta baú, porta baú lateral, quinta roda, caixa
falsa, portas cabine, velocidade alarme, bateria monitorada, rastreador
carreta, acoplamento móvel, configuráveis (do 1 ao 8), ar condicionado,
plataforma, bitoneira lado dir mecânico, bitoneira lado esq mecânico,
bitoneira lado dir eletrônico, bitoneira lado esq eletrônico, chuva,
embreagem, freio estacionamento, freio estacionamento, farol baixo,
farol alto, lanterna, chuva alerta velocidade, horimetro, saturação filtro de
ar, faturação filtro hidráulico, pressão óleo motor, botão controle diesel.
 No campo “debounce:” vem gravado o tempo de segurança em que o
sensor será acionado.
 No campo “Polaridade sensor” têm três opções, nível baixo (polaridade
negativa), nível flutuante (polaridade neutra), nível alto (polaridade
positiva).
 No campo “regra sensor” só se aplica para sensores de portas (porta
motorista, porta carona, portas cabine).
 Após editar os campos clique no botão “gravar config”.
Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”.
Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não
receberá as novas configurações!
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Contatos Multi Portal
Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em
contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11)
4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxilio.
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