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FREQUENCÍMETRO DIGITAL 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 

MODELO 
 

» FD-V2 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
» Verifica frequência de transmissão de TX. 
» Identifica chip utilizado no TX 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
» Alimentação: Bateria 9V 
» Consumo: 28mA 
» Erro típico de medição 0,01Mhz 
» Erro máximo em toda a faixa 0,0003% 
» Temperatura de operação: 0°C a +40 °C 
» Estabilidade térmica: +- 20ppm 
 
DIMENSÕES E PESO 
Dimensões: L78 x A135 x P35mm  
Peso: 150g 
 

 
 

                                    
 
 
 

 
 
 

 

OPERAÇÃO 
- Para ligar o FREQUENCÍMETRO, pressione momentaneamente a tecla. 
- Para desligar, mantenha a tecla pressionada até a tela piscar. 

 
EFETUANDO MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA 
Segure o controle remoto a uma distância de 1 a 10cm do painel do FREQUENCIMETRO com uma das teclas do 
controle pressionada. Enquanto o sinal do controle remoto estiver sendo capturado, uma sequência de setas irá 
acender no display. 
 

           
Frequência de operação 

Indicação de  
Captura de sinal 
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    Mais informações acesse: www.contel.ind.br ou escreva: suporte@contel.ind.br   

IDENTIFICADOR DE CHIP  
Este recurso identifica o codificador utilizado e mostra o código do controle remoto. Após acionar e soltar a tecla 
do transmissor, automaticamente aparecerá na tela do analisador o tipo de chip utilizado, conforme abaixo. 
 

 

 

 
  

IDENTIFICADOR DE NÍVEL BATERIA 
Ao pressionar a tecla, o nível de carga será mostrado no display de forma gráfica e em percentual, permitindo o 
uso de toda a carga sem risco de erros na medição.  
 

 

 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 
Para economizar bateria, o FREQUENCIMETRO se desliga automaticamente 40 segundos após a última medição 
efetuada. 
 

TERMO DE GARANTIA 
Este produto foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante 
este produto contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios 
de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 
(noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de 
instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto 
ou substituição do produto. 
Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, 
acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aqui-
sição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, 
somente serão cobrados as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o 
prazo de garantia. 
 
PERDA DA GARANTIA 
Esta garantia perde seu efeito caso o produto: 
 

a) Não seja utilizado para o que se destina; 
b) Sofra danos provocados por acidentes; 
c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc. 
d) Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto; 

 
 

Código por corte de trilha 

Learning Code 

Rolling Code (Anti clonagem) 

Aceso: Equipamento está conectado à fonte 
Piscando: Bateria igual ou inferior a 25% da carga. 

Bateria totalmente descarregada. 

Identificação do nível de bateria de 0 a 100% 


