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Nota ao usuário

Cópias impressas desse manual não são controladas.
Esse documento é propriedade intelectual da Pro Tune Sistemas Eletrônicos, e nenhuma
fração desse manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida por nenhum meio, seja
eletrônico ou impresso, sem a devida autorização da Pro Tune.
A Pro Tune, seus colaboradores e revendedores não se responsabilizam pelo uso
incorreto das informações contidas nesse manual, e isenta-se também de possíveis
imprecisões ou omissões nesse documento.
A Pro Tune reserva-se ao direito de promover alterações nesse documento sem prévio
aviso.
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Parabéns!
Você acaba de adquirir um produto da linha Pro Tune. Agradecemos pela confiança em
nossos produtos, que são produzidos seguindo rigorosas normas de padrão internacional,
aliados a um controle de qualidade altamente rigoroso, para que você receba um produto
superior em desempenho, acabamento e funcionalidades.
Nossos produtos são 100% fabricados no Brasil, desde a montagem dos componentes
eletrônicos, passando pela programação e finalizando com o case usinado em alumínio, o que
confere um aspecto durável e profissional aos produtos.
Esperamos que você tenha uma ótima experiência com os produtos Pro Tune, e
estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas e suporte técnico em instalação ou
operação de qualquer produto da linha.

Garantia / Suporte
Os produtos Pro Tune possuem garantia de um ano (3 meses de garantia legal mais 9
meses de garantia especial concedida pela Pro Tune) a partir da data de venda ao consumidor
final. A garantia cobre somente defeitos de fabricação, e toda e qualquer manutenção ou
conserto ocorrerá apenas na fábrica da Pro Tune. Para a troca ou conserto de qualquer produto
em garantia, é necessário apresentar nota fiscal de compra do produto em um dos
revendedores autorizados da Pro Tune com data legível.
Danos causados aos produtos ou a outras peças devido à instalação incorreta não estão
cobertos pela garantia. Produtos com marcas de violação ou choques mecânicos perdem
automaticamente a garantia. A garantia não é extensível ao conteúdo ou ajustes presentes na
memória dos produtos.
Em caso de dúvidas de instalação ou operação, entre em contato com nossa equipe de
Suporte Técnico.
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1. VISÃO GERAL
O Mini Dash é um equipamento para monitoramento do funcionamento do veículo.
Possui como função exibir dados, alarmes e as funções de painel configurável, e shift light. Além
disso, possui tela resistiva sensível ao toque e GPS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tela de LCD sensível ao toque de alto brilho
GPS Integrado.
Duas entradas analógicas para sensores
Protocolos de comunicação: OBDII / CAN / ISO
Possui o traçado dos principais autódromos do Brasil em sua biblioteca (função Lap
Timer) com reconhecimento automático por GPS.
Apresentação em 3 idiomas: português / inglês / espanhol.
Sistemas de unidades métrico e imperial.
10 canais configuráveis.
Configuração de até 6 alarmes em 2D.
Comunicação com veículos originais via porta OBDII
Comunicação com ECUs Pro Tune
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2. CONTEÚDO DO PACOTE
Na embalagem estão presentes os seguintes itens:
- Mini Dash 2.4;
- Adaptador universal para conexão com outros produtos Pro Tune e OBD-II;
- Antena GPS;
- Manual de instruções e softwares Pro Tune, contidos no Pen-drive;
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3. RECOMENDAÇÕES
- Certifique-se que o produto está bem fixado Quedas do equipamento durante a
utilização podem gerar acidentes.
- O TDL deve ser instalado em uma região do veículo na qual ele não esteja sujeito a
arranhões e choques;
- Não segure ou transporte o TDL pelo seu cabo de alimentação;
- Nunca perfure o case;
- O imã presente na base da antena GPS funciona como um aterramento que ajuda a
minimizar interferências e deve ser, obrigatoriamente, instalada em um ponto metálico
aterrado do veículo. A base receptora deve ser voltada para cima.
- A antena GPS deve ser instalada na parte exterior do veículo para garantir a perfeita
sincronização com os satélites.
- A sincronização da antena com os satélites pode levar algum tempo, principalmente se
for a primeira vez que ela é ligada em um novo local.
-O cabo da antena deve ser fixado de modo a evitar que ele entre em contato com
alguma superfície cortante e venha a se romper;
-Não pintar a antena GPS com tinta (metálica), pois esta causa interferência e
consequente mal funcionamento do produto;
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4. INSTALAÇÃO
4.1

Carros Originais

Para instalar o Mini Dash 2.4 em carros originais, deve-se utilizar o adaptador com o
conector OBD II.
1) O Dash deve ser fixado de maneira segura no veículo.
2) O conector padrão 8 vias fêmea do MTD2.4 deve ser conectado ao conector 8 vias
macho do adaptador.
3) O conector OBDII deve ser conectado à porta OBDII do veículo (ver manual do
veículo).
4) O usuário deve acessar o menu principal e em seguida selecionar o ícone “Comms”
para alterar o modo de comunicação para OBDII CAN.

Ícone de acesso ao menu de comunicação.
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5) Verificar se há comunicação acessando no menu principal a opção “Exibir Sensores”,
caso sejam exibidas informações no canal de RPM a instalação está concluída basta clicar no
botão voltar até salvar a configuração.

Ícone para seleção da visualização de sensores.

6) Caso não sejam exibidas as informações dos sensores, retornar ao Menu Comms e
alterar o tipo de comunicação para OBDII ISO.
7) Acessar no menu principal a opção “Exibir Sensores” e verificar se há comunicação. A
comunicação ISO pode levar até 5 minutos para ser estabelecida.
OBS: Em alguns modelos de veículos, é possível que seja necessária a utilização do cabo
OBDII Universal para a comunicação. Este cabo é adquirido separadamente.
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4.2 ECUs PR-4 e PR-8
Para instalar o MTD2.4 em veículos utilizando as ECUs PR-4 e PR-8 utiliza-se o adaptador
Pro Tune CAN sem o conector OBDII.
1) O Dash deve ser fixado de maneira segura no veículo.
2) O conector padrão 8 vias fêmea do TDL deve ser conectado ao conector 8 vias macho
do adaptador.
3) O conector 5 vias fêmea do adaptador deve ser conectado ao conector 5 vias macho
do pré-chicote da ECU PR-4 ou PR-8.
4) O usuário deve acessar o menu principal da TDL e em seguida selecionar o ícone
“Comms” para alterar o modo de comunicação para Pro Tune CAN. Neste mesmo menu é
preciso ajustar a velocidade de comunicação para 500 kbps.

Ícone de acesso ao menu de comunicação.
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5) Verificar se há comunicação acessando no menu principal a opção “Exibir Sensores”,
caso sejam exibidas informações no canal de RPM a instalação está concluída, basta clicar no
botão voltar até salvar a configuração.

Ícone para seleção da visualização de sensores.

6) Caso não sejam exibidas informações dos sensores, conectar a ECU ao computador
utilizando o cabo USB, abrir o software Pro Tune Workbench e configurar no menu Comunicação
Externa a comunicação CAN BUS, 500 kbps. Além disso, deve-se alterar o protocolo do Dash para
“Pro Tune Multiple Devices” e a taxa de atualização para 20 Hz.
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Figura 1: Acesso ao menu de comunicação externa - Workbench.

Figura 2: Comunicação externa - Opções principais.
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Figura 3: Comunicação externa - Opções dash.

7) Salvar as modificações feitas no ECU.
8) Acessar o menu principal do TDL, ir na opção “Exibir Sensores” e verificar se há
comunicação.
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5. TELA INICIAL
A tela principal é composta por uma barra superior de indicação de RPM e por gauges.
Para acessar o menu principal, basta clicar em qualquer local da tela por 3 segundos.
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6. MENU PRINCIPAL
Na tela inicial ao pressionar a tela por 3 segundos será exibido o menu principal.
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6.1 Configurações
Neste menu calibra-se o touchscreen, configura-se o brilho da tela, altera-se o idioma e
o padrão de unidades. Pode-se ainda inserir uma senha para bloquear o acesso às configurações
do Mini Dash e restaurar a configuração padrão de fábrica.
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6.1.1 Canais Configuráveis
Nesta opção é possível configurar novos canais para o Mini Dash, alterar canais
previamente configurados ou deleta-los.

Ao pressionar sobre o botão “Novo Canal Configurável” o usuário realiza uma série de
passos para a configuração de um novo canal.
1) Seleção do canal onde está o sinal de entrada. Ao utilizar as entradas analógicas o canal
de entrada será “Analog IN1” ou “Analog IN2”.
2) Escolher entre utilizar ou não presets.
3) Selecionar o nome do canal configurável, uma abreviação e as unidades.
4) Na tabela apresentada configura-se as tensões do sinal de entrada na linha “REF” e o
valor a ser exibido pelo canal na linha “TGT”. Caso esteja utilizando um preset será
apresentada a calibração do preset selecionado. Nesta mesma janela no canto inferior
direito, escolhe-se o número de casas decimais que serão utilizadas pelo canal de saídas.
Retornando ao menu “Canais Configuráveis” e pressionando sobre o botão
“Mostrar/Modificar Canais de Configuração”, é exibido uma janela edição dos canais
REVISÃO DO DOC: Novembro / 2018
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previamente criados. Nesta janela é possível modificar o nome do canal, o número de casas
decimais do canal de saída, os valores de calibração do sensor, a entrada na qual está conectado
o sensor ou selecionar presets.

6.1.2 Brilho
Neste menu define-se a intensidade de brilho da tela.
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6.2 Comms. Setup
Neste menu seleciona-se o tipo de comunicação do MTD 2.4 e as características
referentes a esta comunicação.

Para estabelecer comunicação é fundamental que a ECU e o MTD2.4 estejam
configurados no mesmo tipo de comunicação e velocidade.
Os tipos comunicação disponíveis são:
- Aim Dash (CAN)
- Auto V1
- Custom
- Demo (utilizada para demonstração do funcionamento do produto)
- Motec Can Cst
- MS2/3 Serial
- OBDII CAN
- OBDII ISO
- PROTUNE CAN
- PROTUNE SP
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- Auto (automático)
- Custom CAN EVO X
- Motec CAN M800 Set 1

O Botão “Priorizar leitura de RPM em comms lentas”, quando acionado torna prioritário
a leitura do RPM sendo adequado para comunicações de baixa velocidade.
Pressionando o botão “Velocidade” é possível definir a velocidade da comunicação
entre ECU e TDL. As opções são: 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps ou 1000 kbps. Em comunicações
do tipo PROTUNE SP, OBDII ISO, Demo e MS2/3 Serial, a velocidade de comunicação é definida
de modo automático. Certifique-se de estar utilizando a mesma velocidade de comunicação na
ECU e no TDL. O botão “Diagnóstico” tem como função a visualização de informações técnicas
sobre a comunicação.
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6.3 Exibir Sensores
Nesta tabela são exibidos em laranja os canais disponíveis sensores. Os canais não
disponíveis são apresentados na cor cinza. Este menu pode ser utilizado para, por exemplo,
verificar se um determinado sensor está funcionando.
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6.4 Alarmes
Este recurso é utilizado para o monitoramento de um determinado canal escolhido pelo
usuário. Sempre que os valores do canal ultrapassarem os limites selecionados os gauges do
MTD2.4 piscarão em vermelho
Caso o veículo saia da condição que acionou o alarme os avisos visuais sairão da tela, porém
ficará registrado os valores de máximos e mínimos que tiverem ultrapassado os limites
permitidos no menu “Alarmes”.
Para limpar o evento de alarme, pressionar a tecla resetar que aparece na parte inferior
do menu alarmes.

Para escolher as variáveis monitoradas pelo alarme e ajustar os seus limites, o usuário
deve pressionar o botão novo. Na janela de Ajuste de alarme, é possível alterar a variável que
será monitorada pressionando sobre o nome do canal na parte superior da tela. Nesta janela é
possível ajustar alarmes 1D ou 2D. Alarmes 1D dependem apenas dos limites da variável
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selecionada. Alarmes 2D são utilizados para estabelecer diferentes limites para o canal em
função da rotação do motor.
Para utilizar um alarme 1D, que independe da rotação do motor, o usuário deve inserir
valores máximos e mínimos na primeira coluna.
Caso necessite de um alarme que dependa da rotação do motor (alarme 2D), deve-se
abrir uma nova coluna clicando sobre a mesma, na célula “RPM”. Inserir os valores desejados e
definir os valores de máximo e mínimo para cada faixa de rotação.
Ao configurar alarmes 2D o usuário deve estar ciente de que os valores de máximo e
mínimo serão interpolados entre uma coluna e outra do alarme. No campo “Espera de Início”
seleciona-se o tempo mínimo em que a variável monitorada deve permanecer na condição de
alarme para que o alarme seja acionado.
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6.5 Voltas
Neste menu são realizadas alterações relacionadas a cronometragem e à contagem de
voltas. No botão “Raio” seleciona-se o raio de detecção para fechamento de volta, o valor de 15
metros é adequado para maioria dos circuitos, valores menores apenas são recomendados para
circuitos com linha de chegada próximo a outro trecho do circuito (ex: Autódromo de Londrina).
Em “Ponto de Inicio” existem as opções “Automático” para identificação automática de
autódromo ou manual para inserir as coordenadas geográficas da largada em autódromos não
catalogados. Na opção manual existe o botão “Escolher este lugar” para definir o ponto atual
como ponto de início da volta.
O botão “Reset Voltas” zera o contador de voltas e deleta a volta de referência que está
salva no TDL. Em “Tempo visível” ajusta-se o tempo de permanência das informações de tempo
de volta e diferencial de tempo para a volta de referência.
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6.6 Editar Tela
O menu “Editar tela” tem como função a escolha do preset de tela que será utilizado e
a alteração dos canais de cada gauge.
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6.7 Shift Lights
O menu “Shift Lights” tem como função a configuração de cor e rotação em que
acenderá o aviso de troca de marcha na tela.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações Técnicas
Item

Característica

Alimentação

8 a 18 Volts

Consumo

150mA @ 12volts (sem Leds acesos) 650mA @ 12volts (com todos os
Leds acesos na cor branca)

Entradas analógicas

2 entradas de 0 a 18,8 Volts

Protocolo CAN

100 a 1000 kbps - resistor de terminação externo

Protocolo ISO

5bps à 57600bps

Protocolo Protune SP

Serial à 115.2 kbps / 500 kbps

Temperatura de operação

De -10 à +70°C

Luminância do display

250 nits (cd/m²)

GPS

Taxa de amostragem - 10Hz / Antena externa, alimentação 3.3V /
Conector tipo MCX.

Proteções

Inversão de polaridade da bateria / Transiente de tensão de
alimentação / Transiente de tensão nas linhas da rede CAN / Respingos
d’agua e poeira. O produto é recomendado para uso indoor.
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ADAPTADORES E CONECTORES
Conector 8 vias macho

Pino
1
2
3
4
5
6
7
8

Função
Terra
12V
ISO - K line
CAN Low
CAN High
ISO - L line
Entrada Analógica (0 a 18,8V)
Entrada Analógica (0 a 18,8V)
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Conector OBDII

Pino
4
5
6
7
14
15
16
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Função
Terra (Chassi)
Terra (Sinal)
CAN High
ISO - K Line
CAN Low
ISO - L Line
12V
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Conector 5 vias macho

Pino
1
2
3
4
5
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Função
Terra
12V
CAN High
CAN Low
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Conector 4 vias macho

Pino
1
2
3
4
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Função
12V
Terra
Entrada analógica
Entrada analógica
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Conector 3 vias macho

Pino
1
2
3
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12 V
Terra
Entrada Analógica
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