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Este manual descreve as funcionalidades do programa FIPspyPC versão 3.2.3.9.
Trata-se de um software compilado e amplamente testado em computadores Windows XP, W7 e W8. Eventuais
falhas poderão ser relatadas diretamente para o e-mail fip@fip.com.br .
Para usar o FIPspyEditor, você precisará ter no mínimo:
• Um PC com processador 486 ou superior;
• Sistema operacional Windows XP ou superior;
• Monitor colorido VGA ou com maior resolução;
• Leitor de CD;
• Porta serial RS232 com conector DB9;
• Cabo de ligação com o tacógrafo fornecido pela FIP;
• Fonte de alimentação para o tacógrafo com saída 12VDC 1A.
figura 1: Tela inicial padrão

Quando se inicia o programa, é apresentada uma
tela inicial padrão.
Para um perfeito funcionamento, configure antes:
- data e hora do sistema;
- nome da empresa e do usuário do sistema (fig. 3)
necessário para o arquivamento e apresentação dos
gráficos;
- porta serial (fig. 4).

PREPARANDO O EQUIPAMENTO PARA SER PROGRAMADO
figura 2: Tecla de Programação

Antes de efetuar qualquer tipo de programação pelo
computador, é necessário primeiramente que se acione
a TECLA DE PROGRAMAÇÃO do tacógrafo. Esta
se localiza embutida na parte traseira do instrumento,
ao lado do conector de comunicação (amarelo). Para
acioná-la, utilize alguma ferramenta não metálica, para
evitar danos no circuito (fig. 2). Durante o tempo em
que o equipamento aceitará programações, o ícone de
alerta do visor permanecerá visível, que por segurança,
se apagará automaticamente após alguns minutos sem
que nada mais seja programado.
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CONFIGURAÇÕES INICIAIS DO SISTEMA
figura 3: Configuração do Usuário

Para se configurar como usuário do sistema, clique
na opção <Configurações>.
Será exibida, então, uma tela onde deverão ser
digitados dois parâmetros importantes:
- Razão Social da sua empresa;
- Seu nome completo (não confundir com o nome
do condutor do veículo).
Os dados ficarão guardados na chave de registro do
Windows para que você não precise digitar
novamente.
figura 4: Configuração da Porta Serial

É importante selecionar a porta serial aonde está
conectado o cabo fornecido pela FIP.
Selecione clicando na seta localizada na parte
inferior da tela principal.
Esta alteração estará inibida enquanto o PC estiver
se comunicando com o equipamento.

CONECTANDO O EQUIPAMENTO AO COMPUTADOR
- Verifique as conexões de comunicação (conector amarelo) e de alimentação do equipamento (conector
branco);
- Clique no botão [Abrir] ou tecle ao mesmo tempo <Alt> + <b> para iniciar a comunicação com o tacógrafo.
Se houver alguma falha na comunicação com o equipamento, será apresentada uma mensagem de erro no painel
inferior e a porta serial será fechada imediatamente, permitindo efetuar as devidas correções.
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ALTERANDO PARÂMETROS
Antes de instalar o tacógrafo, deveremos ajustar alguns parâmetros que serão utilizados pelo equipamento.
Para alterar qualquer valor, clique no botão ao lado da informação desejada.
IMPORTANTE: Todas e qualquer alteração (a critério da FIP) poderá ficar
registrada na memória do equipamento para eventual fiscalização.
Número de série do equipamento:
Esta função facilita a manutenção. Deve-se tomar cuidado para não produzir numerações duplicadas.
Tipo de sensor de velocidade utilizado:
O tacógrafo FIPspy32 permite que se utilize o sinal de velocidade com apenas um ou dois fios. Isto possibilita
que se trabalhe com o sinal de velocidade que a maioria dos veículos já possui. Este funcionará independente
desta configuração; a única diferença é que, se deixarmos configurado para sinal duplo de velocidade e
utilizarmos apenas um fio, o tacógrafo irá sempre simbolizar o alerta de falha de sinal. Altere esta configuração
conforme o sensor utilizado clicando no botão ao lado de “Sensor de Velocidade”.
• simples – para apenas um fio de sinal (sensores de 3 fios).
• duplo
– para sinal de velocidade com dois fios (sensores de 4 fios).
Obs: Esta função está disponível apenas nos tacógrafos com versão superior a 2.0.
Modelo e placa do veículo:
A descrição do modelo e placa do veículo é obrigatória. Pode-se abreviar o descritivo do modelo pois o
equipamento só imprime oito caracteres na fita-diagrama.
Alerta de velocidade:
É possível ajustar o alerta de velocidade de acordo com a preferência do cliente. É aconselhável ajustar sempre
com 1km/h acima da velocidade máxima desejada.
Para inibir o alerta, coloque ZERO neste parâmetro.
Uma breve explanação sobre a constante “k”:
Dá-se o nome de “k” ao número de pulsos que o tacógrafo recebe a cada mil metros, grandeza a que
denominamos também de p/km (pulsos por km). Esta é uma das configurações mais importantes do
equipamento, pois ela influi diretamente na velocidade e quilometragem apontada pelo instrumento.
Erroneamente, costuma-se colocar um número fixo para cada tipo de veículo, mas isto nem sempre funciona.
Por outro lado, alguns tentam ajustar a velocidade do tacógrafo tendo como base o velocímetro do veículo,
esquecendo que este (o velocímetro) pode ter altos índices de erro dependendo da velocidade.
Algumas dicas para medir a constante k no próprio veículo, utilizando o tacógrafo FIPspy32.
- Faça uma pista reta, com pelo menos 100 metros. Meça-a com uma trena de fita padrão, colocando uma faixa
bem visível no seu início e término. Todo o processo dependerá deste primeiro passo;
- Com o tacógrafo conectado ao programa, clique no botão [
]. Isto irá transformar o tacógrafo FIPspy32
em um contador de pulsos, que será notado pela mudança do visor LCD do equipamento;
- Confirme, desconecte o tacógrafo do micro e instale-o provisoriamente no veículo;
- Utilize a tecla do meio para zerar a contagem na marca inicial da pista e percorra o trajeto em baixa velocidade
evitando a arraste dos pneus. Pare na marca final e anote o número apontado pelo contador. Faça isto mais de
uma vez, tirando a média dos valores. Isto deixará o cálculo mais preciso;
- Calcule a quantidade de pulsos para mil metros utilizando a fórmula: k = pulsos obtidos x 1000 / pista (m);
(Ex: para 1.600 pulsos recebidos em uma pista de 100m: k = 1600 x 1000 / 100 => k = 16.000).
- Se o veículo possuir câmbio com marcha reduzida utilize o mesmo processo de antes com a mesma acionada.
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Obs: Para que o equipamento volte a funcionar novamente como tacógrafo, mantenha a tecla do meio
pressionada por alguns segundos.
“k normal”:
Digite a constante k conhecida clicando na tecla [<>], coloque somente números inteiros.
Se o veículo não possui câmbio com marcha reduzida, coloque este mesmo valor também em “k reduzida”.
“k reduzida”:
Alguns veículos possuem câmbio com marcha reduzida. Quando o sinal de velocidade é colhido no câmbio, o
número de pulsos por km (k) é alterado sempre que o condutor ativar o sistema.
Se for este o caso, deve-se ligar o fio de sinal da reduzida no tacógrafo e colocar a constante “k reduzida” com
seu respectivo valor.
Proceda conforme foi explicado no tópico “Preparando o tacógrafo para medir pulsos (k)” para encontrar este
valor.
No caso do veículo não possuir reduzida, deixe este parâmetro com mesmo valor de “k normal”.
Acerto do relógio:
O tacógrafo FIPspy32 permite que o condutor ajuste sua data e hora pelo teclado somente uma vez por dia.
Ligado ao computador, este ajuste poderá ser efetuado a qualquer momento, clicando no botão do relógio; o
tacógrafo assumirá a data e hora do PC.
Alteração de km:
Altere como quiser, lembrando apenas que esta função deve ser utilizada com responsabilidade.
• Evite colocar a mesma km do velocímetro, pois é muito provável que a evolução dos dois contadores
varie devido ao erro do velocímetro ser bem maior que o “erro” do tacógrafo.
• É importante que o cliente autorize este procedimento.
• Esta operação é irreversível; antes de alterar a quilometragem, anote-a na ficha do cliente.
Zerar odômetro parcial:
Tecle [ O ] a qualquer momento.
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CADASTRANDO CONDUTORES NAS VERSÕES ANTIGAS
figura 5: Programa Conectado a um Equipamento com Versão de Software Inferior a 2.00.

Nestas antigas versões, o tacógrafo só permite
cadastrar até 4 condutores fixos por equipamento.
Também poderão não possuir odômetro parcial e o
sensor de velocidade pode aceitar somente um
nível de pulso.
Clique nos botões de [1º] até [4º] e será
apresentada uma janela que permitirá alterar as
informações (figura 6).

figura 6: Tela de Cadastro de iButton

Nesta tela é possível se cadastrar um número de
iButton com até 12 dígitos, e um nome de condutor
com até 24 caracteres. Não são permitidos acentos.
É possível se colher o número diretamente do
iButton que se quer cadastrar:
- Clique no botão [ Capturar ]- Encoste o iButton
nos contatos de identificação do tacógrafo até
ouvir um sinal sonoro ou o número ser apresentado
no campo da tela.
Confirme as alterações com o botão [ OK ].

figura 7: Funcionando para Apenas um Condutor:

Para funcionar com um único condutor, deixe
gravado ZERO em todas as posições de iButton e
coloque o nome do condutor na primeira posição.
Nesta condição, o equipamento ficará com o
condutor identificado permanentemente.
• Nesta configuração o iButton não será
necessário.
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CADASTRANDO CONDUTORES NAS VERSÕES COM MULTI USUÁRIO
Nas versões atuais, além de funcionar sem a necessidade de iButtom como nas antigas versões, o tacógrafo
FIPspy32 permite que sejam identificados até quatro condutores diferentes por dia.
É possível determinar o modo de funcionamento clicando na opção desejada, mostrada na caixa de seleção de
CONDUTOR.
• Único Nome: Nesta opção, devemos cadastrar o nome do condutor. Não necessita iButton’s.
• Multi usuário: Escolhendo este sistema, o tacógrafo necessitará de um iButton para cada condutor.
figura 8: Conectado a um Equipamento com Versão de Software 2.00 ou Superior.

Nesta versão, a capacidade de armazenamento é de
10 dias, e o limite de quatro condutores por
equipamento deixa de existir.

DIFERENÇA ENTRE AS VERSÕES
número de dias na memória
limite máximo de condutores
sensor de velocidade duplo
odômetro parcial*

versão antiga
2
4 por equipamento
não
não

versão 2.0 ou superior
10
4 por dia
sim
sim

* O odômetro parcial é visível apenas na tela do micro ou no velocímetro, quando estes estão unidos pelo
sistema de ligação “k-line”. Esta informação não é disponível no visor do tacógrafo.
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EXIBINDO GRÁFICOS
Existem dois modos distintos para a exibição de gráficos, ou seja, diretamente do equipamento conectado ou de
um arquivo salvo anteriormente (com extensão .SPYM).

GRÁFICO COLHIDO DIRETAMENTE DO EQUIPAMENTO
Com o equipamento conectado ao PC, clique em <Gráfico/Equipamento>.
Será apresentada a tela com duas opções, uma com uma data específica [ data ] e outra com períodos
retrocedendo a cada 24 horas [ Instantâneo ], conforme mostra a figura 10.
figura 10

[ data ]
Para exibir apenas o dia anterior ou um
determinado dia, selecione clicando na seta ao lado
da data (figura 11) e escolha um dos dias
disponíveis na memória do equipamento.
Caso o dia escolhido não esteja disponível, será
apresentada uma mensagem de erro.
[ Instantâneo ]
Esta opção, colhe informações até o presente
momento, retrocedendo períodos de 24 horas, até a
capacidade máxima do equipamento.

figura 11

TELA DE EXIBIÇÃO DO GRÁFICO
Uma tela parecida com a da figura 12 será apresentada assim que os dados estiverem na memória do programa.
É possível ampliar a apresentação de qualquer período que se queira melhor visualização (zoom). Para isto,
segure o botão do mouse, arraste e solte. Volte para o tamanho de exibição total, clicando em [ Zoom Out ].
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figura12

SALVANDO GRÁFICOS
Caso queira salvar o gráfico para uma futura exibição, clique em [ Save ] e escolha a pasta de destino e um
nome para o arquivo.
• Os gráficos de minuto a minuto serão salvos com a extensão “SPYM”.
• Por segurança, todos os arquivos terão uma chave que impedirá sua alteração.

EXIBINDO GRÁFICOS RECUPERADOS DE ARQUIVOS
A exibição de gráficos que foram armazenados em arquivos só é possível quando o equipamento estiver
desconectado ou se a comunicação serial estiver fechada.
Clique em [ Gráfico/Arquivo ] e escolha um arquivo SPYM.
• Será apresentada uma mensagem de erro no caso de qualquer inconsistência ou alteração nos dados
salvos originalmente.
-o-

