MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONTAGIROS
Prezado Cliente
Obrigado por adquirir mais um produto com a qualidade Cronomac.
Uma Empresa Nacional com 50 anos de experiência no ramo Automotivo.
Características Técnicas:
No diâmetro de 52, 60, 85 e 100 mm, dependendo da linha de
acabamento. Escalas com tolerância de 6.000 / 8.000 e 10.000 R.P.M.,
para motores gasolina ou álcool. Este instrumento indica o número de
voltas que o virabrequim do motor executa em 1 minuto (Rotações Por
Minuto).
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LIGAÇÃO ELÉTRICA: Primeiramente passe um fio ligando o sinal do negativo da
bobina à entrada de sinal do instrumento (Fig1).
Em seguida, conecte o terminal que sai do instrumento a chave de ignição do veículo
(Pós-Chave) junto ao (+) da bateria (Fig2).
Ligue o fio que sai do instrumento na chave de iluminação do veículo afim de ter o
instrumento iluminado. Por fim conecte o terminal hermafrodita, uma na carcaça do
veículo e outro no (-) da bateria.

TERMO DE GARANTIA
A CRONOMAC APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA garante seu produto,
quando em condições normais de uso, contra defeitos de fabricação e falhas
em seus componentes internos, durante o período de 12 (doze) meses, a
partir da data da compra. Comprometemo-nos a executar a manutenção e a
substituição de materiais defeituosos durante o período de garantia, devendo
ser enviado o instrumento diretamente à nossa fábrica, com despesas de
transporte pagas pelo cliente, onde caso o defeito seja constatado como
garantia, o mesmo será devolvido sem qualquer custo. A garantia não atende
produtos danificados acidentalmente ou por mau uso, ligações elétricas
erradas, ou instrumentos modificados ou consertados por pessoa não
autorizada ou fora da nossa empresa.
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