
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 e mecânicas erradas, ou 
instrumentos modificados ou consertados por pessoa não 
autorizada ou fora da nossa empresa.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Prezado Cliente

Obrigado por adquirir mais um produto com a qualidade 

Cronomac.

Uma Empresa Nacional com mais de 50 anos de 

experiência no ramo Automotivo.

Características Técnicas:

Diâmetro de 60 mm, iluminação translúcida 7 cores.

A escala do manômetro deverá sempre ser acima do valor 

existente no sistema para uma maior vida útil do aparelho.

Cronomac Aparelhos de Medição Ltda
CNPJ: 61.231.247/0001-03

End. Estrada Duílio Beltramini, nº 7037
Bairro: Chácaras São Bento

Cep: 13278-078 - Valinhos - S.P
PABX: (19) 3881-2454/3881-2461/3881-2749

Website: 
Dúvidas Técnicas: sac@cronomac.com.br

www.cronomac.com.br

MANÔMETROS MECÂNICOS

KIT DE INSTALAÇÃO VÁCUO

(Combustível, Turbo, Vacuômetro, Óleo, Ar)

Para escolha
d a  c o r  d e
i luminação,
aterre junto
ao fio preto,
a cor do fio
de iluminação
desejada, a
j u n ç ã o  d e
vár ios  f ios
geram novas
cores.

Kit de Instalação

Adaptador
Press. Óleo

Conectar no
tubo do

servo freio

Conectar no
tubo de

admissão

Obs.: Para manômetro de óleo
retire a cebolinha original de
seu motor e coloque o adaptador
como indicado. (Para cada tipo
de motor temos um adaptador
diferente - Caso haja dúvida,
consulte nosso site.)

Kit de combustivel
para dosador

Cebolinha

Motor

KIT DE INSTALAÇÃO COMBUSTÍVEL

Conectar na mangueira
entre a bomba
de combustível
e o carburador

ou flauta de injeção.

Chave de
iluminação
do painel

ATERRAMENTO
DE FIOS PARA

DEFINIÇÃO
DE CORES DE
ILUMINAÇÃO

Cor

Vermelho

Amarelo

Verde

Ciano

Azul

Violeta

Branco

Preto+Vermelho

Preto+Vermelho+Verde

Preto+Verde

Preto+Verde+Azul

Preto+Azul

Preto+Azul+Vermelho

Preto+Azul+Vermelho+Verde

Fios Aterrados

kit de 1 e 2 kg

kit de 3 e 4 kg

KIT DE INSTALAÇÃO TURBO

Coletor de
Admissão
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