
Nós diâmetros de 52,60,85 e 100mm, possui escalas de funciona-
mento de 0-4,0-6, 0-8 e 0-10.000 RPM, dependendo  da  Linha de 
acabamento para motores à combustão, seja ele equipado com in-
jeção eletrônica ou carburador.
Este instrumento tem por finalidade indicar o número de voltas que 
o virabrequim executa em 1 minuto ( Rotação x Minuto). 

   O contagiros Cronomac tem iluminação externa por LED  fixado no
porta-soquete do instrumento. O fio preto é o negativo a ser aterrado
no veículo. O outro fio do LED pode vir nas cores azul / branco / ver-
de / vermelho ( de acordo com a iluminação ), é ligado no pós-chave
de ignição.

Iluminação

1cc/1bobina 
(Tabela de Cilindros)

— Configurar para 1.000RPM. 
4cc/2bobinas
4cc/1bobina
6cc/1bobina
8cc/1bobina

—
—
—
—

Configurar para 2.000RPM.
Já está conf. para 4.000RPM.
Configurar para 6.000RPM.
Configurar para 8.000RPM.

   Antes da instalação verifique as  condições dos  cabos de vela  e dê
preferência  a  cabos  supressivos  de  boa qualidade. Não se engane
com a aparência externa dos mesmos, uma vez que muitas vezes, os
cabos  podem  estar com  a sua  blindagem  comprometida. A  fuga
da faísca comprometerá o bom funcionamento do contagiros e provo-
cará diversas irregularidades na medição.
  
  
  1º - Para  veículos  carburados o sinal  da rotação deverá ser obtido 
do Fio Negativo(-) da bobina, quando for bobina simples. Já para veí-
culos  com  bobina dupla  ou mais de uma  bobina por cilindro, o sinal
deverá ser obtido em um dos fios de sinal ou apenas em uma das bo-
binas.
  Veículos com  sistema de Injeção Elêtronica  o sinal será obtido dire-
tamente da Central Eletrônica  através do pino do sinal  de rotação in-
dicado pelo fabricante. (0pcional), uma vez que o sinal também pode
ser retirado do Negativo da bobina. 

  2º - Para veículos com acessórios como multiplicadores de faísca, o 
sinal deverá  ser obtido da saída definida pelo fabricante.
 
  3º - Uma vez instalado o instrumento é hora de configura-ló de acor-
do com a quantidade de cilindros. Para selecionar a quantidade de ci-
lindros é só apertar o botão e mante-ló pressionado por 5 segundos.
 Após este período, pressione e solte quantas vezes for necessário
para selecionar o valor desejado (Veja Tabela ao lado).
 Depois que o valor for escolhido, não toque no botão por 5 segundos,
então ele irá fazer a gravação da configuração de cilindros escolhida.

Recomendações:

Instalação:

Ligação Elétrica 

Fio Azul - Sinal para o Contagiros
Fio Branco - Interruptor de Iluminação
Fio Vermelho - Positivo (+) pós-chave
Fio Preto - Aterramento (-) da Bateria

20cm - 3fios

Este Contagiros de fabrica é calibrado para operar em motores 4cc/4 tempos com apenas 

do veículo. 

uma bobina simples. Caso o seu seja 4cc e tiver uma bobina dupla ou mais que uma bo-
bina, também será necessário uma nova calibração.
Para motores de 6 ou 8cc é necessário fazer nova calibração de acordo com a configuração 

IMPORTANTE

OBS: Este Contagiros utiliza motor de passo, por isso nem sempre  o ponteiro pode parar  no zero 
quando desligado. Isso é normal, com o motor funcionando o ponteiro se posicionará sobre o valor
do RPM correto.
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