INSTALAÇÃO:
Deverá ser feita após a junção do coletor de escapamento entre 15 a
20 cm, este será o local ideal para a colocação da sonda lambda.
A instalação do Hallmeter junto a sonda lambda, poderá ser feita tanto
em veículos carburados, quanto injetados.
Fácil instalação, ligue o fio azul (sinal) ao fio de sinall
da sonda lambda. (consultar fabricante da sonda). O fio Vermelho deverá
ser ligado no pós chave e o fio preto no negativo da bateria ( ).
Para veículos com injeção eletrônica, é recomendado a instalação de
uma segunda sonda lambda exclusiva para o Hallmeter, caso o
instrumento apresente algum funcionamento irregular.

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:
Modelos com 52mm e 60mm;

mV

Funcionamento:
O Hallmeter monitora a mistura ar/combustível através das informações
fornecidas pela sonda lambda que por sua vez, detecta o teor de oxigênio nos
gases e gera informações em milivolts (mV).
Concebido com 20 Leds, onde cada Led representa uma variação na mistura,
com maior ou menor concentração de oxigênio.
Sugestão para Ligação do Hallmeter:
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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. Com
comprometimento de executar a manutenção e a substituição de
materiais defeituosos durante o período de garantia, devendo ser
enviado o instrumento diretamente à nossa fabrica, com despesas de
transporte pagas pelo cliente, onde caso 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,
consertados por pessoa não autorizada ou fora da nossa empresa.
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Fio vermelho 12v pós chave
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Bateria
12V

12V CHAVE DE IGNIÇÃO (+)

ATENÇÃO: Se estiver utilizando módulo MSD, imprescindível
a utilização de cabos de vela supressivos. Caso isso não seja
feito, o hallmeterpoderá sofrer alterações de leitura.
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