
Características Técnicas:

Nos diâmetros de 52 e 60mm, indica a quantidade de combustível no 
interior do tanque.

Obs.: Cada bóia possui um valor ôhmico (OHM), portanto o mesmo deve 
ser observado na aquisição do instrumento. (VER TABELA NO VERSO)

Bateria
  12V

12V CHAVE DE IGNIÇÃO (+)

Fio preto  (    )

Fio Colorido

Boia

Sinal da
boia

Chave de iluminação
do painel

Prezado Cliente,
Obrigado por adquirir mais um produto com a qualidade Cronomac.
uma Empresa Nacional com 50 anos de experiência no ramo Automotivo.
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TERMO DE GARANTIA

(Demais resistências, conferir a possibilidade de calibração)

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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