
VECTRA até 2000
1.Localizar no pé da coluna do lado direito, no chicote do alarme, os 
fios necessários.
GOLF após 99/ PASSAT
1.Retirar a forração da porta do motorista.
2.Localizar no chicote que vai até a fechadura da porta do 
motorista, os fios necessários
POLO 2003
1. Localizar no chicote que vai para a porta do motorista, os fios 
necessários

Circon Montagem de Circuitos 
Impressos Ltda.

TEL/FAX - (41) 3338-3664
Apoio Técnico: 0800 643 3664

Informações e Vendas: (41) 3338-9289
www.cronnalarmes.com.br

 circon@cronnalarmes.com.br 

A Circon Montagem de Circuitos Impressos Ltda., fabricante dos 
produtos Cronn, garante seus Sistemas de Automação por 1 (Um) 
ano a contar da data de venda ao consumidor. Neste período, se o 
produto apresentar algum eventual defeito, a Circon prestará o 
serviço de Assistência Técnica, sem custo para o cliente. Para que esta 
Garantia tenha efeito, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal 
de compra. De outra forma, a Circon promoverá o conserto do produto 
fora da garantia. 

Produtos fora da garantia:
Excluem-se da Garantia: Produtos mal instalados, violados ou que 
foram submetidos a quedas, umidade ou calor excessivos, bem 
como o uso inadequado comprovados pelo fabricante, e produtos 
sem a apresentação da nota fiscal.

Importante:
A Circon Montagem de Circuitos Impressos Ltda., Reserva-se o direito 
de fazer alterações em sua linha de produtos e manuais, sempre que 
for necessário, sem prévio aviso. A Circon, não se responsabiliza pelos 
danos causados por profissionais não qualificados, durante a 
instalação deste sistema de automação.

Certificado de Garantia
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CR 50

O módulo CR 50 é utilizado para fechar os vidros elétricos dos 
veículos Golf, Passat, Bora, New Beatle, Polo 2003 e Vectra e ainda  
fechar o teto solar na linha VW. Seu uso requer que o veículo possua 
comandos de fechamento de vidros através da fechadura e possua  
controle remoto. Ao comandar  a ativação via fechadura ou 
pressionar o botão travar portas do controle remoto, o CR 50 efetua o 
fechamento de todos os vidros elétricos simultaneamente.

Chave de
ignição

Marron - Terra

Cinza/Vermelho - Saída para fechamento de vidros

Rôxo - 12 V pós chave (linha 15)

Vermelho/Verde - Entrada do comando Destravar

Preto/Azul - Entrada do Sinal de acionamento
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Figura 1

Diagrama de Conexões
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Tabela de ligações CR 50

* Observações no verso.
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