
A Circon Montagem de Circuitos Impressos Ltda., fabricante dos 
produtos Cronn, garante seus sistemas de segurança automotiva 
totalmente 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. A garantia restringe-se, única e exclusivamente, ao 
produto, não incorrendo responsabilidade no veículo, seus 
acessórios, pessoas ou propriedades.

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 alarme.

Data de instalação:                                                    Nota fiscal nº:

Nome da loja:

Defeito apresentado: 

 Certificado de Garantia

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INFORMAÇÕES E VENDAS
TEL/FAX - (41) 3338.3664

     
APOIO TÉCNICO: 0800 643 3664

www.cronnalarmes.com.br  
comercial@cronnalarmes.com.br

CIRCON
MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA.

CNPJ N°  02.091.963/0001-73

BLOQUEADOR DE IGNIÇÃO INTELIGENTE

ANTI-ASSALTO

Especificações Técnicas

FOX-Basic

Produto destinado a segurança, previne o roubo do 
veículo tanta estacionado como em situações de 
assalto. Bloqueia a ignição após aproximados 2 
minutos e 20 segundos que a porta foi aberta.

SITUAÇÃO DE ROUBO:
com o veículo estacionado, motor desligado. Ao 
funcionar o motor, se não pressionar a Chave Master 
em até 2 minutos e 20 segundos, o FOX-Basic 
interrompe o funcionamento do motor.

SITUAÇÃO DE ASSALTO:
estando com o veículo em uso, já tendo pressionado 
a Chave Master, ao abrir uma das portas (situação de 
assalto) o LED apaga e inicia a contagem de tempo. 
Ao chegar em 2 minutos e 20 segundos, o FOX-Basic 
interrompe o funcionamento do motor. A qualquer 
momento que pressionar a Chave Master, antes dos 
fim da contagem, o LED volta a acender e o veículo 
estará livre para o uso.

FOX Basic

Manual do Usuário
Guia de Instalação
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Tensão de Alimentação ............................................ 12 V
Consumo em espera (chave de ignição desligada) ..... 0 mA
Consumo em funcionamento (chave ignição ligada) .... 10 mA
Consumo quando bloqueado (chave ignição ligada) .... 50 mA
Capacidade máxima de bloqueio ............................... 15 A
Tempo até o bloqueio .................. aprox. 2 minutos e meio



DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO:
após ligar a Ignição e todas as portas estiverem fechadas, pressione a Chave Master. O Led 
Indicativo irá acender indicando que o veículo terá seu funcionamento normal. Ao abrir 
uma das portas o Led Indicativo apaga e inicia o temporizador. Que ao chegar em 2 
minutos e 20 segundos, interrompe o funcionamento do veículo. Ao ligar a ignição, 
também inicia o temporizador. Em qualquer das situações (ligar ignição ou abrir a porta) o 
temporizador para a contagem ao pressionar a Chave Master.

DESLIGANDO O FOX‐Basic:
em caso de precisar deixar o veículo com terceiros e não querer explicar o funcionamento 
do FOX‐Basic, como lava‐car, revisões, etc... basta desliga‐lo. Para deixa‐lo sem função, 
retire o fusível/Chave Geral do chicote. Assim o veículo terá o funcionamento normal. 
Para voltar a ter a proteção do FOX‐Basic, basta re‐colocar o fusível. Sem a necessidade de 
qualquer tipo de programação.
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