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Alarme Motomac - Cronn

O Produto - Antiassalto induzido  com acionamento automático das funções de 
alarme. O MotoMac Cronn aposenta de vez aqueles controles remoto presença, 
que vivem se perdendo, acabando a bateria e entrando água.

Como vai funcionar:

1. Ativando o Alarme: Ao desligar a moto, após 1 minuto o alarme emite 1 bip na 
sirene (opcional) e o Led Indicador (Opcional) começa a piscar, indicando que o 
alarme foi ativado.

2. Tentativa de Roubo - Sensor de Movimento/Acelerômetro: Se a moto for 
movimentada, após 15 segundos  o alarme dispara a sirene (Opcional) e corta a 
ignição. Continua disparando por 60 segundos, desliga, rearma e memoriza

a posição estacionada.

3. Desativando o Alarme: Vire a chave de ignição e em seguida pressione a Chave 
Master escondida, liberando a moto para uso.

4. Reset Parcial - desabilita o Sensor de Movimento/Acelerômetro: ( Função 
Indicada para Estacionamentos) Estando a chave de ignição ligada, pressionar a 
Chave Master, e mantenha-a pressionada enquanto desliga a chave de ignição. 
Neste momento o sistema emite 2 bips da sirene indicando que o Sensor de 
Movimento está desligado temporariamente.

4.1. Para ligar o Sensor de Movimento/Acelerômetro: É só ligar a chave de ignição 
da moto e estará reestabelecido o Sensor de Movimento.

5. Reset Total - desativa o Alarme/Antiassalto totalmente (Função indicada para 
oficinas Mecânicas) Com a chave de ignição ligada pressionar a Chave Master por 
5 segundos,... o alarme emite 6 bips da sirene indicando que o sistema está 
desativado.

6. Aviso de Alarme Desativado: À partir da desativação do alarme, na próxima vez 

que o usuário ligar a chave de ignição da moto a sirene emitirá 3 bips indicando 

que o alarme está desativado. O sistema avisa por 3 vezes consecuti-vas e após 

silencia,  permanecendo sem a função.

7. Para Reativar o Alarme: Proceder igual ao item 5,... O alarme emite 4 bips da 

sirene indicando que o alarme está reativado. 

Observação importante: Mesmo funcionando como alarme, o usuário terá de, toda 

vez que for ligar a moto, girar a chave de ignição e pressionar a Chave Master.

8.Função Temporização Programável: Esta função permite ao usuário mudar o 

tempo de acionamento do alarme e/ou do Antiassalto.

8.1. Como reprogramar a Temporização no Moto Mac Cronn: Ao alimentar o 

alarme pela primeira vez (ao colocar o chicote elétrico ligado à bateria) o sistema 

emite um bip na sirene (Opcional) e/ou uma piscada no Led Indicador (Opcional), 

após estas sinalizações o usuário tem 10 segundos para alterar o padrão de fábrica. 

Ao pressionar a Chave Master (dentro do tempo de 10 segundos após a alimentação 

do Sistema) a sirene (Opcional) emite 2 bips e/ou 2 piscadas no Led Indicador 

(Opcional), indicando que a temporização de fabrica foi alterada (passando para a 

Temporização Estendida).

8.2. Temporização padrão de fábrica: O alarme ativa aos 60 segundos após desligar a 

chave de ignição (moto parada). E ao religar a moto o usuário em 15 segundos para ligar 

a chave de ignição e pressionar a Chave Master e liberar a moto para uso. A função 

Antiassalto (moto em movimento) começa a sinalizar para o corte em 60 segundos após 

desligar e religar a chave de ignição. levando 105 segundos até o corte total.

8.3. Temporização Estendida: O alarme ativa aos 60 segundos após desligar a chave 

de ignição (moto parada). Ao religar a moto o usuário tem 30 segundos para ligar a 

chave de ignição e pressionar a Chave Master e liberar a moto para uso. A Função 

Antiassalto (moto em movimento) começa a sinalizar para o corte aos 120 segundos 

após desligar e religar a chave de ignição. levando 180 segundos até o corte total.

9. Função Antiassalto: O usuário terá um sistema ativo de antiassalto à disposição 
para funcionar a qualquer tempo desde o momento da instalação do produto. Ao 
ser abordado pelo ladrão, desligue a moto e a entregue. Agindo assim a Função 
Antiassalto é acionada. 

Observação: Se o usuário não desligar a moto ao entrega-la, a Função Antiassalto 

não irá funcionar.

9.1 Funcionamento do Antiassalto: Ao  acionar  a função Antiassalto  o alarme 

começa a contar o tempo (60 segundos), para iniciar os avisos de disparos na sirene 

(opcional) e falhas intermitentes no motor. O corte de ignição definitivo ocorrerá 

em 1 minuto e quarenta segundos, a sirene continua a funcionar(+ 40 segundos) e 

silencia. Totalizando 2 minutos e vinte segundos até o alarme desligar e rearmar.

9.2. Desligando a Função Antiassalto no uso diário: A qualquer tempo após a 

ativação da Função Antiassalto (dentro de 90 segundos ) o usuário poderá, com a 

chave de ignição ligada, dar um toque na Chave Master. O sistema emitirá 2 bips da 

sirene (opcional) e/ou 2 piscadas no led indicador (opcional) indicando que a 

Função Antiassalto foi desligada.

10. Ativar a Função Discreta (caso possua sirene instalada) - Desligue a chave de 

ignição da moto e antes do tempo de 1 minuto, pressione a Chave Master por 5 

segundos, o alarme emitirá 2 bips na sirene. À partir deste momento o alarme não 

emitirá bips na sirene ao ativar/desativar.
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10.1. Desativar a Função Discreta: Desligue a chave de ignição da moto e antes do 
tempo de 1 minuto, precione a Chave Master  por 5 segundos o alarme emitirá 1 bip na 
sirene. À partir deste momento o alarme voltará a sinalizar com bips na sirene ao 
ativar/desativar o alarme.

11. A Chave Master: A Chave Master  tem um papel importante no funcionamento do 
Alarme Moto Mac da Cronn Alarmes. Recomendamos ao sr. instalador colocá-la num 
local de fácil acesso ao usuário porém escondida, e protegida de umidade. 

12. Led Indicador de Funções-(Opcional): O Moto Mac Cronn possui um led indicador 
de funções (Muito útil) que permite ao usuário/instalador saber os passos de 
funcionamento do alarme.

12.1. Modo alarme ativado - O led pisca a cada 3 segundos intermitentes. 1 minuto 
após desligar a chave de ignição

12.2. Modo antiassalto ativado- O led dá uma piscada rápida ao desligar e religar a 
chave de ignição, indicando que a função antiassalto entrou em funcionamento.

12.3. Desativando a Função Antiassalto- O led pisca 3 vezes rapidamente, ao apertar a 
Chave Master (com a chave de ignição ligada) liberando a moto para uso. 

12.4. Monitora a Carga da Bateria-Aviso de Bateria Baixa:  Se ao ligar a chave de 
ignição o led piscar 5 vezes seguidas é indicação de que a bateria da moto está com a 
carga abaixo de 10,5 Volts.
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Alimentação - 12 Volts

Consumo em repouso - 5 mA

Saída para bloqueio - 15A

Tempo rearme automático - 1 minuto

Tempo p/ bloqueio do antiassalto - 1min 40 seg

Especificações Técnicas

Data de instalação:                                                     

Nota fiscal nº:

Nome da loja:

Defeito apresentado: 

 Garantia
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. 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 

comprovado pelo fabricante e produtos sem a apresentação da nota fiscal. Nestes 

casos as despesas com envio do produto à fábrica, correrão por conta do 

cliente/revendedor.

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. As 

eventuais trocas em garantia, deverão obrigatoriamente ser prestadas pelo 

distribuidor responsável pela venda do produto. 

LED

preto paralelo

Observação - Sr. Instalador proteger os conectores, 
inclusive da Chave Master e do Led Indicador, com 
a proteção plástica fornecida. 

(opcional)

(opcional)

INVERTER POSIÇÃO
DO CONECTOR SE O 
LED NÃO ACENDER
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