
O Produto: Destinado a substituir os controles
remotos convencionais que atuam na abertura
e fechamento de portões eletrônicos.

Funcionamento: À partir  do  sinal/lampejo  de
farol alto do veículo. (o produto sai de fábrica
com código individual válido). O Tx Car Cronn
aciona a  abertura  e  o  fechamento do portão
eletrônico desejado.

Substituindo o código de fábrica: O código
de  fábrica pode ser  sustituido/copiado  de um
controle  remoto  já  existente,  (code  learning,
433,92mhz)

Como instalar o Tx Car Cronn no veículo: O
tx car  cronn possui  dois  fios  vermelhos para
instalação. Basta ligar um deles ao negativo e
outro no sinal positivo do farol alto. Pode ser
instalado próximo da conexão do plug do farol
ou dentro do veículo, sob o painel, na central
elétrica/fusíveis.

Observação: Ao instalar o produto numa área
com  incidência  à água,  não  deixar  sem  a
proteção  plástica  fornecida.  Isolar  o  produto
contra infiltração de água.

Como gravar o Tx Car Cronn na placa do
portão: Para gravar o Tx Car Cronn em uma
placa receptora de portão eletrônico, verificar o
manual  do  fabricante  do  portão.  Nele  está
contido  as  infomações  de  como  entrar  em
programação para cadastramento de controles
remotos.

Estando  a  placa  da  receptora  do  portão  em
modo de programação, mantenha o farol aceso
(já instalado  o  tx  car  no  veículo)  por  alguns

segundos,  até  a  informação  do  led  na  placa
receptora  indicar  que  o Tx  Car  Cronn foi
cadastrado  com  sucesso.  À  partir  desse
instante, fazer o teste, dando um sinal de farol
alto.  O  portão  deverá  acionar  como  se
estivesse  utilizando  o  controle  original  do
portão.

Como  copiar  o  código  de  um  controle
remoto já existente, no Tx Car Cronn: Neste
caso,  não  será  necessário  gravar  o Tx  Car
Cronn diretamente na  placa  receptora  do
portão. Deixe o farol alto ligado (já instalado o
tx car no veículo) e observe o led indicador no
Tx Car Cronn o led permanece aceso por 5

(cinco) segundos e depois se apaga. Nesse
instante,  utilizando  um  controle  remoto  já
utilizado para acionar o portão, encoste-o com
a tecla  acionada,  até  que  o  led  do TX CAR
permaneça  aceso.  À  partir  desse  instante,  a
cópia  do  controle  do  portão  deverá  estar
efetivada.  Fazer  o  teste,  dando  um sinal  de
farol  alto.  o  portão  deverá  acionar  como  se
estivesse  utilizando  o  controle  original  do
portão.

Observação: Procurar fazer os testes de cópia
ou  cadastramento  do  TX  CAR  antes  de
guardar/instalar em local definitivo.
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