
SENSOR MAGNÉTICO
SMD 100 - CRONN

-Acompanha Baterias de Lithium 
CR2032.
Maior capacidade e menor perda de 
corrente.

Procedimento de inicializa-
ção / teste

9- Garantia

www.cronnalarmes.com.br

Data de instalação:______________________

Nota Fiscal nº:__________________________

Nome da loja:__________________________

-Microprocessado. Controle total 
através do microcontrolador.

-Ressonador S.A.W.
Frequência 433,92Mhz, não perde a 
calibração.

1- Características.

2- Abertura do sensor.

Para abertura do sensor, pressione a 
parte inferior do gabinete através das 
laterais, conforme indicado acima.

3- Apresentação da Placa
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1- Ressonador S.A.W.
(não perde calibração).

2- Microprocessado.
(mais con�abilidade).

3- Baterias de Lithium CR2032.
(+ durabilidade)

4- Led identificação de detecção.

O sensor magnético SMD 100 Cronn 
sai de fábrica no modo Code Lear-
ning. 

4- Troca das Baterias.
O Sensor sai de fábrica com as bateria de 
Lithium CR2032 desconectadas. Após um 
tempo de uso, se necessário a troca proce-
da conforme indicação.

A vida útil da bateria pode variar 
dependendo das condições de uso, 
como:
-Alto número de transmissões diárias.
-Oxidação no contato da bateria, causado 
por intempéries.

Após entrar no modo de cadastramento 
do Alarme Residencial Sem Fio 
Cronn, afaste o imã do gabinete do sensor 
magnético para envio do código. 
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6- Cadastrando sensores mag-
néticos e de presença sem fio: 
no Alarme Residencial Sem 
Fio Cronn.

5- Envio do código para cadas-
trar nos Alarmes Residenciais.

Sensor de Presença Sensor Magnético

Pressionar e soltar 2 vezes seguidas a tecla 
da chave de programação no Alarme 
Residencial Sem Fio Cronn, a sirene 
emitirá 2 bips (�ca aguardando 15 segun-
dos). Ativar a transmissão do sensor a ser 
cadastrado na sirene. A sirene emite 3 bips 
con�rmando a gravação na memória. 
Repetir este procedimento para todos os 
16 sensores sem �o (presença ou magnéti-
cos) possíveis de gravação na memória do 
Alarme Residencial Sem Fio Cronn
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7- Saindo da etapa de gravação 
dos Sensores Sem Fio: 
Após 15 segundos aguardando o código 
dos sensores, e não recebendo este 
código, o Alarme Residencial Sem Fio 
Cronn emitirá um breve disparo e sairá da 
etapa de programação.

8- Para apagar os sensores sem 
fio cadastrados na memória da 
Sirene Alarme Robot  - Sem Fio.
Pressionar e soltar 2 vezes seguidas a tecla 
da chave de programação na sirene sem 
�o, a sirene emite 2 bips, em seguida 
pressionar a tecla da chave de programa-
ção por 5 segundos, a sirene emite 5 bips e 
desta forma, apaga todos os sensores sem 
�o cadastrados na memória. Não é possí-
vel apagar somente 1 ou 2 sensores da 
memória individualmente. O procedimen-
to apaga todos os sensores de uma vez.

CNPJ: 02.091.963/0001-73 
Comercial: 41 3338-3664

 Vendas/Suporte: 41 9 9673 0468 (WhatsApp)
comercial@cronnalarmes.com.br

A Circon Montagem de Circuitos Impres-
sos Eireli, fabricante dos produtos Cronn, 
garante seus sistemas de segurança eletrô-
nica totalmente por 6 meses a contar da 
data de venda ao consumidor. Neste perío-
do, se o produto apresentar algum eventu-
al defeito, a Circon prestará o serviço de 
Assistência Técnica. Para que esta garantia 
tenha efeito, é imprescindível a apresenta-
ção da nota �scal 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 
em pessoas ou propriedades.

PRODUTOS FORA DA GARANTIA: Excluem-
-se da garantia: A(s) bateria(s) do controle 
remoto, 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 �scal. Nestes casos as despesas 
com envio do produto à fábrica, correrão 
por conta do cliente/revendedor.

Circon Montagem de Circuitos Impressos 
Eireli, reserva-se o direito de fazer altera-
ções em sua linha de produtos e manuais, 
sempre que for necessário, sem prévio 
aviso. A Circon, não se responsabiliza pelos 
danos causados por pro�ssionais não 
quali�cados, durante a instalação deste 
sistema de alarme. As eventuais trocas em 
garantia, deverão obrigatoriamente ser 
prestadas pelo distribuidor responsável 
pela venda do produto. 
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