
T E S TA D O R  CO P I A D O R
4 3 3 , 9 2 M H Z  C R O N N

Utilizado para confirmar se o código do controle 
remoto foi copiado com sucesso para o Controle 
Remoto Copiador CRONN.

Testadores Disponíveis
Frequência;

292MHZ

Atenção! Esse equipamento reconhece códigos 
do sistema Code Learning 433,92MHz 
(HT6P20B/HT6P20D/HT-12E/HT6026). 
Não é compatível com sistema Rolling Code.

1 - Fazendo uma cópia do Controle Original: 
Pressione a tecla do Controle Copiador, o Testador 
Copiador Cronn emite 6 bips seguido de um sinal 
sonoro contínuo, o led do controle copiador se 
apaga, (aguardando o código a ser copiado) 
mantenha a tecla do Controle Copiador pressionada 
enquanto pressiona a tecla do Controle Original 
desejada ao lado do Controle Copiador, o Led do 
Controle Copiador se acende indicando cópia feita 
com sucesso.

2 - Após este procedimento, pressione a tecla do 
Controle Original para cadastrar no Testador 
Copiador Cronn, o mesmo emite 6 bips seguido de 
um sinal sonoro contínuo e o Led Indicativo do 
equipamento permanecer aceso

4- Se ao testar a cópia feita no Controle Copiador o 
Testador Copiador Cronn emitir 6 bips antes do 
Buzzer emitir o sinal sonoro contínuo é porque a 
cópia não foi feita corretamente. O processo de 
cópia tem de ser refeito.

O Testador Copiador Cronn, só permite a 
gravação de um único código por vez. Então, para 
copiar 3 teclas de um controle remoto o processo 
tem de ser refeito e testado individualmente cada 
tecla. 
GARANTIA: A Circon Montagem de Circuitos 
Impressos Eireli, fabricante dos produtos Cronn, 
garante seus sistemas de segurança eletrônica 
totalmente por 6 meses 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 apresenta-
ção da nota fiscal de compra. De outra forma, a 
Circon promoverá o conserto do produto fora da 
garantia. A garantia restringe-se, única e exclusiva-
mente, ao produto, não incorrendo responsabilidade 
em pessoas ou propriedades.

3 - Teste a cópia feita: Ao pressionar a tecla de 
Controle Original e depois a tecla correspondente no 
Controle Copiador, o Testador Copiador Cronn 
deverá emitir um sinal sonoro contínuo e o Led 
Indicativo no testador deve permanecer aceso 
indicando cópia feita com sucesso.

Observação: Todos os Controles Copiadores 
Cronn saem de fábrica com um código de testes, 
e desta forma mesmo sem controles gravados 
em sua memória eles emitem seu próprio código 
que o Testador Copiador Cronn reconhecerá 
respondendo e gravando com 6 bips e depois 
um sinal sonoro contínuo.
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