
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Conhecendo seu aparelho
01 - Furos para fixação em rack;
02 - Tomada 3Pinos auxiliar;
03 - Led indicador de tensão 240V;
04 - Led indicador de tensão 120 V;
05 - Led indicador ON (ligado);
06 - Chave On/Off;
07 - Cabo AC;
08 - Porta fusível;
09 - Tomadas 3 Pinos conforme norma ABNT NBR 14.136;
10 - Plug de Tomada conforme norma ABNT NBR 14.136.

Oac 801

O painel de conexão AC de periféricos ONEAL mod. Oac801 foi projetado dentro do que há de mais rigoroso e
atual em componentes, medições e testes. Possui em seu painel frontal: uma chave on/off; 1 tomada 3 Pinos auxiliar no
painel frontal que está ligada independente da chave on/off para uso em manutenção do rack; exclusivo sistema de leds
indicadores de tensão (Somente amarelo aceso marca 120V , amarelo e vermelho acesos marcam 240V); Led On , quando
aceso indica que o aparelho está ligado. Possui em seu painel traseiro: Cabo de energia com plug de tomada para entrada de
corrente alternada (AC) 20A/ 120V ou 240V com 3pinos; oito tomadas 3 Pinos; Fusível de proteção .

Este painel de conexão foi construído para atender usuários altamente exigentes, podendo ser usadas para eventos
de pequeno até grande porte como bares, igrejas, cinemas teatros e bandas, com a melhor relação custo-benefício do
mercado.

Sentimos-nos imensamente recompensados pela aquisição e na confiança depositada em nosso trabalho, que é
extremamente sério e profissional.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES

1 - Procure instalar seu aparelho conforme solicitado abaixo, pois seu bom funcionamento depende da sua
instalação e seu uso. Este foi produzido no padrão Rack 19” de largura. Para fixá-lo ao rack, o mesmo possui dois
furos oblongos em cada aba lateral do painel frontal, pelos quais deverá ser parafusado;
2 - Quando o ambiente estiver muito úmido ou sujo, preferencialmente não use o aparelho. Caso necessário
mude-o para um local mais seco e limpo.

ESPECIFICAÇÕES

ALTURA
LARGURA FRONTAL
LARGURA TRASEIRA
PROFUNDIDADE

PESO LÍQUIDO

Oac 801

57mm
482,6mm
429mm

90mm
1,8Kg
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 (uma) peça do aparelho adquirido;
- 01 (um) fusível (para 120V e 240V);
- Manual de instruções;
- Cartão de Garantia.
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ATENÇÃO:
Somente ligar os aparelhos conectados ao painel de conexão (OAC801), após a chave ON/OFF estar ligada.
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CERTIFICADO DE GARANTIA

INSTRUÇÕES PARA UM BOM USO

INFORMAÇÕES E NORMAS SOBRE A GARANTIA

1.Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

2. Esta garantia fica anulada quando:

A Oneal reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui
descritas, sem que incorra qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou
terceiros

- Antes de ligar este aparelho, leia com bastante atenção o manual do proprietário, pois nele encontrará respostas para a maioria
de suas dúvidas;

Com o bom uso, temos a certeza que nossos aparelhos lhe proporcionarão excelentes resultados bem como tranquilidade,
satisfação e confiança, pois todos nossos produtos são testados durante horas nos mais severos regimes antes de serem aprovados
para o mercado. Por isso temos certeza que quando você comprar um aparelho da marca ONEAL, estará adquirindo um dos
equipamentos mais confiáveis do mercado.

A ONEAL garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses (1 ano) a contar da data
de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Todas as peças mecânicas externas como: Pintura, Cabos, gabinetes, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia
legal de 90 dias, contados à partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Ao constatar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar o posto de assistência técnica autorizada mais próximo.
Somente o assistente técnico autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente,
bem como a mão de obra.

- Acidentes da natureza;

- A negligência e o mau uso pelo instalador / consumidor;
- Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada
pelo fabricante para o reparo do produto:
- Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a
umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- Trilhas de placas e potenciômetros quebrados.
- Corrosão, ferrugem, maresia, umidade ou líquidos derramados no aparelho.

- O cartão de garantia não for preenchido corretamente e nem enviado à fábrica ou ao revendedor
autorizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data da compra;
- Expirar o período normal de validade da garantia;
- O cartão de garantia for alterado, deformado ou rasurado por qualquer motivo;
- Qualquer parte deste equipamento for alterada sem a permissão ou conhecimento da fábrica;
- O aparelho for aberto ou apresentar sinais que indiquem que o equipamento foi violado, modificado ou
alterado por qualquer pessoa não autorizada pela fábrica;

· - O número de série e/ou o lacre de garantia forem removidos ou alterados.

Ou entre em contato em um de nossos canais de
contato do website www.oneal.com.br (destino: Assistência técnica) ou pelo e-mail assistenciatecnica@oneal.com.br.

Gastos com transporte e entrega quando forem enviados aos nossos serviços autorizados para assistência técnica serão
por conta e risco do comprador.

- Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;

Atenção
A indústria não se responsabilizará caso aparelhos deixados nas lojas e revendedoras não forem encaminhados em prazo
hábil à Assistência Técnica Autorizada, para que sejam efetuados os procedimentos de conserto e retornar no prazo total de
trinta (30) dias ao consumidor.
A Oneal se responsabilizará somente após a abertura da ordem de serviços dos postos autorizados.


