ATS SMART - MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:
APRESENTAÇÃO:
A TS Shara desenvolveu uma nova tecnologia em
autotransformadores de pequeno porte, lançando a linha ATS SMART.
Os autotransformadores ATS SMART apresentam-se como uma
solução quando a sua necessidade for transformar a tensão da rede
elétrica local, tanto de 220V para 110V como 110V para 220V. Este produto
foi criado para oferecer maior segurança e comodidade ao usuário.
Devido a um circuito de detecção automática de tensão, o
usuário não precisa saber a tensão de sua rede elétrica (110 ou 220V), pois o
ATS SMART detecta automaticamente a tensão de entrada da tomada,
enviando simultaneamente para sua saída: (110V na tomada preta) e (220V
na tomada vermelha).
A quantidade de opções oferecidas permite-lhe escolher o
modelo e a potência mais adequada para a sua necessidade, todas opções
operam automaticamente em 50 e 60Hz: Verifique a potência deste
Autotransformador ATS Smart na etiqueta lateral desta embalagem
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:
A instalação do ATS SMART é muito simples, basta conectá-lo na
tomada 110 ou 220V e plugar equipamentos a ele (tv, vídeo, som,
impressoras, computadores, eletro-eletrônicos e eletrodomésticos em
geral) desde que estes não excedam sua potência máxima do
autotransformador.
LEMBRE-SE: TOMADA PRETA OFERECE TENSÃO 110V
TOMADA VERMELHA OFERECE TENSÃO 220V

CERTIFICADO DE GARANTIA:
Você acaba de adquirir um equipamento que passou por rigorosos testes
de qualidade para assegurar as perfeitas condições de funcionamento e
utilização dentro dos padrões a que foi desenvolvido.
A TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA., nos limites fixados neste
certificado, assegura como fabricante ao Comprador Consumidor do
aparelho, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação,
apresentado no prazo máximo de 1(UM) ano, contado a partir da emissão da
Nota Fiscal de Venda ao primeiro consumidor. A responsabilidade da TS
SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA., limita-se a substituir as peças
defeituosas do aparelho, desde que a falha ocorra em condições normais de
uso. A garantia perderá a validade se o aparelho sofrer qualquer dano
causado por acidente, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou
ainda, no caso de apresentar sinal de violação, ajuste ou conserto por
pessoas não autorizadas. Na eventualidade de um possível defeito, dentro do
período de garantia, o equipamento deverá ser enviado à TS SHARA
TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA., ou para uma de suas Assistências Técnicas
Autorizadas, onde o serviço e reposição de componentes serão gratuitos. É
necessário que seja apresentada a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação
de Serviços de Conserto em garantia.
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