
CANCELA CA10L

PT - INSTRUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO 
E USO E TERMO DE GARANTIA.

AVISO: SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO 
CORRETAMENTE PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES. A INSTALAÇÃO 
DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL.

1. VISÃO GERAL E ESPECIFICAÇÕES

2. RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO INSTALADOR

3. VERIFICAÇÕES INICIAIS

4. INSTALANDO A CANCELA

Aplicação: Controle de acesso em 
condomínios, empresas, aeroportos, 
transportadoras, etc. 
Dimensão máxima do braço (barra): 
3,5m 
Tempo de aberlura: 3 segundos 
Conteúdo: 
1 Estrutura;
1 Braço(barra) 

Em caso de dúvidas com relação ao funcionamento e/ou instruções deste ma-
nual, consulte seu distribuidor.

FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

CHAVE FIXA 10, 17(2 CHAVES)

CHAVE DE FENDA(CHAVE P/ BORNES)

CHAVE PARA SEXTAVADO INTERNO DE 6MM

FURADEIRA DE IMPACTO

BROCA DE VÍDIA 12MM

NÍVEL

MULTÍMETRO

Verificar se o local está preparado para a instalação elétrica 
Verificar se a rede elétrica possui dispositivos de proteção: disjuntor, 
fusível. Verificar cabos de alimentação: mínimo 1,5mm²
Verificar o local para fixação da máquina(espaço disponível, plataforma 
de fixação).

Fixar a cancela por meio da base da estrutura, observando o nivelamento 
desta á 90° em relação ao piso.

(4 parafusos de fixação) (por exemplo: parabolt de 12mm). 

5. FIXAÇÃO DO BRAÇO (BARRA)

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

7. SISTEMA MANUAL

1. Soltar os 2 parafusos do suporte do braço; 
2. Apoiar o braço (barra) na parte fixa do suporte; 
3. Montar a parte móvel do suporte colocar os 02 (dois) parafusos, 02 

(duas) arruelas, 02 (duas) porcas e fixar conforme o desenho:

NOTA: O BRAÇO PODE SER INSTA-
LADO À DIREITA OU À ESQUERDA.

Para fazer a instalação elétrica da cancela é necessário retirar apenas a 
tampa superior e uma lateral, tendo assim acesso ao gabinete da central 
eletrônica. 
Retirar a tampa plástica da caixa da central. Em seguida efetuar a ligação 
de acordo com as características do motor e conforme o manual de insta-
lação da placa eletrônica específica. 

Em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica. 
Colocar a CANCELA em modo manual, usando a chave manual, confor-
me desenho abaixo: 
8.1 Modo Manual:  
Girar o parafuso prisioneiro no sentido horário até que o braço fique livre 
e encoste no batente.(Ficará na posição vertical passando de 90º confor-
me desenho. OBS: Segurar o manualmente o braço para que não haja 
um movimento brusco, prejudicando o mecanismo da cancela.  
8.2 Modo Automático:  
Girar o parafuso prisioneiro no sentido anti-horário.  
Voltar o braço com a mão até ouvir o (click) encaixe do sistema automáti-
co.(Voltará à 90°) 



Os produtos possuem garantia de todas as partes, peças e componen-
tes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses 
(garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada 
mediante apresentação de nota fiscal de compra do produto pelo consu-
midor final.

Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado 
à um
distribuidor autorizado para esta linha de produto, e se constatado defeito 
de fabricação, o reparo à critério da Omegasat, poderá incluir a substitui-
ção de peças ou placas por novas ou recondicionadas equivalentes. Este 
produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo 
original.

A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das 
hipóteses a
seguir:
a)Não forem observadas as especificações técnicas do produto e reco-
mendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e 
adequação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível 
com o produto, características de uso etc.
b)Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados 
ao produto.
c)Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido 
alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver 
sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas;
d)Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, 
agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umida-
de, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou 
flutuações excessivas da rede elétrica), influência de natureza química 
ou eletromagnética, decorrente do desgaste natural das partes, peças e 
componentes; 
e)Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes 
da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como 
decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domés-
ticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, 
estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização 
f)Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou 
apresentem sinais de adulteração.
g)O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
h)Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas
provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá 
arcar com as despesas.
O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do com-
prador. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complemen-
tar, a Omegasat se reserva o direito de alterar as características gerais, 
técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
Nome do comprador:__________________________________________
Assinatura do comprador:_______________________________________
Nº da nota fiscal:______________________________________________
Data da compra:______________________________________________
Modelo:_____________________________________________________
Lote:_______________________________________________________
Distribuidor:__________________________________________________
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