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PLASTIFICADORA A4
FGK230 - BIVOLT

ESPECIFICAÇÕES

MODELO FGK 230

Cor disponível Bege

Material Chapa de aço pintada eletrostaticamente

Capacidade de plastificação 1 folha por vez

Abertura para inserção 230 mm

Potência 460 W

Espessura do polasil compatível 70 a 250 microns

Velocidade de plastificação 500 mm/minuto

Temperatura ajustável Sim - 100°C a 180°C

Tempo de aquecimento De 3 a 5 minutos

Dimensões (mm) 410 (L) x 185 (P) x 113 (A)

Peso líquido 6,2 kg

Peso Bruto 6,7 kg
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LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR A MÁQUINA

 OPERAÇÃO  

 1. Coloque a máquina em uma superfície plana e conecte-a na tomada. Certifique-se 
que as duas chaves de voltagem estejam correspondentes à voltagem da tomada. 
  
  A Plastificadora  está chaveada em 230 V conforme figura e deverá ser  
  colocada na posição 115 V quando a mesma for ligada  na rede 127 V.

  A Plastificadora está equipada com um fusível de proteção que evitará   
  danos elétricos e eletrônicos em casos de picos de energia ou ao ser ligada    
  na voltagem errada.

  2. Gire o seletor de temperatura para a espessura do polaseal especificada.

 
 3. Vire a chave POWER/OFF para a posição POWER. A luz POWER (Vermelha)  acenderá.
 4. A luz READY (verde) acenderá entre 2 e 3 minutos. Quando isso acontecer a máquina 
estará pronta para uso.
 5. Insira o documento a ser plastificado no polaseal. Após, insira o documento, já dentro 
do polaseal, na máquina (com o lado fechado primeiro). Não force a entrada do polaseal. A 
máquina irá puxá-lo. Se o documento for inserido incorretamente, existe um risco de dano à 
máquina. Vire a chave FORWARD/REVERSE para a posição REVERSE. Espere o documento sair 
completamente. Vire a chave para FORWARD para continuar a operação normalmente. 
 6. Remova o documento da máquina e deixe-o esfriar.

IMPORTANTE

 a) Se o documento sair da máquina e não estiver selado ou estiver opaco, é necessário 
um ajuste de temperatura. Aumente a temperatura. Espere entre 1 e 2 minutos até que a luz 
READY (verde)  acenda. Continue o processo normalmente.
 b) Se o documento sair da máquina e estiver ondulado ou curvado, a temperatura de 
operação está muito alta. Diminua a temperatura. Espere entre 1 e 2 minutos. Continue o processo 
normalmente.
 c) A plastificadora foi desenvolvida  para trabalhar com os tipos de polaseal mais 
comuns. Entretanto, sempre use os suprimentos (polaseals)  que a fábrica recomendar a fim de 
evitar danos à máquina.
 D) Apesar de a máquina ser compatível com a maioria dos polaseals existentes no 
mercado, se a temperatura de operação estiver muito alta o polaseal pode ficar preso nos rolos 
de laminação. Caso isso aconteça, vire a chave FORWARD/REVERSE para a posição REVERSE até 
que o documento saia da máquina. Após, acione a assistência técnica mais próxima para efetuar 
a limpeza da máquina.

 Para laminação a frio, coloque a chave HEATER/MOUNTING na posição MOUNTING 
e usar o polaseal específico para a plastificação a frio. Certifique-se que a máquina está 
ligada e com as chaves nas posições POWER e FORWARD. Prossiga com a operação 
normalmente.

ATENÇÃO:
Espessuras de polaseal diferentes requerem temperaturas diferentes. Preste atenção as especificações

DICAS

 1) Se você acabou de usar a máquina mas irá usá-la novamente em breve, deixe-a 
ligada, assim ela não precisará passar pelo processo de aquecimento novamente.
 2) Caso você não use a máquina novamente em um período de tempo maior, desligue-a 
na chave POWER/OFF colocando na posição OFF e após remova o plug da tomada.

PRECAUÇÕES

1) Sempre desligue a máquina se não for usá-la novamente. 
2) Nunca use a máquina em ambientes úmidos ou perto de água. RISCO DE CHOQUE.
3) Caso o cabo de força esteja danificado, não use a máquina e acione a assistência técnica.
4) Cuide para que o cabo de força não esteja sobre superfícies quentes.
5) Em caso de qualquer dúvida ou problema, entre em contato com a assistência técnica  
mais próxima ou com a MENNO.

Certificado de Garantia
O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos

de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do
usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a
existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos
decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso. 
Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração

ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem
valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não
autorizadas.
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