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CÓDIGO

Cor Disponível

Abertura de Inserção

Nº Máximo de Folhas

Tipo de Fragmentação

Nível de Segurança

Velocidade de Fragmentação

Capacidade de Fragmentação

Sensor lixeira cheia

Acionamento

Sensor presença de papel

Reversão

Nível de Ruído

Volume da Lixeira

Sensor de Segurança para Lixeira

Peso bruto

Dimensões

Rodízios

Peso líquido

Ciclo de trabalho

Cinza

240 mm

15 folhas 

Partículas 2x10 mm / cartão / CD / DVD / pequenos clips e grampos

P5

3,8 m/min

21,5 Kg/h (média) e 50 kg/h (máxima)

Sim

Botões Liga/Desliga, Reversão, Avanço e sensores eletrônicos

Sim

Automático e Manual no botão

58 db (A)

30 litros

Sim

Totalmente metálicos

24,5 kg

400 x 310 x 650 mm 

Sim

21,5 kg

Contínuo com paradas para resfriamento

16414 id 5651 16414 id 5652

127V 220V

Potência

Tempo de Funcionamento

127V =  620 W

220V = 590 W

Funcionamento inicial:

 20 minutos e 20 minutos de repouso.

A partir do segundo acionamento:

4 minutos ligada e 20 minutos de repouso.
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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.

 

Engrenagens e separadores
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1.  Conecte o plug na tomada elétrica.  
2.  Pressione power o LED pronto irá acender e a fragmentadora está
  pronta para uso.
3.  Caso não encaixe a lixeira devidamente, a fragmentadora não irá 
  funcionar. O LED de cesto aberto irá apagar quando a lixeira for 
  encaixada devidamente.
4.  Insira o papel na entrada da fragmentadora. O sensor será
   acionado automaticamente assim que o papel for colocado na
  abertura de inserção e irá parar automaticamente após o
  papel passar totalmente pelas lâminas da fragmentadora. Quando 
  for fragmentar cartões de créditos, Cds ou DVDs, insira um por vez.
5.   Esvazie a lixeira com frequência  para evitar emperramentos.
6.   Sempre que terminar a operação pressione power para desligar.

CUIDADOS

 Instale a fragmentadora em tomada acessível. A fragmentadora deverá 
ficar próximo a tomada. Evite extensões ou adaptadores.
 Retire o cabo de energia da tomada sempre que tirar o cabeçote do cesto 
e antes de limpar, mover ou esvaziar a lixeira.
 Procure manter a lixeira vazia para não impedir a fragmentação.
 Esta fragmentadora não foi desenvolvida para fragmentar etiquetas e  
qualquer tipo de papel adesivo. Fragmentando estes materiais a cola irá 
grudar nas lâminas danificando as mesmas, não coberto pela garantia.
 Mantenha roupas, gravatas, colares, cabelos longos, longe da abertura 
de inserção de papel.
 Mantenha as crianças e animais de estimação longe da fragmentadora.
 Nunca insira seus dedos dentro da abertura de inserção de papel.
 Nunca use produtos inflamáveis, produtos a base de petróleo, 
limpadores aerossol neste produto. Alguns agentes podem causar 
combustão podendo causar danos graves ao usuário. Use somente 
lubrificante, não utilizar lubrificantes em embalagem aerossol spray. 
Coloque algumas gotas nas extremidades da abertura de inserção.
 Jamais molhar a fragmentadora.
 O excesso de folhas caracteriza-se mau uso e os danos não são cobertos 
pela garantia. Respeite a capacidade da fragmentadora. 

INSTALAÇÃO

 Encaixe cuidadosamente o cabeçote da fragmentadora sob o cesto.
 Conecte o plug na tomada de acordo com a voltagem de sua cidade (127V 
ou 220V).
 Certifique-se que a lixeira esteja fechada/encaixada devidamente, caso 
contrário a fragmentadora não irá funcionar. Utilizar somente o cesto e 
lixeira originais.

OPERAÇÃO
 

 
 POWER: (Liga/desliga): a máquina irá fragmentar automaticamente ao 
inserir papel na abertura da fragmentadora.
 REVERSO: quando houver emperramento da máquina, selecione a chave 
para Reverso para ajudara limpar as lâminas.
 AVANÇO: sentido normal de fragmentação, puxando papel para dentro 
da fragmentadora.

3 LEDS

- Pronto: A fragmentadora está pronta para uso, pode ser utilizada 
normalmente.
- Cesto aberto: O cesto ou lixeira estão abertos, feche-os corretamente.
- Super-Aquecido: Desligue ou não utilize a fragmentadora por alguns 
minutos até que o motor esfrie:  Fragmente de acordo com a especificação.
 
Tempo de funcionamento:

- Funcionamento inicial: 20 minutos e  20 minutos de repouso.
- A partir do segundo acionamento: 4 minutos ligada e 20 minutos de 
repouso.
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