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Evite baixar a alavanca rapidamente pois pode danificar o fio da navalha.
Nunca esqueça de puxar a trava da alavanca antes de fazer o corte.
Quando o corte do papel não estiver suave, verifique cuidadosamente a 

causa do problema. Nunca use força, pois pode causar danos.
Quando o fio da navalha não estiver cortando adequadamente, pode ser que 

a navalha tenha se soltado e o fixador mova-se para cima e para baixo. Neste caso 
regulo o ângulo e aperte o fixador.

Utilize com cuidado e nunca coloque os dedos embaixo da navalha.

5 - LUBRIFICAÇÃO

Deve-se tomar cuidado para não lubrificar excessivamente  a GUILHOTINA 
COPIATIC 300 F, para não ocasionar manchas no material a ser cortado.

A lubrificação deve ser feita com graxa.

6 - TROCA DA BARRA DE APOIO DA FACA

Certifique-se que a alavanca de corte (facão) esteja travada.
Gire o manipulo do prensa papel até o mesmo ficar totalmente aberto, solte os parafusos 
laterais e os parafusos fixadores da barra e pressione com a mão em uma das 
extremidades retirando a mesma e invertendo a posição.

7 - DESMONTAGEM PARA AFIAÇÃO DA FACA DE CORTE

Entrar em contato com a Assistência Técnica para maiores informações.

300 F



1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Depois de desembalar o produto, fixe o conjunto e a base de corte utilizando os 
parafusos M6x40 porcas e arruelas. E parafuse o Pressionador do papel no conjunto 
Corte.
Acessórios da Guilhotina:

Chave Allen 6........................................................................1 Peça
Chave Combinada 10.........................................................1 Peça
Conjunto Parafuso M6/Porca/ Arruelas......................2 Peças
Parafuso para Pressionador de papel.........................1 Peça
Alavanca................................................................................1 Peça
Pressionador do papel......................................................1 Peça
Encosto Papel.......................................................................1 Peça
Cojunto Pezinho..................................................................2 Peças
Conjunto Corte.....................................................................1 Peça
Conjunto Base......................................................................1 Peça
Manual de instruções........................................................1 Peça
Relação de Assistência Técnica Autrizada..................1 Peça
Régua.....................................................................................1 Peça

Conjunto parafuso para fixação da régua FixaM5x12/arruela lisa/arruela 
pressão..................................3 peças

3 - INSTRUÇÕES DE CORTE

Regule a régua de acordo com o tamanho de corte desejado.
Gire o pressionador de papel para fixar o mesmo a base.
Puxe a tranca da alavanca com a mão esquerda e baixe a alavanca com a mão direita 

cortando o papel.
Após o corte das folhas, voltar á alavanca na posição original até travar 

sucessivamente a cada corte.
Espessura de corte: 0,5 até 30mm.

4 - OBSERVAÇÕES

A preparação do papel deve ser organizada de acordo com a escala da 
régua.

Não aproxime os dedos na região de corte, a cada corte retorne a alavanca 
até trava-la.

Pressione o papel antes do corte, longe da região da lâmina.
Proteja o fio da navalha, não corte objetos metálicos.

Altura 260 mm

Dimensão da mesa 530 x 440 mm

Área de Corte 340 mm
Peso aproximado 19,5 Kg

Capacidade de Corte 300 folhas (75g)

Base Régua
Fixador do mecanismo
da navalha

Encosto papel Conj. Corte Parafuso M6

Tranca da alavanca Alavanca

Navalha Pressionador de papel


