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INTRODUÇÃO DE SEGURANÇA

1. Caso não esteja totalmente familiarizado com a operação da máquina, procure a orientação 
de um profissional.

2. Posicione a máquina de forma a garantir um espaço de trabalho adequado para o operador.

3. Utilize óculos de proteção sempre que operar a máquina.

4. Desconecte a máquina da rede elétrica sempre que for realizar alguma manutenção na máquina.

5. Enquanto a máquina estiver ligada, não use as mãos para limpar qualquer tipo de sujeira da 
máquina.

6. Quando instalar a máquina tenha certeza de conectar o fio terra.

7. Antes de deixar a área de trabalho, tenha certeza que a máquina esteja completamente 
desligada.

8. Enquanto estiver trabalhando, preste total atenção na operação da máquina. Qualquer desvio 
de atenção pode causar sérios danos.

9. Antes de repor peças da máquina, realizar operações de manutenção e reparo.Tenha certeza 
que a máquina esteja totalmente desligada da rede elétrica.

10. Posicione a máquina em um local bastante iluminado e arejado.

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES 
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA

Obrigado por adquirir a Grampeador e Pinador Életrico Razi. Por motivos de 
segurança, e para um melhor desempenho, leia atentamente o manual de 
instruções, seus anexos, instruções de segurança e notas.

O Grampeador e Pinador Életrico Razi apresenta algum desconforto ao operador, 
quando analisado os níveis de ruído. Assim sendo é aconselhável  que o operador 
sempre utilize protetor auricular quando operar a máquina, respeitando as 
normas de segurança no trabalho do seu país.

NOTAS:

1. O Conteúdo desse manual pode ser alterado sem aviso prévio.
2. Este manual foi cuidadosamente redigido, qualquer erro ou omissão que venha a 

causar danos, a Razi não poderá ser responsabilizada.
3. Este manual é parte intergrante da máquina, tenha certeza de te-lo em mãos 

sempre que a máquina for vendida ou transferida.
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AVISOS DE SEGURANÇA

Para sua segurança,
Leia atentamente o manual de instruções antes de qualquer operação com a máquina,
para familiarizar-se com as funções, conheça os adesivos de segurança e informações de 
como repara a máquina: 

As definições de Danos Sérios, Danos Leves e Pequenos danos são apresentadas a seguir:

Danos Sérios: Neste caso há risco de perder a visão, choque elétrico, fratura óssea e ainda 
a um efeito pós acidente, como por exemplo, permanecer um longo período no hospital.
Danos Leves: Não há consequencias pós acidente.
Pequenos Danos: Possíveis danos a máquina.

SINAL DE AVISO CLASSE DESCRIÇÃO
Perigo Risco de vida ou sérios danos

Atenção Risco de vida e sérios danos

Observação Lembrete de cortar a corrente elétrica

Quando sinalizado “CUIDADO”, neste caso, danos podem ocorrer por diferentes situações

Instrução de Segurança 

Explicação dos Sinais de Segurança           

Garantia                                   

Instrução

Instruções Gerais de Segurança

Área de Trabalho 

Segurança Életrica

Segurança Pessoal

Uso e Cuidado

Serviço
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GARANTIA

A Yangzi Brasil Corporation Ltda, mantenedora da marca RAZI, garante seus produtos, contra defeitos 
de material e de fabricação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da 
respectiva Nota Fiscal de Venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº. 8.078 de 11.9.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, dentro do prazo citado, 
gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento Técnico como defeituosas, 
mediante aprovação da Solicitação de Garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA 

     O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal ou 
Cupom Fiscal original de venda.
Qualquer serviço em garantia deve ser realizado exclusivamente pelo posto de assistência técnica 
credenciado.
São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular. São 
de responsabilidade da RAZI as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes que 
desgastam naturalmente, somente nos caso em que o posto de assistência técnica constatar defeito 
de fabricação.
A garantia não abrangerá os serviços de instalação e limpeza, os danos à parte externa do produto 
bem como os que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação do motor oriunda de 
agentes externos, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mal dimensionamento 
para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em desacordo com o manual de 
instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes sujeitas a flutuações excessivas ou 
sobrecargas.
A RAZI concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo assistente 
técnico constatar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não estão cobertos 

pela garantia.
Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para 
encaminhá-lo ao posto de assistência técnica ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e 
a fornecer informações em nome da RAZI sobre o andamento do serviço.
A RAZI ou  ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA não se responsabilizarão por eventuais danos 
ou demora em decorrência desta não observância.

Esta ferramenta é projetada para grampeamento e cravação de papelão, material 
isolante, tecidos, folhas, couros e materiais similares; na superfície de madeira ou 
material similar a madeira.
Leia e guarde este manual de instrução. 

INTRODUÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

         ADVERTêNCIA
Leia todas as instruções. 
Falhas listadas a seguir pode resultar em choque elétrico, fogo e/ou acidentes sérios. 
O termo “ferramenta elétrica” em todas as advertências listadas abaixo se refere a sua 
ferramenta à corrente (ligada no cabo elétrico) ou operada por bateria (sem cabo elétrico).
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ÁREA DE TRAbALhO

1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas e escuras são 
um convite a acidentes.

2. Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de 
líquidos inflamáveis gases ou poeira. Ferramentas elétricas criam faíscas as quais podem 
inflamar o pó ou gás.

3. Mantenha crianças e espectadores afastados enquanto opera uma ferramenta elétrica. 
Distrações pode causar a perda de controle.

SEGURANÇA éLETRICA

1. O plugue da ferramenta elétrica deve encaixar na tomada. Nunca modifique o plugue de 
forma alguma. 

2. Evite o contato do corpo com tubos, radiadores, fogões e refrigeradores ligados a terra ou 
aterrados. Há um aumento de risco de choque elétrico se seu corpo está ligado à terra ou 
aterrado.

3. Não exponha ferramentas elétricas em condições molhadas ou chuva. Água entrando numa 
ferramenta elétrica irá aumentar o risco de choque elétrico.  

4. Não abuse do cabo elétrico. Nunca use o cabo da ferramenta elétrica para transportar, 
puxar ou desconectar da tomada. Mantenha o cabo distante de fogo, óleo, bordas afiadas 
ou peças em movimento. Cabos com danos ou emaranhados aumentam o risco de choque 
elétrico. 

SEGURANÇA PESSOAL

1. Fique alerta, veja o que está fazendo e use o bom senso quando operar uma ferramenta 
elétrica. Não use uma ferramenta elétrica enquanto estiver cansado ou sob a influência de 
drogas, álcool ou medicação. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta 
elétrica pode resultar em sério acidente pessoal. 

2. Use equipamento de segurança. Sempre use óculos de proteção. Equipamentos de segurança 
como máscara contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auricular 
usada para as condições apropriadas irá reduzir acidentes pessoais. 

3. Remova qualquer chave ou objeto antes de ligar a máquina elétrica.  Um objeto deixada fixada 
na ferramenta elétrica pode resultar em acidente pessoal.

4. Não confie. Mantenha o apoio e balanço do corpo todo o tempo. Isto permite melhor controle 
da ferramenta elétrica em situações não esperadas. 

5. Vista-se apropriadamente. Não use roupas soltas ou joias. Mantenha seus cabelos, roupa e 
luvas afastadas de peças móveis. Roupas soltas, joias ou cabelos longos podem ser agarrados 
por peças móveis.

USO E CUIDADO

1. Não force a ferramenta elétrica. Use o ferramenta elétrica correta para sua aplicação. A 
ferramenta correta irá fazer o trabalho melhor e mais seguro na faixa para a qual ela foi 
projetada.

2. Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não liga e desliga. Uma ferramenta que não 
pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada. 

3. Se assegure de que o interruptor está na posição desligado antes de fazer qualquer ajuste, 
mudança de acessórios ou armazenar a ferramenta. Tais medidas de segurança preventiva 
reduzem o risco de partida de ferramenta acidentalmente. 

4. Armazene ferramentas que não estão sendo usadas fora do alcance de crianças e não 
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SERVIÇO

1. Tenha sua ferramenta elétrica mantida por uma pessoa qualificada para reparos usando somente 
peças idênticas de reposição. Isto vai assegurar que a segurança da ferramenta está mantida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA GRAMPEADORES

1. Fixe a peça (a peça fixada com dispositivos de fixação ou em uma morsa está mantida mais 
seguramente do que pelas mãos)

2. Nunca empurre a cabeça grampeadora (figura 4) manualmente (há risco de acidente quando ao 
mesmo tempo o gatilho é ativado de forma não intencional)

3. Nunca use a ferramenta para fixação de fiação elétrica (o contato 
com cabos elétricos pode conduzir a fogo e choque elétrico)

4. Evite danos que podem ser causados por parafusos, pregos e outros 
elementos na sua peça; remova-os antes de começar a trabalhar.

5. Sempre verifique que a tensão de alimentação é a mesma que a 
tensão indicada na etiqueta do grampeador 

6. No caso de defeito elétrico ou mecânico, desligue imediatamente a 
ferramenta

7. RAZI pode garantir um funcionamento perfeito da ferramenta 
somente quando acessórios originais são usados

8. Esta ferramenta não deve ser usada por pessoas abaixo da idade de 
16 anos

9. Não exponha a ferramenta à chuva (Veja figura 5)

Figura 4.

Figura 5.

permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com as instruções de operação 
da ferramenta. Ferramentas elétricas são perigosas na mão de usuários não treinados. 

5. Preserve as ferramentas elétricas. Verifique desalinhamentos ou ligações de peças móveis, 
quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se 
estragada, repare a ferramenta antes do uso. Muitos acidentes são causados por manutenção 
inadequada da ferramenta.

6. Mantenha ferramentas de corte afiadas e limpas. Adequadamente preservadas ferramentas 
de corte com as bordas de corte afiadas são menos prováveis de cegar e mais fáceis de 
controlar.

7. Use a ferramenta elétrica, acessórios etc., de acordo com estas instruções e na maneira 
pretendida para o particular tipo de ferramenta, leve em conta as condições de trabalho a 
serem realizadas. O uso de ferramenta elétrica para operação diferente daquela pretendida 
pode resultar em situações de risco.
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ESPECIFICAÇÕES TéCNICA

20 disparo/min.
 Máximo: 100 
(grampo ou 
prego) 
1,73 kg

MODELO RZ-GPE2530M1 RZ-GPE2530M2

VOLTAGEM 127V CA 220V CA

FREQUÊNCIA 60Hz 60Hz

ELEMENTOS DA FERRAMENTA

A) Alavanca para compartimento de carga
B) Deslizador
C) Compartimento
D) Cabeça grampeadora
E) Cabo de segurar manualmente
F) Gatilho
G) Roda seletora de controle de impacto
H) Interruptor liga/desliga
I) Tampa de proteção de plástico
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CARREGANDO GRAMPOS/PREGOS 

1. Gire a ferramenta parte de cima para baixo
2. Pressione a alavanca (A) enquanto puxa o deslizador (B) para trás
3.  Enfie o grampo/parafuso no compartimento (C) com as pernas faceando a parte de cima 

(capacidade máxima 100 grampos/pregos)
4. Empurre o deslizador (B) contra a cabeça grampeadora (D) até ele ser travado

5. quando inserir uma tira de grampos (não fornecido com a ferramenta) incline a ferramenta 
de tal modo, que a tira de grampos apoie contra o lado do compartimento o qual corresponde 
com o símbolo na cabeça grampeadora (D).

OPERANDO A FERRAMENTA
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1. Firmemente pressione a cabeça grampeadora (D) contra a peça até ela ser empurrada uns 
poucos milímetros

2. Brevemente pressione o interruptor (F) e então solte de novo
3. O interruptor (F) está travado até enquanto não pressionar a cabeça grampeadora (D) 

contra a peça, assim se previne operações acidentais
4. A 20 disparos/min., deve ser permitido resfriar o grampeador após 30 minutos, isto é 

somente uma faixa para curto tempo de trabalho.

1. Com a roda (G) o nível de impacto necessário pode ser selecionado em passos:
2.  indicador (G) mostra o nível selecionado de impacto
3.  “-“ para materiais finos e leves tais como folhas e tecidos
4.  “+” para materiais espessos e grosseiros tais como madeira dura e paredes
5. Antes de iniciar o trabalho, descubra o nível de impacto ótimo testando em materiais 

descartados

! remova todos grampos/pregos do compartimento após cada uso

CONTROLE DE IMPACTO 

CONSELhOS DE APLICAÇÃO

1. Painéis de fixação.

2. Não use a ferramenta para fixação de painéis no 
teto em madeiras perfiladas ou ranhuradas.

3. Fixação têxteis

4. Evite disparos no vazio a fim de reduzir o desgaste 
da batida de impacto
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INSTRUÇÕES PARA GRAMPEADORES DE PARAFUSOS

1. Grosseiramente, a dureza da madeira é dividida em três níveis: 

-Alta
-Media
-Baixa

 

2. Pregos e grampos de diferentes comprimentos são aplicáveis para diferentes durezas de 
madeira. (Consulte a tabelas 12-1 para pregos e a 12-2 para grampos)

3. A ferramenta tem um recuo ao disparar, assim a operação com as duas mãos é sugerida, para 
ter um melhor controle da operação

 

Nº Madeira Dureza da 
madeira

Comprimento do 
grampo (mm) Operação manual

1 Madeira de faia 15 - 16

2 Carvalho 15 - 16

3
Painel de fibra de 
madeira de média 

densidade
15 - 20

4 Madeira sólida 15 - 20

5 Pinho 15 - 25

6 Madeira compensada 15 - 25

7 Cedro 15 -25

Alta

Média

Baixa
Operação com as duas mãos (veja a 

Figura). A operação com uma mão não 
é sugerida.
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No evento improvável que o prego se torne encravado, siga estes instruções para removê-lo
! Desligue o plugue de alimentação da tomada antes de remover

1. Remova a tampa de proteção de plástico (Veja figura 13)

CONSELhOS DE APLICAÇÃO

2. Remova os parafusos da placa de retenção C1 (Veja figura 14)
3. Remova a placa de retenção do mecanismo de segurança C2 (Veja figura 14)
4. Remova o pino de disparo da placa de retenção C3 (Veja figura 14)

! A posição tanto quanto a ordem na qual as peças são removidas do grampeador, isto irá 
tornar mais fácil a remontagem.
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Anotações Anotações
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