
 
 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Cortador de tecido – 110 ou 220V 

Modelo: TMCT100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente às instruções de operação antes 

de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência futura. As imagens 

contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com seu modelo 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de cortar, conecte o código de ligação à máquina e amole a borda da faca afiada apertando o 
interruptor de afiação da projeção carregada da mola (B) por várias vezes. 
 
VERIFICAÇÃO (Solte os plugues de conexão) 
 
A. Engraxamento 

1. A cada 50 horas : Coloque graxa em pequena quantidade através do copo  

de graxa e gire a tampa [A]. 
2. A cada 150 horas : Solte a tampa [A] e preencha a graxa. 

 
B. Lubrificação 

A cada 10 – 20 horas : Coloque óleo no lubrificador da faca [D] até que o óleo entre em contato 
com a superfície da ponta da faca. 
 

C. Ajuste do Amolador 

Enquanto o rebolo abrasivo se desgasta, solte a porca do braço do amolador [J] e corrija a posição 
do amolador para que o rebolo abrasivo mantenha contato adequado com a ponta da faca. 
 

D. Substituição do Rebolo Abrasivo 

*Consulte o guia de substituição do rebolo abrasivo. 
 

E. Substituição da Faca 

1. Remova a proteção da faca [E] na direção ascendente. 

2. Puxe o lubrificador de faca com mola [D] e gire no ângulo direito para a indicação da seta. 

3. Remova a placa de segurança [i] soltando a contraporca [H] 

4. Remova a contraporca da faca [C] girando ela para a esquerda. Utilize a chave conectada. [Se 

a faca também gira junto com a contraporca, trave a faca no eixo de trava de inserção padrão 

no furo da faca [L]. O furo correspondente para a faca de trava também é fornecido no padrão.] 

5. Remova a faca. 

6. Certifique-se da parte frontal da faca ao reajustar a faca. 

Essa parte não marcada de fora lateral é a parte frontal. 
7. Ajuste a posição do amolador [K] após cada substituição da faca. 

 
F. Substituição da Escova de Carbono 

1. Trançamento excessivo da escova de carbono trará problemas ao motor. A escova de carbono 

deve ser substituída quando tiver desgastado de 5 a 6mm. 

2. A tampa da escova de carbono [G] é substituída ao girar para esquerda através da chave 

conectada. 

3. Sempre substitua escovas de carbono esquerda e direita simultaneamente. 

4. Certifique-se de segurar a parte metálica da escova. Mantenha os dedos longe do carbono. 



 
Cuidado 

1. Para fins de segurança, retenha a proteção da faca [E] no local mais baixo enquanto a 

máquina não é aplicada. Também mantenha a proteção o mais perto possível do trabalho 

enquanto corta. 

2. Conecte cada cabo para segurança. 

 
ESPECIFICAÇÕES 
  

Tamanho da faca : 100mm 
 Formato da faca : Octógono * 
 Capacidade de corte: 25 mm [1 “] 
 Peso líquido :   2,9 kgs 
 Tensão  :  Fase simples 100V – 120V 
      220V – 240V 
 Potência  :  100W 

 

 

 

 

 

 



 



Termo de Garantia 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação, aplicável nas 

seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto 

em questão. 

2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses. A garantia não se aplica caso o produto seja 

utilizado em escala industrial (intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e 

conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento. 

Não perca sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não 

será concedida. 

Regras gerais de garantia: 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a 

negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros 

danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia.  É de 

responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos 

em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e substituições 

necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis, etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência 

técnica. 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela de 

ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias; 

6. Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, 

corrente, cora, rolamento, entre outros. 

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de 

produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de 

maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em 

razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo 

da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 



 

                                                      
 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão 

do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 

comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

Perda da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes, etc.) 

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não 

apresentado no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, 

misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de 

uso intensivo. 

 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima podem 

não ser aplicáveis ao equipamento adquirido. 
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