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Introdução
Esse manual deve facilitar o conhecimento da máquina para sua operação.
O manual contém importantes recomendações de segurança para seu uso. Ler
atentamente ajuda a evitar acidentes, custos em consertos e tempo de parada,
além de aumentar a confiabilidade e vida útil do produto.
O manual de operação complementa as instruções da regulamentação nacional
de prevenção contra acidentes e proteção ambiental.
O manual de operação deve estar disponível no local de funcionamento da
máquina.
O manual de operação deve ser lido e utilizado por todos que utilizarem a
máquina, como exemplo em:
•

•
•

Operação, que inclui aqui: preparação do equipamento, resolução de problemas
durante a operação, remoção de resíduos da produção, cuidado, remoção de
materiais auxiliares.
Conservação, manutenção, inspeção, conserto e/ou
Transporte
Sua leitura é obrigatória.

Além deste manual de operação é necessário atentar-se às regras locais de
segurança e de prevenção de acidentes onde a máquina esteja operando.
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1. Orientações Básicas de Segurança
1.1 - Avisos e Símbolos
Para informações especialmente importantes, serão usadas no manual de
operações as designações ou marcações a seguir:
NOTA – para indicações importantes para melhor uso do equipamento
ATENÇÃO – para indicações importantes sobre prevenção de acidentes
PERIGO – para indicações de prevenção de pessoas e danos materiais

1.2 - Princípio; uso pretendido
A máquina foi construída segundo normas técnicas e regras de segurança
reconhecidas. Não obstante, durante seu uso podem surgir perigos ao corpo
do usuário ou a terceiros ou prejuízos a própria máquina ou a outros ativos.
Utilizar a máquina somente em perfeito estado técnico bem como com
segurança prevista e ciente dos possíveis perigos. Deve-se eliminar
imediatamente qualquer falha que possa afetar a segurança.
A máquina é voltada exclusivamente para cortar cantos de folhas, blocar
álbuns miolo de álbuns fotográficos panorâmicos ou vincar; cada uma destas
funções só é possível mediante a troca de ferramentas e se utilizadas
independentemente. Qualquer outra utilização não é entendida como válida.
Neste caso não é responsabilidade do fabricante qualquer tipo de acidente e
o risco fica por conta própria do usuário.

1.3 – Medidas Organizacionais
Manter este manual à disposição constantemente próximo ao equipamento!
Como complemento a este manual, notificar demais leis, regras e
prevenções de acidentes.
Incluir a este manual de operação as instruções de supervisão bem como
apresentação de relatórios para atender aos requisitos operacionais
específicos. Por exemplo, complementar sobre a organização do trabalho,
processos de trabalho e encarregados.
O responsável pelas equipes que podem operar a máquina deve ler em
especial o capítulo sobre segurança antes do início do trabalho. Isto é válido
especialmente aos que são responsáveis pela preparação e manutenção
para os demais que operam o equipamento.
Os operadores não devem usar cabelos longos soltos, roupas soltas ou
adornos incluindo anéis. É possível que ocorram acidentes, por exemplo,
que prendam ou enrosque o citado anteriormente.
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Manter todos as instruções e indicações de segurança na máquina!
Se houver mudança relevante na segurança da máquina ou em seu
funcionamento, afastar-se do equipamento e relatar ao responsável.
Não realizar nenhuma modificação no equipamento em montagem ou
desmontagens que possam afetar a segurança sem a autorização do
fabricante! Isto também é válido na montagem e instalação de dispositivos
de segurança.
Não modificar a configuração no sistema de acionamento.
Cumprir instruções prescritas e especificadas no manual de operações
referente a controles e inspeções

1.4 – Treinamento
Deve ser dado apenas por funcionário treinado e instruído. A competência
desse funcionário para a operação, preparação, manutenção e conserto
deve estar claramente definida.
Certificar-se de que apenas funcionários autorizados estão autorizados a
trabalhar na máquina.
Trabalhos na parte elétrica, quando houver, devem apenas ser executados
por eletricistas especializados ou através de funcionário treinado sob a
supervisão e orientação de um eletricista conforme regras eletrônicas
existentes.

1.5 – Instruções de segurança para o funcionamento da máquina
Ter em mente todas as instruções de segurança no trabalho!
Tomar iniciativas para que a máquina somente funcione e suas funções
sejam ativadas em segurança.
Somente operar a máquina quando todos os dispositivos de proteção e
segurança, como por exemplo, carenagens estiverem no lugar e em
funcionamento.
Certificar-se pelo menos uma vez por turno se há externamente alguma
deficiência e algo fora de ordem.
Se houver alguma irregularidade no funcionamento da máquina, afastar-se
com segurança! Corrigir as irregularidades prontamente!
Ao ligar a máquina, certificar-se de que ninguém possa sofrer acidente com
seu funcionamento.
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1.6 – Instruções de segurança para a manutenção e conservação da
máquina
Cultivar as orientações prescritas neste manual sobre operação,
manutenção e inspeção inclusive durante as tarefas de troca de peças!
Essas atividades devem somente ser executadas por pessoas capacitadas.
Informar operadores do equipamento com antecedência que será executada
a manutenção e trabalho de conservação na máquina!
Todos os trabalhos afetam diretamente a operação, a produção, a
preparação ou a configuração da máquina e suas condições de segurança
como Inspeção, Manutenção, portanto, obedecer às atividades de paradas e
funcionamento notificadas através deste manual.
Após a máquina ser completamente desligada para manutenção e
conservação, assegurar-se de que há segurança ao se religar o
equipamento.
Os componentes eletrônicos, quando houver, do equipamento devem ser
inspecionados regularmente. Defeitos como ligações soltas, cabos
queimados devem ser reparados imediatamente.
Uma segunda pessoa é necessária em casos de incidentes que necessitem
a parada para desligamento total da máquina.

2. Rendimento
A máquina possui 3 funções distintas de acordo com o uso de ferramentas
específicas a saber:
Função Corte: Até 30 folhas de 75gr/m2
Função Blocagem: Rendimento varia de acordo com formato e número de
lâminas do miolo a ser encadernado
Função Vinco: Vinco em folhas de até 370mm de largura
NOTA – Para identificação de peças de reposição da máquina, ver vistas
explodidas e suas respectivas listas no final deste manual.
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3. Montagem e Funcionamento
Função Corte:

a

c
d

b

a – manípulos para fixação do suporte da faca de corte, só há uma posição
de fixação.
b – réguas de registro de corte, elas são ajustadas de acordo com o
tamanho da aba da capa dura ou com o formato da folha em que se
deseja fazer o acabamento.
c – suporte de madeira da faca de corte com canal para fixação.
d – placa base de poliacetal para corte.
Quando o equipamento é fornecido com ferramenta de vinco, esta placa
de poliacetal é montada sobre esta ferramenta, através do canal no lado
debaixo da peça, assim esse lado (fêmea) da ferramenta nunca é
desmontado.

Manômetro – para corte
ajustar de 6 a 8 bar
Pistola de Ar para limpeza do
material cortado
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Função Blocagem:

e
f
f

g

h

i
j

e – 8 eixos guias paralelos para alinhamento das lâminas vincadas
f – manípulos para fixação do suporte “g” que permite a retirada de todos
os eixos guias simultaneamente.
h – manípulos para ajuste de altura do acrílico de segurança
i – eixos para esquadro lateral
j – placa para alinhamento dos cartões termoatiáveis
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As imagens vincadas devem
encostar nos eixos guias “e” + “i”
que alinham o miolo
corretamente em 90°

Abertura do acrílico de
segurança de acordo
com a altura do miolo

Depois de acionado o pedal a
placa de alinhamento “j” desce
permitindo alinhar o cartão
recuado de 2mm antes do vinco
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Manômetro – para blocagem
ajustar em 2 bar

Função Vinco:
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