
Como carregar a fita

Pressionar "ABRIR" na parte traseira da 
tampa transparente e retirar o rolo.

Puxar a fita para fora cerca de 30-40mm para 
que a extremidade fique posicionada na ponta 
e para que a fita restante fique facilmente 
sobre a linha das tiras de borracha.

Apertar a alavanca para iniciar e 
carregar a fita na abertura frontal.

Instalar a fita apropriada no rolo e 
recolocar o rolo na calha.

Recolocar a tampa transparente.

Em seguida, basta clicar e libertar.

Para fita de 19 & 12 mm, 
posicionar totalmente para 
a aresta direita do rolo.ROLO - Aresta da 

margem direitaROLO

ABRIR

PRESSIONAR A ALAVANCA

1

3

5

2

4

6

Dispensador de fita automático SupaCut  
Manual de instruções
Por favor, leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de  
começar a usar o dispensador.

Deve ser usado apenas sob supervisão de um adulto

Dicas e avisos
1.  Para melhores resultados, apertar e soltar a alavanca totalmente, caso contrário, 

podem ocorrer encravamentos de fita. 

2.  O dispensador foi desenhado para utilizar larguras de 12 ou 19 mm de fita de 
alta qualidade. Com uma espessura de fita adequada de entre 0,05 e 0,07 mm.

3.  Certifique-se que a abertura frontal do dispensador está desimpedida de fita 
depois de cada ação, caso contrário isso pode causar o emperramento do 
dispensador.

4.  Se alguma fita ficar presa na parte de dentro, abrir a tampa transparente, 
retirar o rolo de fita adesiva e remover qualquer resíduo de fita de dentro do 
dispensador. Recarregar o rolo de fita. POR FAVOR, NOTAR: Se ficar fita a 
entupir e não for tirada imediatamente poderá destruir o mecanismo interno de 
tiras de borracha.

Usar o dispensador
1. Segurar o dispensador com uma mão.

2.  Pressionar e soltar a alavanca uma vez irá gerar aproximadamente 
35mm de fita pré-cortada. 

3.   Para comprimentos maiores de fita apertar a alavanca e puxar o 
dispensador por cima da superfície pretendida ou puxar a fita para fora 
até ser atingido o comprimento desejado. Soltar a alavanca quando 
tiver o comprimento pretendido.

Dimensões Peso Fita compatível

C 168 x L 38 x A 94 mm 135g 12mm x 20m e 19 mm x 33m


