
Agrafador elétrico automático USB 626EL 

Manual de instruções
Por favor, leia as seguintes instruções cuidadosamente antes  
de usar o seu agrafador

Usar apenas sob a supervisão de um adulto.

Conectar o seu agrafador
Este agrafador automático irá funcionar usando pilhas (não incluídas) ou através de 
uma porta USB (cabo incluído).

Para funcionar usando o cabo USB, insira o conector na parte de trás do agrafador 
onde diz “USB”. Inserir a entrada USB preferencialmente num adaptador USB para a 
tomada elétrica ou, em alternativa, na porta USB do seu computador.

POR FAVOR, NOTAR: Se o agrafador estiver ligado a uma porta USB do 
computador, a potência pode não ser tão eficiente para alimentar na totalidade o 
agrafador como se a entrada USB estivesse ligada a uma tomada elétrica.

Dimensões Peso Agrafos compatíveis Capacidade

C 131 x L 52 x A 84mm 280g 26/6mm Máx. 15 folhas (80gsm) 

Usar o agrafador

1.  Certifique-se do que agrafador 
está em cima de uma superfície 
estável e rígida antes de introduzir 
quaisquer papéis.

2.  Para ativar o agrafador, 
simplesmente insira o papel (máx. 
de 15 folhas) na abertura na parte 
frontal do agrafador. A agrafagem 
começará automaticamente quando 
o papel for inserido.

Instalação das pilhas

1.  Abrir o compartimento das 
pilhas na parte inferior do 
agrafador.

2.  Inserir quatro pilhas novas AA 
(1.5V) alcalinas ou recarregáveis 
no compartimento de acordo 
com o diagrama, certificando-se 
que a polaridade está correta.

3.  Fechar o compartimento  
das pilhas.

Carregar com agrafos

1.  Certifique-se de não há papel na abertura do agrafador antes de adicionar mais agrafos.

2.  Pressionar o botão na parte traseira do agrafador para ejetar o canal do compartimento 
para agrafos.

3.  Inserir agrafos de 26/6mm Rapesco no canal de agrafos antes de o empurrar de forma 
suave novamente na direção do agrafador até encaixar ao som de um clique.

Voltar

Botão de libertação

Compartimento para  
colocação de agrafos

Parte dianteira



Resolver encravamentos de papel

1.  Se o agrafador encravar NÃO puxar 
o papel da entrada do agrafador 
antes de seguir os passos 2 e 3, de 
outra maneira danificará o motor e o 
agrafador.

2.  Se o papel estiver preso, remover a 
fonte de alimentação (cabo USB ou 
pilhas) e, em seguida, pressionar o 
botão na parte traseira do agrafador 
para ejetar o canal do compartimento 
de agrafos.

3.  Puxar suavemente todo o canal e 
retirar o papel e o agrafo encravados.

4.  Assegure-se que os agrafos estão 
carregados corretamente antes de 
empurrar o canal do compartimento 
de agrafos para o local original.

5.  Inserir/voltar a ligar a fonte de 
alimentação para continuar a 
agrafagem.

Evitar emperramento de papel

1.  Ocorrerá um emperramento de papel quando a capacidade de folhas for 
excedida. NÃO agrafar mais do que15 folhas (80gsm) de uma vez só.

2.  Entre cada agrafagem deixar o motor do agrafador completar totalmente o 
ciclo antes de remover o papel da entrada do agrafador.

3. NÃO continuar a agrafar se as pilhas aparentarem estar gastas.

Voltar

Botão de libertação

Dicas e avisos
1.  Retirar qualquer papel demasiado rapidamente ou com força irá danificar o 

motor do agrafador pois o mecanismo de movimento está desenhado para 
completar um ciclo completo de cada vez.

2.  NÃO deixar cair o agrafador pois isso irá danificar as peças internas de 
funcionamento.

3.  NÃO misturar pilhas velhas e novas, substituir as 4 pilhas ao mesmo tempo.

4.  NÃO misturar pilhas alcalinas e recarregáveis, devido ao risco de explosão, as 4 
pilhas devem ser do mesmo tipo.

5.  Para evitar danos decorrentes do derramamento das pilhas, retirar as pilhas 
quando o agrafador não for usado por longos períodos.

6.  Manter fora do alcance de crianças, como com todos os dispositivos elétricos.

7.  Este agrafador é apenas para papel, portanto não introduzir quaisquer outros 
objetos ou materiais no agrafador.

8. O cabo USB fornecido é apenas compatível com conectores USB 2.0 tipo A.

9. Aviso – Este agrafador não é um brinquedo.

Não deitar fora dispositivos elétricos como se fossem resíduos urbanos 
indiferenciados, utilizar as instalações de recolha seletiva.

Para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis, 
entrar em contacto com os responsáveis de recolha de resíduos locais.


