
Comece aqui

SHREDMASTER™

FRAGMENTADORA PS06-02



Especificações
Modelo PS06-02

Nível de Segurança P-2 (6mm)

Capacidade de corte 6 folhas (80 gsm)

Capacidade do cesto 9 L

Voltagem 127V ~ 60Hz

Amperagem 1.2A
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• Use a máquina apenas para o fim a que se destina.

• A máquina só deve ser conectada a uma tensão de alimentação 
correspondente ao valor nominal indicado nela.

• A máquina deve ser conectada a uma tomada próxima e que 
seja de fácil acesso.

• Não conecte a máquina em adaptadores múltiplos ou em um 
cabo de extensão.

• O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos / 
ferimentos e invalidará a sua garantia.

• Não tente consertar a máquina sozinho.

• Não tente destruir cartões de crédito.

• Não use a máquina se o cabo ou o plugue estiverem 
danificados.

• Deve-se ter cuidado ao mover o equipamento para evitar 
superfícies desniveladas e irregulares.

• Leia todas as informações de segurança e as instruções.

• O fabricante não se responsabiliza por casos de danos 
materiais ou pessoais causados por manuseio incorreto ou não 
conformidade com as instruções de segurança. Nesses casos, a 
garantia será anulada.

• Mantenha o dispositivo longe de umidade.

• Esteja sempre atento e com cuidado com o que está fazendo. 
Não use o equipamento elétrico se não estiver concentrado 
e consciente, ou se estiver sob a influência de drogas, álcool 
ou medicamentos. Mesmo um momento de desatenção pode 
causar lesões graves e acidentes.

• Não tente abrir, modificar ou reparar a máquina. Não a deixe 
cair, não fure, não quebre ou a exponha a alta pressão.

• Alterações e modificações técnicas na máquina não são 
permitidas.

• Verifique o dispositivo e o cabo (e, se aplicável, o adaptador) 
quanto a danos antes do uso. Se houver algum dano visível, um 
odor forte ou superaquecimento excessivo dos componentes, 
desconecte todos imediatamente e pare de usar a máquina.

• Não fragmente continuamente por mais de 2 minutos de 
cada vez. Operar a máquina por muito tempo pode causar 
superaquecimento do motor. Se o motor superaquecer, deixe-o 
esfriar por pelo menos 60 minutos antes de retomar o uso.

• Não use limpadores em spray ou lubrificantes em spray, pois 
podem apresentar risco de incêndio.

O símbolo seguinte, localizado na 
máquina, significa que você pode 
sofrer lesões graves ou mesmo a 
morte se abrir a máquina.

NÃO ABRA A MÁQUINA.

Perigo de choque elétrico. Não 
abra. Dentro do aparelho não há 
peças que possam ser reparadas 
pelo usuário. As reparações 
devem ser feitas por pessoal de 
manutenção qualificado.

AVISOmc

Leia e guarde estas instruções de 
segurança importantes
Para informações sobre assistência técnica, acesse    
www.tilibraexpress.com.br/assistencia-tecnica    
ou ligue para (14) 3235-4003

Manter cabelos longos afastados da máquina

Manter joalheria solta afastada da máquina

Manter gravatas e roupas largas afastadas da máquina

 Não aceita cartões de crédito

Símbolos de Aviso

Indicadores
de Status

Botões de 
Controle

Indicador de 
sobreaquecimento
(deixe a máquina esfriar)

Máquina pronta

Inversão manual

Este equipamento não se destina a ser utilizado por crianças

Não introduzir a mão na abertura de entrada de papel

Número máximo de folhas

Não aceita CDs e DVDs

Não aceita grampos de papel grandes

Pode apresentar bordas afiadas. Não toque

Não aceita clipes de papel grandes

Não use spray de limpeza ou spray lubrificante, pois 
estes podem apresentar risco de incêndio

Peças removíveis

Não use aerossóis
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Capacidade de corte da Fragmentadora PS06-02

Consegue fragmentar:

Papel espesso ou cartão 

de gramatura <200g/m²

Várias folhas dobradas 

(folhas A3 dobradas ao meio)

Papel brilhante ou uma 
folha impressa em ambos 
os lados

NÃO consegue fragmentar:

Revistas ou outros 
documentos presos com 
vários grampos de papel 
ou clipes

Etiquetas adesivas

Clipe grande. Verifique se 
o comprimento do clipe 
de papel não é superior 
a 32mm

Grampos grandes. Verifique 
se o comprimento da perna 
do grampo não é superior 
a 6mm

Folhas de plástico, 
documentos plastificados 
e pastas de plástico

Não aceita CDs e DVDsNão usar aerossóis Não usar óleo

Documentos encadernadosPrendedores de papel Cartões de crédito

Garantia

A ACCO Brands utiliza matéria-prima de qualidade na fabricação 
de seus produtos e garante contra defeitos de material e 
fabricação, em condições normais de uso e manutenção. 

Esta garantia é válida pelo prazo de 2 (dois) anos (garantia 
contratual) – além da garantia legal – contados a partir da data de 
aquisição do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao 
Consumidor Final.

A obrigação da Tilibra sob esta garantia é limitada ao reparo do 
produto, sem despesas de materiais ou mão de obra. 

Na impossibilidade de reparo, a substituição poderá ser feita por 
produto idêntico ou similar. Somente são cobertos pela garantia 
defeitos que prejudiquem as condições normais de uso. 

Itens excluídos desta garantia:

• Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, 
modificação de qualquer espécie no produto, bem como reparo 
realizado por outras oficinas que não sejam autorizadas pela 
Tilibra;

• Defeitos ou danos decorrentes de mau uso, tais como queda, 
sobrecarga, uso do equipamento fora das especificações 
recomendadas pelo manual do usuário;

• Defeitos ou danos causados por agentes naturais (enchentes, 
maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao 
calor, vapor ou umidade.

O proprietário deste produto deve procurar uma assistência 
técnica autorizada, munido da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de 
compra e este Termo de Garantia. 

A rede de assistências técnicas credenciadas pela Tilibra pode ser 
encontrada no site: www.tilibraexpress.com.br/assistencia-tecnica

Esta garantia é intransferível e terminará automaticamente se o 
comprador original do produto vender ou se desfazer, de qualquer 
outra maneira, do produto.

Mais informações:
www.tilibra.com.br
(14) 3235-4003
sac@tilibra.com.br

Este é um produto eletrônico e não deve ser descartado em lixo 
comum. Saiba onde descartar seu produto e seus componentes 
em www.tilibra.com.br ou ligue para (14) 3235-4003.



ACCO Brands 
101 Bolton Ave 9E 
Booneville, MS 38829 USA 
Tel. 800-541-0094

ACCO Brands Canada Inc. 
7381 Bramalea Road 
Mississauga, ON 
L5S 1C4 
1 800 268 3447

www.acco.com

FABRICADO NA CHINA

Importado e Distribuído por:
Tilibra Produtos de Papelaria LTDA
Rua Aymorés, 6-9 - Vila Antártica
CEP 17013-900 - Bauru - SP
CNPJ: 44.990.901/0001-43
(14) 3235-4003 
www.tilibra.com.br / sac@tilibra.com.br


