
        LEIA COM ATENÇÃO

DESUMIDIFICADORES
DE PAPEL BIVOLT

METÁLICOS

PLÁSTICOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para testar o DESUMIDIFICADOR siga os seguintes passos:

1) Proceda com os passos indicados nas INSTRUÇÕES DE USO.
2) Caso o LED esteja apagado verifique:
  1° - Se o plugue está corretamente conectado à tomada.
  2° - Se a chave liga-desliga está ligada.
  3° - Se a rede elétrica está energizada.

Se estes passos não ligarem o DESUMIDIFICADOR, encaminhe o produto ao Serviço de Assistência Técnica Autorizada 
MENNO.
- Não remova a chapa metálica de apoio às folhas, pois existe o risco de choque elétrico de alta tensão.
- O DESUMIDIFICADOR não pode ser em nenhuma hipótese desmontado ou alterado sob pena de perda de garantia.

LIMPEZA E CUIDADOS

Antes de limpar o DESUMIDIFICADOR tenha certeza que o plugue do cabo de alimentação foi desligado da tomada.
Não mergulhe a base na água.
Para limpeza externa do gabinete, esfregue com um pano macio e úmido.
Evite que o líquido utilizado para limpeza caia dentro do DESUMIDIFICADOR.
Não utilize álcool ou gasolina para limpar o parte externa pois irá danificar permanentemente o gabinete.
Qualquer outro serviço além da limpeza e manutenção pelo usuário deve ser realizado por um Serviço de Assistência 
Técnica Autorizada MENNO.

A relação de assistências técnicas autorizadas está disponível em nosso site
www.menno.com.br
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INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque o DESUMIDIFICADOR  sobre uma superfície plana e estável;
- Conecte o plugue do cabo de alimentação na rede elétrica.
- Desfolhe a resma* antes de posicionar as folhas de papel no desumidificador, não ultrapasse a quantidade máxima 
indicada pela tabela de capacidade em folhas.
- Deixar 1 cm de folga entre a tampa do DESUMIDIFICADOR e o papel, para facilitar a livre circulação do ar;
- O período necessário para que o papel fique seco dependerá da quantidade de papel em seu interior, e também do 
grau de umidade do mesmo;
(*) OBS.: Resma é um conjunto de 500 folhas de papel.

®

DESUMIDIFICADOR

A4 3000 FOLHAS

A3 1500 FOLHAS

Certificado de Garantia
O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos

de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do
usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a
existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos
decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso. 
Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração

ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem
valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não
autorizadas.

 



APRESENTAÇÃO

 Os Desumidificadores de Papel Menno são produtos destinados a retirar a 
umidade existente em folhas de sulfite usadas nas máquinas fotocopiadoras e 
impressora a laser e jato de tinta. Os Desumidificadores de Papel MENNO ajudam a 
evitar que durante o ciclo de alimentação das folhas seja tracionada mais de uma folha 
por vez.

NORMAS DE SEGURANÇA

É recomendado que estas normas de segurança sejam lidas, entendidas e seguidas 
antes de operar o DESUMIDIFICADOR BIVOLT
O não atendimento destas normas de segurança podem resultar em graves acidentes 
ao usuário.

- Não utilizar os DESUMIDIFICADORES BIVOLT para qualquer outra finalidade que não 
sejam as descritas neste manual.
- Utilizar somente em ambientes fechados e sobre uma superfície plana e estável.
- Se o DESUMIDIFICADOR não estiver trabalhando adequadamente ou o cabo de 
alimentação estiver danificado, não opere ou tente consertar, encaminhe o produto a 
um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO mais próximo da sua região.

Ao conectar o DESUMIDIFICADOR a rede elétrica:
- Para evitar a possibilidade de choque elétrico, não imerse o DESUMIDIFICADOR na 
água.
- Não permita que o cabo de alimentação fique esticado até a tomada, se utilizar 
extensões elétricas acautelar-se para que as pessoas não tropessem, principalmente 
se houver crianças por perto;
- Não sobrecarregue tomadas além da sua capacidade onde o DESUMIDIFICADOR será 
ligado pois isto poderá resultar em fogo ou choque elético.
- O cabo de alimentação original é ajustado para suprir energia elétrica de forma 
apropriada, não altere ou aumente o cabo de alimentação.
- Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada antes de mover o 
DESUMIDIFICADOR ou se não utilizar por longos períodos de tempo.

INFORMAÇÕES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.menno.com.br

MODELO
PLÁSTICO METÁLICO

600 A4 1500 A4 1000 A3 1500 A3

DIMENSÃO 

COMPRIMENTO 410 mm 415 mm 475 mm 475 mm

DIMENSÃO
LARGURA 290 mm 290 mm 355 mm 355 mm

DIMENSÃO
ALTURA 105 mm 220 mm 160 mm

 210 mm

TENSÃO 100 ~240 Volts 100 ~240 Volts 100 ~240 Volts 100 ~240 Volts

CORRENTE 0,06 ~ 0,1 A 0,06 ~ 0,1 A 0,09 ~0,15 A 0,09 ~0,15 A

POTÊNCIA 14 Wats 14 Wats 20 Wats 20 Wats

CONSUMO DE 

ENERGIA 0,014 kW/h 0,014 kW/h 0,020 kW/h 0,020 kW/h

TOLERÂNCIA 10% 10% 10% 10%

CAPACIDADE 

PAPEL CARTA

(216X279 mm)
600 unidades 1500 unidades 2000 unidades 3000 unidades

CAPACIDADE 

PAPEL A4

 (210X297 mm)
600 unidades 1500 unidades 2000 unidades 3000 unidades

CAPACIDADE 

PAPEL A3

(297X420 mm)
Não suporta Não suporta 1000 unidades 1500 unidades
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