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LEIA COM ATENÇÃO

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.

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abertura Inserção papel:

Código 127V

Código 220V

Tipo de Fragmentação:
N° Máximo de folhas:

Velocidade de fragmentação:

Capacidade de Fragmentação Média:

Acionamento:

Reversão:

Potência Máxima:
Tempo de Funcionamento:

Nível de Ruído:

Volume da cesto:

Sensor de segurança:

Nível de Segurança:

Dimensões:

Peso Aproximado:

255 mm

Partícula de 4 x 40 mm

26 folhas 75 g/m

4,5 Metros / Min

10 Kg/h

BOTÃO - SENSOR DE PAPEL MECÂNICO

MANUAL NO BOTÃO

450 W

Maq. fria 1° lig. 21 min e 47 min desligada / a partir do 2° acionamento 15 min lig e 47 min desl.

76,5 db (A)

49 LITROS

NÃO

3

520 x 225 x 590 mm

12 Kg

DESCRIÇÃO:
Indicada para documentos confidenciais internos da empresa, dados pessoais confidenciais.
Não recomendada para fragmentar cartão de crédito, grampos, clips.

CARACTERÍSTICAS FC 260 P FC 260 T

2692 ID 1113 2692 ID 646

2692 ID 1108 2692 ID 647

255 mm

TIRAS de 4 mm

210 folhas 75 g/m

4,5 Metros / Min

20 Kg/h

BOTÃO - SENSOR DE PAPEL MECÂNICO

MANUAL NO BOTÃO

450 W

73,5 db (A)

49 LITROS

NÃO

2

520 x 225 x 590 mm

11 Kg

A relação de assistências técnicas autorizadas pode ser visualizada em nosso site:
www.menno.com.br



www.menno.com.br

 Quando colocado papel acima do limite máximo de fragmentação ou outro material para 
fragmentar a FC-260 pode bloquear, ou seja, parar a fragmentação.
 Caso isso ocorra passe a chave imediatamente para reversão e puxe o que está fragmentado 
para fora, separe o material em maços  menores e volte a fragmentar.

 Não devem ser fragmentados Clips ou outros objetos metálicos, pois estes podem danificar as 
lâminas de corte.

Esvazie freqüentemente a lixeira para facilitar a operação da cortadeira.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

 Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a 
tabela abaixo.

APRESENTAÇÃO

 Ideal para escritórios a cortadeira de papéis compacta FC-260 foi desenvolvida para destruir 
documentos, papéis e formulários contínuos de até 80 colunas rapidamente. Sua principal característica é 
a robustez do produto que lhe proporciona loga vida.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

1. É essencial a leitura completa deste manual para correta instalação e operação deste 
equipamento.
2.  Chame a assistência técnica da Menno ou técnico especializado se houver qualquer problema no 
funcionamento da cortadeira. Não tente  executar a manutenção.
3.  Não instale a FC-260 em áreas de alta umidade e nunca utilize líquidos  nas aberturas da 
cortadeira.
4.  Mantenha o equipamento desligado da rede elétrica antes da limpeza ou quando não for utilizado 
por um longo período.
5.  Não é aconselhável utilizar extensões para ligar o equipamento.
6. Não fragmente plásticos, filmes, slides, microfilmes, grampos ou clipes. materiais plásticos ou 
metais danificam as navalhas.
7.  Evite o uso contínuo por um longo período.
8.  Previna acidentes nunca colocando na abertura seus dedos e tome cuidado com roupas, aventais, 
gravatas ou cabelos  compridos.
9.  Mantenha fora do alcance de crianças.
10.  Desligue a cortadeira puxando o conector e não o fio.
11.  Para a limpeza externa utilize um pano levemente umidecido  com água e sabão neutro.
12.  Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.
13.  Para sua segurança não retire os adesivos colados na FC-260.

INSTALAÇÃO

1. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua cortadeira, indicada na etiqueta colocada 
no cabo de alimentação e na parte de trás do gabinete. A FC-260 não possui chave seletora de tensão e 
não pode ter sua tensão de alimentação alterada.
2. A rede elétrica onde será instalada a cortadeira deve possuir terra de proteção.
3. Coloque a cortadeira sobre a lixeira apoiando-a no suporte da lixeira. A abertura existente na 
lixeira serve para  colocação  de  outros  materiais  que
não serão fragmentados na lixeira e para visualização da quantidade de lixo existente.

 A cortadeira FC-260 NÃO pode, em nenhuma hipótese, ter retirada sua tampa sob pena de 
perda da garantia.

 Em caso de necessidade procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme 
relação em anexo.

OPERAÇÃO

 Com a chave colocada na posição AUTO a cortadeira está em estado de espera e iniciará a 
fragmentação automaticamente quando colocado o papel em sua abertura. Após a fragmentação 
completa a FC-260 para automaticamente.
 Os papéis pequenos devem ser colocados no centro da abertura onde o sensor está localizado.
 A posição reversão é utilizada para reverter o sentido de rotação do motor girando em sentido 
contrário fazendo com que o papel volte.

 Quando acionada a reversão as tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas 
podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.

Cabo de alimentação
desconectado.

Existe algo obstruindo 
o sensor.

A rede elétrica está
sem fio terra.

Ligue o cabo à rede 
elétrica.
Posicione a chave em liga.

Limpe o sensor que se
encontra no centro da 
entrada do papel.

Problema Causa Provável Solução

Não Fragmenta

Motor não para após
fragmentação

Carcaça da fragmenta-
dora dá choque

Perda de potência ou
fragmenta poucas vias

Chave na posição DESLIGA.

Máquina circuitada.

Aterrar a
fragmentadora.

Encaminhar máquina à
Assistência Técnica.

Falta de lubrificante no
conjunto cortador.

Tensão na rede elétrica
inferior a nominal.

Verificar tensão da rede
elétrica.

Lubrificar navalhas e eixo dos
separadores com óleo Singer.

CORTADEIRA
COMPACTA FC 260 P/T 
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