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Gancho de armazenamento:

Após tirar a The Cinch da caixa, desengate 
para liberar a alça. (Cuidado: a alça irá saltar). 

Aperte novamente a alça para facilitar o 
armazenamento da The Cinch. 

Introdução, perfuração, encadernação, ajuste, corte, etc 

InstruçõesDiagrama

Iniciando

Limpe os furadores: 
 
Antes de furar qualquer projeto certifique-se
de não ter resíduos da montagem. 

Faça isso perfurando vários pedaços de papel 
de scrapbook. Todos os resíduos de graxa irão 
passar para o papel. Sempre pratique primeiro 
em uma folha de scrapbook! 

Pratique para garantir o alinhamento
adequado.

Coloque as folhas o mais distante possível 
abaixo do furador e alinhe à esquerda contra 
o guia. 

(Certifique-se de apertar o guia de forma 
correta até perfurar uma folha de 6 polegadas
ou menos.)

 

Furando

Pinos:

Puxe os pinos para soltar os furadores.
Mova, dê uma sacudida enquanto você 
empurra ou puxa de volta, ou você também 
pode abaixar rapidamente ou levantar a alça 
enquanto empurra ou puxa o pino. 

Os pinos não perfuram ao mesmo tempo.
Isto é normal. A ferramenta utiliza uma 
tecnologia de corte especial para permitir
que haja uma perfuração total em um 
único movimento.

Encadernação sem preocupações 
NENHUMA medição necessária! 
 
Fizemos toda a matemática para você. 
Consulte o guia prático na base para ver 
quais pinos puxar para páginas perfeitamente
centralizadas todas as vezes. 

Por exemplo: se você está furando uma página 
de 8 polegadas, retire o pino 4 no segundo furo.
(Todos os pinos devem ser apertados nas 
primeiras 6 polegadas). 

Furando páginas grandes: 
 
Para furar folhas maiores que 12 polegadas,
coloque o pino de alinhamento cinza no 
penúltimo buraco à direita para assegurar 
que os furos estejam perfeitamente alinhados 
todas as vezes. Você pode perfurar com 
medida de comprimento ilimitada usando 
esse método. 

Além disso, use o pino de alinhamento cinza 
para manter no lugar páginas de gramatura 
maior ou em camadas durante a perfuração. 
Remova o guia ao perfurar folhas maiores que 
12 polegadas.

Ganchos laterais: 

 
Use os ganchos laterais próprios para segurar
e estabilizar o arame do wire-o enquanto coloca
as folhas uma por uma ou todas de uma vez.

Encadernação

ETC

Aplicação do wire-o: 

 
Coloque a extremidade do aro do wire-o no
gancho. Certifique-se que há um aro em cada 
gancho e que o wire-o está bem firme no lugar. 
E, então, coloque as folhas.

Esconda a junção do wire-o:

 
Para esconder a junção do wire-o dentro da
capa traseira, primeiro enfie a folhas, a seguir
a capa, e então a capa traseira. 

(A capa da frente e a capa traseira devem estar
de frente uma para a outra).

Esconda a junção do wire-o:
 
Para esconder a junção do wire-o dentro da
capa traseira, primeiro enfie a folhas, a seguir
a capa, e então a capa traseira. 

(A capa da frente e a capa traseira devem
estar de frente uma para a outra).

Empurre a alça: 
 
A barra de ajuste aperta seu wire-o e o fecha
conforme você empurra a alça para baixo. 
Certifique-se de ter colocado o início de abertura 
do wire-o contra o corpo da ferramenta e segure 
suavemente o wire-o. Aperte lentamente e observe 
o wire-o de lado para ter certeza de que está 
fechando corretamente. 

Os arames do wire-o devem se cruzar levemente. 
Para melhores resultados, observe o wire-o 
enquanto aperta para garantir um círculo perfeito. 

Cuidado: 
 
Mantenha os dedos fora da área enquanto
perfura o papel. Tenha cuidado enquanto
segura o wire-o para apertá-lo. 

É recomendado não colocar os dedos ao 
apertar pequenos wire-os. 

Corte aqui
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Passo 1: 

Conte a quantidade de furos do seu projeto,
então conte a quantidade de garras do wire-o
que você irá precisar para sua encadernação.

Passo 2:

Insira um alicate entre as garras do wire-o e
corte o fio no lado plano deixando um pequeno
pedaço em cada extremidade. Insira o wire-o nos
furos do projeto e, em seguida, aperte.

Passo 3:

Se você não apertou o wire-o no comprimento
necessário antes de apertá-lo, simplesmente
insira o alicate entre as garras e corte o excesso.

Hora da festa! 
(Seu projeto está pronto!)
 
Puxe a gaveta e remova os resíduos da
perfuração... ou guarde para usar como 
confete na sua próxima festa craft! 

Lembre-se de tirar os resíduos regularmente 
para que o recipiente não fique muito cheio!

Tente algo novo:
 
Tente puxar todos os pinos e encadernar
com argolas de metal.  Ou tente outros 
grandes resultados. 

Além disso, tente colocar ilhós da We R
nos furos (como no mini álbum acima),
em seguida coloque os nossos espirais
de encadernação de plástico coloridos
(Cinch Binding Spirals) ou feche seu 
álbum com argolas de metal. 

Mais do que apenas criar:
 
A The Cinch é perfeita para muitos projetos,
incluindo:

• Projetos escolares
• Cadernos de anotações
• Diários
• Relatórios
• Calendários
• Álbuns
• Furar bordas divertidas 
• Amarrar fita através dos furos

Siga essas simples instruções
para resultados perfeitos

Furar
Importante: Teste usando retalhos (suas sobras) de folha de scrapbook antes de furar seu projeto atual!
Não exceda 20 folhas de papel de gramatura baixa a cada vez

Encadernação

Ajuste

Coloque o wire-o nos ganchos.
Enfie as folhas no wire-o.

Pressione e gire o botão superior até o tamanho de encadernação desejado. 
Insira o livro com o wire-o e pressione a alça para apertar.
Se a encadernação for maior do que o alcance ao apertar, mova a encadernação e repita.
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:• Com a guia na posição original:

• Coloque a folha contra a guia e insira na máquina.
• Pressione a alça para perfurar.
• Estenda a guia e a folha totalmente para a esquerda.
• Abaixe o pino de alinhamento no segundo furo da direita.
• Puxe o pino para desativar o furador desejado (veja abaixo).
• Perfure novamente

• Puxe para desativar o furador 
   desejado (ver abaixo)
• Com guia na posição original:
• Coloque a folha contra a guia.
• Insira na máquina. 
• Pressione a alça para perfurar

• Faça furos perfeitos 
   sem medir.

• Furos redondos modernos
  (quadrado para a de Furo Quadrado)

• Os projetos permanecem 
    planos durante a perfuração

• Perfura com qualquer 
   comprimento

• Perfura até 20 folhas de
papel sulfite de uma vez

Esta lixeira fácil de limpar ajuda a
evitar obstruções causadas por 
muitos resíduos.

Lixeira

 A barra de ajuste mantem wire-o no lugar e o comprime
até o diâmetro desejado. Ajusta wire-o de 0.325 polegadas
a 1.25 polegadas.

O punho acolchoado de borracha e pressão suave torna 
o movimento mais fácil para qualquer pessoa usar.

O clipe segura a alça para baixo para facilitar 
o armazenamento e mobilidade (transporte).

Barra de ajuste

Clipe de alça

Alavanca de perfuração e ajuste

Coloque os projetos alinhados com o guia para sempre ter 
os furos perfeitamente centralizados. Guia de deslize para
fora de forma fácil para perfuração estendida
(estende-se a 6 polegadas).

Insira o pino de alinhamento no penúltimo furo para
garantir que o espaçamento seja uniforme independente
do comprimento. 

Simplesmente puxe qualquer botão para evitar
que seja feito o furo correspondente. Permite 

realizar projetos altamente personalizados.

Coloque o wire-o nos ganchos
e coloque as folhas perfuradas.

Instruções e gráficos fáceis de seguir impressos
na base da ferramenta.

Réguas úteis em polegadas em centímetros que
permitem medir até 13 polegadas.

Pino de alinhamento

Guia de medição deslizante

Medidas em polegadas e centímetros 

Instruções de encadernação

Ganchos de wire-o

Perzonalize os botões de perfuração
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Ferramenta de encadernação
(Encadernadora Furo Redondo)

Questões sobre a The Cinch? 
(Quer mais detalhes e informações da The Cinch?)

Por favor, visite-nos online em (acesse) www.weronthenet/FAQ 
ou contate-nos por email: customerservice@weronthenet.com 

Registre agora sua The Cinch!
Receba atualizações interessantes, ideias de projetos, cupons
e informações sobre a The Cinch e outros produtos inovadores 
da We R Memory Keepers. Envie seu nome, endereço de e-mail 
e endereço residencial para: customerservice@weronthenet.com

Seja nosso amigo no
Adoraríamos ver os projetos que você criou usando a The Cinch!  
Por favor, seja nosso amigo no facebook e poste seus projetos 
para que todos possam admirar! 

www.facebook.com/WeRMemoryKeepers




