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INSTRUÇÕES

1 2 3 4 5

CROP-A-DILE ®

Importante! Por favor, siga estas instruções!

PERFURADOR: 
Determine o tamanho necessário do furo que você deseja, entre 1/8” ou 3/16”. Posicione o seu projeto na distância 
que você deseja realizar o furo utilizando o guia de profundidade. Insira papel, chipboard, couro, estanho/lata/alumínio, 
ou materiais similares e perfure. 

INSERINDO ILHÓS E ACESSÓRIOS: Selecione o seu ilhós ou acessório de metal. Escolha o Cubo Superior correto 
e a Combinação da Base (veja quadro abaixo) pelo tipo do acessório selecionado. Gire o cubo para a posição 
correspondente. Posicione o ilhós ou acessório no local perfurado e então alinhe o Cubo Base da Ferramenta com 
o centro do ilhós, e pressione. 

ATENÇÃO: PERIGO DE ASFIXIA. CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. NÃO APROPRIADO PARA CRIANÇAS. 
Atenção: Tenha certeza que está seguindo todas as instruções ao perfurar e inserir. Não perfure materiais que sejam 
muito espessos e densos  - ISTO PODE DANIFICAR SUA FERRAMENTA. O ilhós deverá ser encaixado na ponta do 
Cubo Superior, e ao pressionar a ferramenta, a base do ilhós será aberta, fixando no material. Quando inserir o ilhós, 
tenha certeza de que será inserido na direção correta (e não de ponta cabeça).  Para instruções mais detalhadas, 
confira o quadro abaixo. Caso você não siga as instruções, a ferramenta poderá ser danificada, anulando a garantia 
do fornecedor. 

NOTA: Após a inserção do ilhós, seu verso pode estar curvado ou aplicado de uma forma não uniforme. Isto é normal. 
A aplicação não uniforme pode ocorrer dependendo do material do acessório utilizado, da pressão aplicada e do 
alinhamento da ferramenta com o acessório no momento da aplicação. 

Formatos ComunsTipos de Cubos

Topo: A Base: 1 Topo: C Base: 3

lhós  com arruela de 
4,76 mm (3/16 pol)

Como repôr os Cubos: 

Abra a tampa 
de plástico

Puxe o cubo para cima,
e depois para fora

Posicione o novo cubo, 
movendo-o para o centro

Encaixe o novo cubo Feche a tampa
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ATENÇÃO
Quando pressionar a Crop-a-dile, tenha certeza de que o topo do ilhós esteja alinhado 
com o topo da ferramenta e que a base do ilhós esteja alinhada com a base da ferramenta.  
Caso você não siga as instruções, a ferramenta poderá ser danificada, anulando a garantia.

Letra Topo Número Base Formato

lhós de 3/16"

Ilhós com arruela de 3/16"

Acessório Plano

Ilhós de 1/8"

Ilhós com arruela de 1/8

Acessório Circular

lhós de 7,46 mm (3/16 pol) lhós de 3,18 mm (1/8 pol)

Acessórios Planos

Alicate Aplicador de Ilhós


