
DS800080
Clipadeira Hidráulica Portátil Completa

Leia o manual, com atenção, antes de 
instalar/utilizar o produto

MANUAL DE USO E DE INSTALAÇÃO

PORTUGUÊS 
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PORTUGUÊS

• A garantia desse dispositivo cobre quaisquer defeitos materiais, 
quando em uso normal, durante um período de 03 (três) meses a 
partir da data da compra. Assim como, essa garantia também prevê 
o reparo ou a substituição da unidade em caso de defeito;

• Quaisquer danos ou mau funcionamento causados por negligência, 
abuso, uso  em não-conformidade com o manual e/ou eventuais 
alterações realizadas, não serão considerados por essa garantia;

• Não será concedida a garantia por defeitos ou danos causados por 
serviços não autorizados.

3. Insira as castanhas no engate.
4. Coloque o encaixe e a mangueira na 
clipadeira e feche a parte superior do 
engate.
5. Insira o pino de forma segura.
Nota: Certifique-se de que o pino 
encaixe no lugar e esteja firme e seguro 
antes que a crimpagem seja iniciada.
6. Gire o corpo da ferramenta no sentido 
horário até que as castanhas estejam 
bem apertadas contra o encaixe da 
mangueira.

7. Gire a válvula hidráulica até a posição "CLOSED".
8. Pressione a manopla para crimpar o encaixe na mangueira. Continue 

pressionando até que a manopla chegue a parar.
Nota: Coloque o corpo da ferramenta contra uma superfície sólida para gerar 

maior força durante o processo de crimpagem.
9. Quando a crimpagem estiver pronta, gire a válvula hidráulica para a posição 

"OPEN".
10. Vire o corpo da ferramenta no sentido anti-horário até que a parte superior 

do encaixe possa ser girada e separada da parte de engate do pistão.
11. Remova o pino de segurança e abra o engate.
12. Retire o conjunto da mangueira.

Atenção! Use óculos de segurança ao operar esta ferramenta.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1.

2.

1. Abra a válvula de alívio até o pistão retrocer completamente. Em 
seguida, feche-a firmemente.

2. Gire totalmente o engate em senti anti-horário para nivelá-lo ao 
adaptador de castanhas.

1. Retire o pino e abra a parte superior do engate.
Nota: pode ser necessário girar o corpo da ferramenta no sentido   

anti-horário até que a ponta do engate possa ser girada e separada 
do pistão.

2. Selecione o jogo de castanhas correto.
Mangueira padrão
#6 (5/16") - Roxo
#8 (13/32") - Vermelho

Nota: Tenha certeza de usar o jogo de castanhas de tamanho correto! 
Não fazer isso pode causar vazamento ou falha na crimpagem.

ATENÇÃO: Não acionar o pistão sem que a mangueira e o encaixe estejam na 
posição de crimpagem. Isso pode causar danos à ferramenta.

CUIDADO para não colocar as mãos perto de qualquer ponto de pinçamento 
ao usar a ferramenta!

SERVIÇOS E GARANTIA3.

Manopla

Corpo

Válvula

Pistão

Engate
Parte Superior 

do Engate

Jogo de 
Castanhas

#10 (1/2") - Amarelo
#12 (5/8") - Verde 



Em caso de dúvidas na instalação entre em contato conosco pelo telefone +55 41 3021-1358 
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