
      Manual do usuário da Book Press (BP1) 
 
Obrigado por comprar a Book Press (BP1).  Leia e siga as instruções neste Manual do usuário para 
obter os melhores resultados da Book Press (BP1). 
 

 
O que você precisa:  
 Uma fonte de ar comprimido sustentável sem água de 115 a 120 psi 
  Isso proporcionará aproximadamente 8,5 toneladas de pressão 

Uma superfície estável para suportar a unidade 
 A unidade pesa aproximadamente 280 libras (127 kg) 
 A unidade Book Press (BP1) 
 
 

Pressão do miolo do livro usando a Book Press (BP1): 
1. Coloque a unidade Book Press (BP1) em uma superfície estável na altura adequada para o 

operador.   
2. Conecte a unidade à fonte de ar comprimido. 
3. Coloque o miolo do livro fixado na prensa, entre os cilindros. 
4. Com as duas mãos, pressione os botões em cada lado da prensa para engatar. 
5. Engate a prensa (mantenha) por 30 segundos. 
6. Depois de 30 segundos, solte os botões. 
7. O miolo do livro agora está pronto para um ajuste de 3 lados. 
8. Ajuste para o tamanho final do livro desejado. 
9. O miolo do livro agora está pronto para encadernação e aplicação da capa. 

 
 
Vedação por pressão final usando a Book Press (BP1): 
Após concluir as etapas da Cover Crimper (CC1), use a Book Press (BP1) para concluir a fase final 
da confecção do livro. 

1. Coloque o livro (com capa) na Book Press entre os cilindros e pressione por 30 segundos. 
2. O livro está pronto para ser entregue ao cliente! 

 
 
 
 
 

Importante: incentivamos cada cliente a confeccionar livros de teste e a se sentir confortável e 
satisfeito com o resultado antes de proceder com a linha de produção. 
 

Para obter mais informações sobre a operação da Book Press (BP1), entre em contato conosco em 
www.ConvertibleSolutions.com 
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