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Desligue e desconecte da energia o 
equipamento quando não estiver em uso.

ATENÇÃO

2. Instalação e operação

- Posicione a máquina sobre uma superfície firme e nivelada.
 
- Antes de acionar a máquina o ideal é lavar todas as partes que entram em contato com o produto a
ser processado para garantir a qualidade do mesmo. Siga os passos conforme 

- Verifique a tensão da rede elétrica a qual será ligada a máquina. 
  O cabo de alimentação possui plug com 3 pinos redondos onde um deles é o pino de 
aterramento (fio terra).
  O circuito elétrico é montado com interface de segurança monitorando a bandeja (item 04 fig.1) 
através do sensor de segurança (item 12 fig.1). 
  O motor elétrico é acionado com duplo contator em série, monitorado pela interface de segurança.

- Verifique se a bandeja de segurança (item 04 da Fig.01) está devidamente posicionada. 

- O Botão de emergência (item 09 da Fig.01) deve estar destravado, se caso estiver travado
basta girar o mesmo no sentido horário liberando a trava, fazendo com que o Botão de Emergência 
"pule" para a posição de acionamento.

- Quando acionado o Botão de Emergência permanece retido nesta posição (travado).

- Posicione a chave seccionadora (item 07 da Fig.01) para a posição "I" ligado.

- Pressione e solte o Botão Reset/Rearme (item 08 da Fig.01).

- Pressione o botão "I" da chave Liga/Desliga (item 06 da Fig.01) para ligar a máquina

- Para desligar pressione o botão "O" da chave Liga/Desliga (item 06 da Fig.01) e 
para maior segurança posicione a Chave Seccionadora na posição "O’’ desligado (item 07 da Fig.01). 

  

Caso a bandeja de segurança seja retirada da sua posição, o Botão de emergência for acionado ou 
houver falta momentânea de energia fazendo com que a máquina pare, aperte o botão "O"
da chave Liga/Desliga para garantir sua segurança. Em seguida acione o botão Reset/Rearme. 
  Em caso de emergência, utilize o Botão de Emergência (item 09 da Fig.01).
  O produto  a ser processado ajuda a lubrificar e esfriar o equipamento, evitando aquecimento e 
danos aos componentes, por isso quando estiver em operação procure não deixar a máquina vazia.
 O produto a ser processado deve ser colocado sobre a bandeja de segurança (item 04 da Fig.01)
 e conduzido com a mão somente até a entrada existente. Para empurrar o produto até o interior 
do cabeçote onde será puxado pela rosca sem fim utilize somente o soquete (item 01 da Fig.01) 
nunca empurre com as mãos ou com outra ferramenta.

  

3. Limpeza e 
higienização.

  

Importante:
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4.2.3 Perigo
  
  Verifique se a isolação dos cabos e da fiação elétrica está danificada. No caso de danos existe o
risco de acidente por fuga de corrente elétrica podendo causar choque elétrico.

 

4.1.2 Advertências

  O local de trabalho deve ser adequado com piso seco e limpo para evitar quedas.
  Somente acione um comando manual (teclas, botões etc.) se tiver a certeza do seu funcionamento, 
 nunca acione um comando por acaso.
  A Chave Liga/Desliga assim como o Botão de Emergência devem ter a localização conhecida
pelo operador para que possam ser acionadas a qualquer momento.
  O tempo aconselhável de uso na operação é de 5 minutos ligado para 10 minutos desligado.  
  Em caso de manutenção ou limpeza desligue a máquina da rede elétrica.

4.1.3 Perigos

  Nunca opere o equipamento com mãos, sapatos ou roupas molhadas. Nesse caso o risco
de acidente é grande e pode ocasionar graves choques elétricos por conter no equipamento,
acionamentos elétricos com tensão elevada que pode levar até a morte.  

 

4.2.1 Avisos
 
   Antes de acionar qualquer comando da máquina, é extremamente importante que o operador 
tenha o conhecimento deste Manual de instruções e seus procedimentos. Somente opere o 
equipamento com a certeza dos procedimentos de operação.
  O equipamento possui um Equipotencial para minimizar as diferenças de potências entre 
componentes de instalação elétricas de energia e de sinal, prevenindo acidentes e baixando a 
níveis aceitáveis os danos tanto nessas instalações quanto nos equipamentos a elas conectados.

4.2.2 Cuidados
 
  Proteja os cabos elétricos que ficarem junto ou próximo da máquina e no solo para evitar curto 
circuito.  

  

  
 

4.2 Antes de operar a máquina (Noções de segurança)

Se este equipamento for ligado junto a outros na rede elétrica, 
utilize o terminal EQUIPOTENCIAL para equalizar o aterramento.

ATENÇÃO:Símbolo 
Equipotencial 

Símbolo 
Aterramento 

ATENÇÃO
Recomenda-se colocar um cadeado na chave 

seccionadora quando o equipamento não estiver em 
uso, em processo de limpeza ou manutenção,  evitando 

assim que pessoas não treinadas utilizem o mesmo. 
Para este procedimento basta posicionar a 

seccionadora na posição "0" e colocar o cadeado na 
abertura conforme indicada na imagem ao lado. 










