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1. Introdução

1.1 Segurança

Quando usado incorretamente este equipamento é uma máquina potencialmente 
PERIGOSA. A manutenção, a limpeza ou qualquer outro serviço, deve ser feito por uma 
pessoa devidamente treinada, com a máquina desconectada da rede elétrica. 

As instruções abaixo deverão ser seguidas para evitar acidentes:

1.1.1 Leia todas as instruções.

serviço.

quentes.  

lesões corporais. 

1.1.8 Mantenha as mãos e qualquer utensílio afastados das partes em movimento do 
aparelho enquanto está em funcionamento para evitar lesões corporais ou danos ao 
equipamento.

1.1.9 Nunca use roupas com mangas largas, principalmente nos punhos, durante a 
operação.

22
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IMPORTANTE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

1.1.11 Para sua segurança, a temperatura dos produtos processados, não poderá ser 
superior a 40°C.

O uso deste equipamento não é recomendado quando:

com vapor, poeira ou gás.
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IMPORTANTE

IMPORTANTE

QUADRO 01

CARACTERÍSITCAS UNIDADE CR-4L
Capacidade Máxima do Copo L 4

Tensão V 127 ou 220 
Hz 60
W 800

Altura mm 460
Largura mm 270

Profundidade mm 290
Peso Líquido kg 17,5
Peso Bruto kg 20,5

IMPORTANTE

IMPORTANTE

20

Consulte: www.mte.gov.br

7. Manutenção

equipamento nas melhores condições de funcionamento, propiciando aumento da vida 

elétricos quanto ao aperto e corrosão.

deste manual.
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QUADRO 03

CAUSAS SOLUÇÕES

corretamente.

interno ou externo da máquina.

Elétrica.

posicionada corretamente.

emergencia.

Autorizada.

fumaça. elétrico interno ou externo do 
equipamento. Autorizada (ATA).

quando o produto é colocado 
no equipamento, o mesmo 
para ou gira em baixa rotação.

Elétrico. Autorizada (ATA).

Autorizada (ATA).

Autorizada (ATA).

6

Todos os componentes que incorporam o equipamento são construídos com materiais 
criteriosamente selecionados para cada função, dentro dos padrões de testes e da 

FIGURA 01
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2.1 Instalação

2.1.1 Posicionamento

preferencialmente 850 mm de altura.

2.1.2 Instalação Elétrica

Esse equipamento foi desenvolvido para 127 ou 220 volts (60Hz). Ao receber o equipamento 

equipamento.

IMPORTANTE

850 mm

18

podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento, devido ao desgaste natural 
causado pelo seu uso.

descritas algumas possíveis soluções recomendadas.

Técnicos Autorizados pode ser consultada no site 
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IMPORTANTE

 

o trabalho. 

condições totais de segurança.

8

com o produto a ser processado, com água e sabão neutro (leia o item 3.4 Limpeza).

altura dos pés da máquina com auxílio de uma chave de boca.

Para ligar o equipamento proceda da seguinte maneira:
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O procedimento de operação desta máquina é muito simples, basta seguir a sequencia a 
baixo:

CUIDADO

16

corrente e engrenagem apresente desgaste.

e as polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem (ns).

4.4.1 Avisos
 
Não trabalhe com cabelos compridos, que possam tocar qualquer parte do equipamento, 

4.5.1 Cuidados
 

novamente.

e a(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem (ns).

4.6 Manutenção

4.6.1 Perigos

Com o equipamento, qualquer operação de manutenção é perigosa. 

DESLIGUE O EQUIPAMENTO FISICAMENTE DA REDE ELÉTRICA, DURANTE TODA A 
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IMPORTANTE

4.2.1 Perigo
 

condições.

4.2.2 Avisos

compreendidas. 

Cada função ou procedimento de operação e manutenção deve estar inteiramente claro.

O acionamento de um comando manual (botão, teclas, chave elétrica, alavanca, etc.) deve 
ser feito sempre que se tenha a certeza, de que se trata do comando correto.

4.2.3 Cuidados
 
O cabo de energia elétrica, responsável pela alimentação do equipamento, deve ter secção 

para evitar curtocircuito.

4.3.1 Aviso
 

correia(s) a(s) corrente(s) e nem na(s) engrenagem (ns).

4.3.2 Cuidados
 

ruídos anormais. 
10

Mollho de tomate

Maioneses até 3 minutos

até 2 minutos

Farinha de rosca

** Pasta de amendoim até 4 minutos

CARNES

Carne

Carne p/salada

Almôndegas

Kibes

CONDIMENTOS PARA SOPA

Cebola
Alho
Salsa

Salada de Frutas

Geléia de Maçã

Geléia de Pera

PATÊS 

Fígado até 1 minuto

Salmão até 1 minuto

Anchova até 1 minuto

Lagosta até 1 minuto

QUADRO 02
3.2.1 Tempo aproximado de preparo

de efetuar novo processamento, pois danos irreparáveis poderão ocorrer.
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Este equipamento possui um sistema de segurança que impede o aparelho de reiniciar 

A máquina possui parada de segurança que atua sempre que a tampa for aberta.

posicionada corretamente.

IMPORTANTE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

A máquina deve ser totalmente limpa e higienizada nos seguintes casos:

IMPORTANTE

Algumas partes do equipamento podem ser removidas para limpeza:

14

4.1.1 Perigos

Algumas partes dos acionamentos elétricos apresentam pontos ou terminais com presença 
de tensão elevada. Estes quando tocados, podem ocasionar graves choques elétricos ou 
até mesmo a MORTE do usuário.

Nunca manuseie qualquer comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, etc.) com 
as mãos, sapatos ou roupas molhadas. O não cumprimento dessa recomendação pode 
ocasionar graves choques elétricos ou até mesmo a MORTE do usuário.

Equipamento com segurança, evitando assim quedas perigosas.

deve estar seco e limpo.

Se houver necessidade de realizar o trabalho por duas ou mais pessoas, sinais de 
coordenação devem ser dados a cada etapa da operação. A etapa seguinte não deve ser 

4.1.3 Avisos

No caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a chave Liga/Desliga.

equipamento.

IMPORTANTE
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IMPORTANTE

contato com o aço inoxidável além do necessário, devendo ser também removidos com 

Uso de abrasivos:

contaminando o aço inoxidável.

Por isso, tais produtos não devem ser usados na limpeza e higienização. Raspagens feitas 

Poeiras, graxas, soluções ácidas como o vinagre, sucos de frutas e demais ácidos, soluções 

As noções de segurança foram elaboradas para orientar e instruir adequadamente os 
usuários dos equipamentos e aqueles que serão responsáveis pela sua manutenção.

este deve ser orientado quanto ao uso e a segurança do mesmo pelo revendedor. O 

que devem ser tomados, LENDO ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL.

IMPORTANTE

12

IMPORTANTE

Os aços inoxidáveis podem apresentar pontos de “ferrugem”, que SEMPRE SÃO 
PROVOCADOS POR AGENTES EXTERNOS, principalmente quando o cuidado com a limpeza 
ou higienização não for constante e adequado.

agentes externos que provocam a corrosão.
Quando a camada protetora é rompida, o processo de corrosão é iniciado, podendo ser 
evitada através da limpeza constante e adequada.

frestas.

O enxágue e a secagem, são extremante importantes para evitar o aparecimento de 
manchas e corrosão.

simplesmente erguer o copo. O copo também deve ser lavado com água corrente e sabão 


