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Manual de utilização da Temperadeira

1 Especificações técnicas

• Tensões dispońıveis: 220V/50 60Hz

• Potência total: aproximadamente 1236 Watts

• ;Capacidade:
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2 Montagem do equipamento

• Encaixe o disco de policetal no eixo do motor.

• Encaixe a bacia de inox no disco, garanta que esteja bem encaixado e
apertado.

• Encaixe a divisória nos apoiadores, com o raspador virado para sua es-
querda.

• Fixe a divisória utilizando os pinos.

• Realize a higienização devida no equipamento.

3 Funcionamento

Para iniciar um pré aquecimento, coloque o chocolate na seção traseira da bacia
e aperte o botão verde (play/pause). O equipamento funcionará por cerca de 20
minutos ou até atingir temperatura pré definida. Após esta fase, inicia-se um
breve resfriamento e, por fim, a temperagem.

Para pular diretamente para etapa de temperagem, pressione o botão verde
mais uma vez.

Para alterar a temperatura de temperagem, mantenha pressionada a tecla
vermelha (gravar), depois, ajuste a temperatura utilizando as setas azuis. Para
realizar a gravação, basta apertar no ćırculo amarelo.



, 3

4 Cuidados gerais

• Tenha atenção na hora de retirar a sonda para a higienização, começe
afrouxando os parafusos para depois tirá-la.

• Certifique-se também de que na hora de repor, ela esteja firme. O mesmo
cuidado deve ser tomado com raspador.

• Não remova a bacia enquanto o equipamento estiver ligado, o ar quente
pode causar danos.

• Não bloqueie as sáıdas de ar da máquina, mantenha uma distância segura
de pelo menos 10cm de objetos e mantenha em local ventilado.

• Caso os ventiladores não estejam rodando, desligue imediatamente o equipa-
mento
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5 Termo de garantia

A BEANTOMACHINE garante o funcionamento normal deste equipamento
contra qualquer defeito de fabricação, nas condições previstas em seu projeto e
descritas neste manual, assim como dos acessórios especialmente desenvolvidos
para ele, pelo prazo de 06 meses ou pelo prazo concedido na proposta comercial
ou contrato aprovado pelo cliente. Para gozar do direito da garantia, o cliente
deverá remeter o equipamento junto com a nota fiscal de compra do produto,
sem emendas nem rasuras ao fornecedor e as despesas de envio e retorno do
mesmo correrão por conta do cliente.

Perderá a garantia quando:

• O produto for instalado fora das normas e especificações do manual;

• Danificado por incapacidade ou impeŕıcia do instalador ou por não tomar
os cuidados com as orientações ou alertas do manual;

• Manuseado com intervenção técnica na placa, nos componentes e nas peças
acessórias, por pessoas não habilitadas ou autorizadas;

• Alterado ou utilizado com produtos fora das especificações e das recomendações
do manual;

• O lacre de garantia for rompido ou violado por pessoa não autorizada.

A Garantia não cobre:

• Acessórios sugeridos pelo fabricante, como cabos, fontes etc;

• Acessórios fornecidos pelo fabricante, como cabos, fontes etc. por mau
uso ou em desacordo com as especificações;

• Acessórios utilizados pelo cliente tais como: estabilizadores de rede elétrica,
microcomputadores etc.;

• Transporte e remoção do produto para conserto, bem como acidentes
provocados pelo transporte;

• Defeitos causados por acidente, queda, agentes da natureza, descargas
atmosféricas, sobretensão na linha de alimentação elétrica e danos inten-
cionais.

A BEANTOMACHINE se reserva o direito de alterar o produto, por qualquer
exigência de caráter técnico ou comercial, sem a obrigação de atualizar, prévia
ou imediatamente, os Manuais de Instruções ou Software de funcionamento.
Entre em contato conosco para esclarecer qualquer dúvida. (48)99116-7659
http://www.beantomachine.com.br
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