
www.beantomachine.com.br



Manual de utilização da extrusora

1 Especificações técnicas

• Capacidade: 3-6kg por hora (dependendo do material);

• Tensão 220v;

• Potência do motor 400W;

• Tempo de funcionamento: Sugerido 6 horas ligado e 1 hora de descanso.

2 Utilização

1. Ligue o interruptor de aquecimento e aguarde mais de 10 minutos, em
caso de temperatura menor que ambiente de fábrica deixe por mais tempo
(nunca desligue-o ao pressionar o processo de óleo).

2. Coloque diretamente ingredientes secos.

3. Pressione a chave “Squeezing” e comece a pressionar o óleo.

4. Depois de pressionar as extremidades, segure (não solte) o interruptor
”Cleanup” para mais de 20 segundos, e será mais fácil de remover o para-
fuso e depois limpe; se você não pressionar o botão Cleanup, ao pressionar
câmara fica fria, a escória residual interior endurece e haste de pressão será
bloqueada na câmara de pressão e não pode ser retirado para limpeza.

5. Em caso de falta de energia durante o processo, por favor, desligue o ligue
o interruptor e desligue a ficha de alimentação ao mesmo tempo; continua
a pressione depois de ligar o interruptor de aquecimento por mais de 10
minutos quando a energia está conectada.

6. Limpe: remova a câmara de pressão e limpe-a com comest́ıvel detergente
e água.

7. Retire o plugue de energia e guarde a máquina em um local seco.

8. O óleo prensado separará automaticamente após o armazenamento para
noite sob temperatura ambiente 15 graus acima e não precisa para filtrar.
No processo, às vezes os materiais formam estado aéreo na alimentação
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porta porque as matérias-primas são úmidas, ou a superf́ıcie não é lisa,
você pode tocar suavemente as matérias-primas. Aviso: nunca coloque
os dedos ou objetos duros como barra de metal a entrada para a câmara
para agitar matérias-primas. Nota: Amêndoa pressionando: deve remover
a semente central e cortar a amêndoa fresca em pedaços de tamanho de
amendoim, em seguida, a amêndoa fresca seca pela luz do sol ou usar
forno de microondas para aquecê-lo 5-6 minutos antes de alimentar esta
máquina.

3 Limpeza

1. Desligue primeiro o plugue de energia e de força e pressione a câmara para
permanece calor; use luvas de algodão de proteção térmica para evitar
queima, ou aguarde mais de 30 minutos para deixar a pressão a câmara
esfria completamente.

2. Retire a haste de pressão e limpe-a com papel ou pano; enxaguar e limpar
a câmara de prensagem com água.

3. Nunca limpe com água ácida, alcalina, refrigerante e salgada; o mais cru
teor de umidade do material pode ser prejudicial. Além da câmara de
pressão, outras partes são proibidas de entrar na água ou qualquer outro
ĺıquido; após a limpeza, limpe imediatamente ou soprar a água na câmara
de pressão com secador de cabelo antes de guardar.
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4 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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