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1.1 Segurança
Este equipamento é potencialmente PERIGOSO, quando utilizado incorretamente. 
É necessário realizar a manutenção, limpeza e/ou qualquer serviço por uma pessoa 
qualificada. 
As instruções abaixo deverão ser seguidas para evitar acidente: 
1.1.1 Leia todas as instruções contidas neste manual.
1.1.2 Deve ser sempre supervisionada a utilização de qualquer equipamento, 
principalmente quando estiver sendo utilizado próximo a crianças.

1.1.3 Quando o equipamento sofrer uma queda, estiver danificado de alguma forma ou 
não funcione é necessário levá-lo até uma Assistência Técnica Autorizada para revisão, 
reparo, ajuste mecânico. 
1.1.4 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante pode ocasionar lesões 
 corporais 
1.1.5 Mantenha as mãos e qualquer utensílio afastados das partes em movimento
do equipamento, enquanto está em funcionamento, para evitar lesões corporais ou 
danos ao equipamento.

1. Introdução

Este equipamento não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, 

a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do  equipamento ou que 
 estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

6.1 Problemas, Causas e Soluções.

Este equipamento foi projetado para necessitar do mínimo de manutenção. Entretanto, 
podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento, devido ao desgaste natural 
causado pelo seu uso.

6. Análise e Resolução de Problemas

7. Diagrama Elétrico

A Braesi coloca à disposição toda a sua rede de Assistentes Técnicos Autorizados, que terão a 
satisfação em atendê-lo  (Vide Relação de Assistentes Técnicos Autorizados da Braesi no site 
www.braesi.com.br).

- Vibração Excessiva: Os parafusos de fixação do motor podem estar frouxos. Reaperte os quatro 
parafusos localizados na parte interna do conjunto estrutura (item 3 da descrição de 
componentes).
- Perda de força: a hélice pode estar frouxa. Reaperte o parafuso allen de fixação da hélice ao 
eixo do motor (item 6 da descrição de componentes).

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

Acompanham o equipamento: manual de instruções.

1.2 Principais Componentes
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As noções de segurança foram elaboradas para orientar e instruir adequadamente os usuários dos 
equipamentos e aqueles que serão responsáveis pela sua manutenção.
O equipamento só deve ser entregue ao usuário em boas condições de uso, sendo que este deve ser 

orientado quanto ao uso e a segurança do mesmo, pelo revendedor. O usuário somente deve utilizar 
 o equipamento após conhecimento completo dos cuidados que devem ser tomados, LENDO ATENTAMENTE 

TODO ESTE MANUAL.

IMPORTANTE

2. Noções de Segurança – Genéricas

Caso algum item das NOÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA, não se aplique ao seu equipamento, favor desconsiderar.

2.1.1 Avisos

- No caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a chave Liga/Desliga.
- Evite choques mecânicos, uma vez que poderão causar falhas ou mau funcionamento.

- Evite que a água, sujeira ou pó entrem nos componentes  mecânicos do equipamento.

- Nunca altere as características originais do equipamento.

Faça uso do equipamento em local onde haja espaço físico suficiente para o manejo do equipamento 

com segurança, evitando assim quedas perigosas.

Água ou óleo poderão tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar seco e limpo 

2.1 Advertências

2.3 Operação
2.3.1 Avisos 
Não trabalhe com cabelos compridos e soltos, que possam tocar qualquer parte do equipamento, 
pois os mesmos poderão causar sérios acidentes. Amarre-os para cima   e para trás, ou cubra-os com 

 um lenço.

2.4 Após Terminar o Trabalho
2.4.1 Cuidados
 Limpe o equipamento sempre após o uso. 
Somente comece a limpeza após o equipamento  parar  completamente o seu funcionamento. Recoloque 
todos os componentes do equipamento em seus lugares, antes de ligá-lo novamente. 

2.2 Cuidados e Observações Antes de Ligar a Equipamento

IMPORTANTE
Leia atentamente as INSTRUÇÕES contidas neste manual antes de ligar o equipamento. 

Certifique-se de que todas as informações foram compreendidas. 
Em caso de dúvidas, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor Braesi.

2.2.1 Avisos

Certifique que todas as INSTRUÇÕES contidas neste manual estejam completamente compreendidas

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

2.5 Manutenção
2.5.1 Perigos
Com o equipamento, qualquer operação de manutenção é perigosa. 

Os pés (05) e os parafusos (06) são fornecidos desmontados, portando observe o detalhe (B) no 
desenho da página 03 para efetuar a montagem dos mesmos.

2.6 Avisos 
A manutenção mecânica deve ser feita por pessoas qualificadas para realizar o trabalho. 
A pessoa encarregada pela manutenção deve certificar que o equipamento trabalha sob condições 
totais de segurança.

3.1 Instalação

3.1.1 Posicionamento

3.1.2 Montagem

Seu equipamento deve ser posicionado e nivelado sobre uma superfície preferencialmente plana.

3. Instalação e Pré-Operação

3.2 Pré-Operação
Verifique se o equipamento está firme em seu local de trabalho.

- Antes de colocá-lo em operação após um tempo de inatividade prolongado.

4.2 Limpeza e higienização

O equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado:

- Antes de ser usado pela primeira vez. 

OBS. - Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes. Não coloque água no dentro do 
bocal superior do equipamento.

IMPORTANTE
Não utilize jato de água diretamente sobre o equipamento.

4. Operação

4.1 Procedimento para Operação

4.1.1  Este equipamento possui chave bivolt , cer�fique-se de que a chave seletora de voltagem 

esteja selecionada com mesma voltagem de seu estabelecimento (127 ou 220V).

4.1.2  Coloque um recipiente abaixo do bocal inferior de saída.

4.1.3  Ligue o equipamento

4.1.4  Introduza um pão de cada vez no bocal superior do equipamento.

4.1.5  A farinha de pão começará a sair pelo bocal inferior.

Obs: O pão deverá ser torrado antes de colocar no interior do equipamento.

A manutenção deve ser considerada um conjunto de procedimentos, que visa  manter o 
equipamento nas melhores condições de funcionamento, propiciando aumento da vida 
útil e da segurança.

* Limpeza: Verificar item 4.2 Limpeza e Higienização.

5. Manutenção

* Instalação: Verifique a instalação do seu equipamento, conforme item 3.1 
Instalação. 
* Vida útil do equipamento: 2 anos, para um turno normal de trabalho.

1.3 Características Técnicas

§ Estrutura em aço com pintura epóxi. 
§  Equipamento bivolt tensão 127/220v.
§  Moinho para fazer farinha de rosca.

MP-02CARACTERÍSTICAS UNIDADE

Capacidade

Altura

Largura

Profundidade

Peso Líquido

Kg/h

mm

mm

mm

Kg

30

800

210

360

18


