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 Manual de Fatiador de Tomates e 
             Cogumelos Shitake 

Data de Atualização: 14.05.2021 - B8696

A BRAESI  EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO RESERVA-SE O DIREITO DE A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO PRÉVIO,
REVISAR, MODIFICAR OU ALTERAR O EQUIPAMENTO OU QUALQUER DOS SEUS COMPONENTES, SEM QUE COM ISSO

INCORRA EM QUALQUER RESPONSABILIDADE OU OBRIGAÇÃO DO FABRICANTE.

+55 54 3209.5800

MANUAL DE INSTRUÇÕES



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: 

Leia todas as instruções contidas neste manual.

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 por sua segurança.

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

1.2 Principais Componentes

1.3 Características Técnicas

1.4 Etiquetas

Acompanha o produto: manual de instruções.

Ÿ  Estrutura em aço inox escovado;
Ÿ 12 lâminas em aço inox 304;
Ÿ Peso líquido de 5 Kg.

O equipamento se destina para cortar tomate ou cogumelo shitake in natura e demais legumes 
deverão ser previamente cozidos antes do corte. Caso não for utilizado tomate ou cogumelo 
shitake in natura ou legumes pré-cozidos acarretará em perda da garantia do equipamento.

Ÿ Medidas: Altura: 217mm, Profundidade: 349mm
       Largura: 266mm 

Mesa móvel

Suporte móvel das lâminas

Puxador de mesa móvel

Parafusos/porcas de aperto

Lâmina de apoio dos legumes

Coluna fixa

Acabamento superior

Base da mesa móvel

Base

Lâmina de corte (12 peças)

Ventosa de fixação

Alça de apoio
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2. Pré-Operação 

3. Operação 

4. Limpeza e Manutenção

2.1 Pré-Operação
- Ao verificar o tensionamento das lâminas e/ou 
manusear o equipamento, evite tocar na parte cortante 
da lâmina sob o risco de sofrer graves acidentes.
- Caso a lâmina es�ver torta ou deformada, leve o 
equipamento ao Serviço Autorizado para a troca da 
lâmina ou procure um profissional habilitado para 
realizar a manutenção.
- Não permita que crianças ou pessoas não treinadas 
u�lize o equipamento
- Cer�fique-se que o equipamento esteja corretamente 
fixado com as ventosas de fixação na super�cie de 
trabalho, antes da u�lização.

3.1 Acionamento

4.1 Limpeza

4.2 Manutenção

Tenha certeza de que a montagem dos componentes estejam na sequência correta. 
Antes de cada u�lização, verifique se as lâminas estão corretamente firmes e tensionadas ou 
execute o procedimento de aperto do item 4.2.
Puxe a mesa móvel pata trás e coloque o legume a ser cortado na posição, segurando na alça 
de apoio, empurre a mesa para frente com força para cortar o legume. Repita a operação 
quantas vezes for necessário.

Antes de cada u�lização, verifique se as lâminas estão corretamente firmes e tensionadas ou 
execute o procedimento de aperto abaixo:
-  U�lizando uma chave de boca 5/16'' fixe a cabeça do parafuso, para que o mesmo não gire 
(Fig. 1).

-  Com a u�lização de uma chave canhão 5/16'', aperte as porcas de ajuste (Fig. 2) alternando 
o aperto entre elas até que todas as lâminas estejam corretamente firmes e tensionadas.
- Jamais aperte totalmente um parafuso por vez, pois isso poderá causar danos ao 
equipamento e perda da garan�a
Obs.: Para a troca da lâmina afrouxe os parafusos e subs�tua a lâmina e faça o 
procedimento de tensionamento, conforme item 4.2 acima.

Para limpeza u�lize um pano com água e sabão neutro, após enxaguar em água corrente e 
secar com um pano limpo, logo após o procedimento de limpeza.

ATENÇÃO

 -Etiqueta de indicação para a   leitura do 
 manual de Instruções:

- Etiqueta de indicação para tomar cuidados quando 
efetuar limpeza ou manutenção no equipamento:

Cer�fique-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o equipamento 
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