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1 - INTRODUÇÃO 

 
Esse manual dá ao cliente toda informação necessária sobre a máquina, assim como todas as 

instruções de operação e de segurança.  
Se o usuário retirar ou trocar o equipamento de segurança da máquina, pode causar danos à 

saúde. 
A empresa não se responsabiliza por lesões causadas por operação indevida da máquina. 
 

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

MODELO POTÊNCIA FREQÜÊNCIA TENSÃO COMPRIMENTO 
DA SERRA 

TAMANHO DA MESA 
DE TRABALHO 

U-BS1-HLS-1650 750W 60HZ 220V 1650mm 437x465mm 

 
3 - PRINCIPAIS COMPONENTES 

 

 
 
 

4 - INSTALAÇÃO 
 
� A Serra-Fita deve ser instalada ou desmontada sobre uma superfície de trabalho estável, caso 

contrário ajustar apenas os pés de borracha. 

� Verifique com cuidado se a tensão e a potência são as mesmas da etiqueta. 

� É necessário que o soquete original padrão se conecte ao fio de aterramento. 

� Verifique o comprimento do fio de conexão elétrico, ele tem que chegar até o soquete. Assim, 
propiciará boas condições de trabalho. 

� Quando a máquina for aberta pelo usuário é preciso inspecionar o comprimento da correia da 
serra no bloco inferior e superior; o comprimento deve ser paralelo à borda do bloco. Então feche a porta da 
máquina, conecte o fio elétrico e ligue o interruptor verde para a máquina funcionar. 

� Se você desligar o interruptor vermelho, o funcionamento da máquina será interrompido 
imediatamente. 

� Preste atenção a esses detalhes: 

1. MANÍPULO ESTICADOR DA LÂMINA 

2. VOLANTE SUPERIOR 

4. CABO DE PUXAR 

3. EMPURRADOR 

7. VOLANTE INFERIOR 

11. PÉS INFERIORES 

9. ON/OFF 

10. LINHA ELÉTRICA 

5. REGULADOR DO CORTE 

6. MANÍPULO REGULADOR 
DO CORTE 

8. PORTA PARA FECHAMENTO 
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1: A máquina deve funcionar no sentido horário. 
2: Se for necessário prender a correia da serra, segure o empurrador no topo até que a máquina 

faça um som de corte. 
Isso significa que a correia da serra-fita está na posição de tensão correta. Desta forma, a 

máquina já pode ser usada. 

5 - OPERAÇÃO 

� Primeiro verifique se a Serra-Fita está firme na sua posição. Antes de usá-la, deve-se limpar a 
lâmina, os volantes e a porta, com água e sabão neutro. 

� Para operar o equipamento, acione a chave Liga/Desliga. 

� Coloque o produto processado sobre a mesa fixa, empurrando-o em direção da lâmina alinhado 
pelo regulador de corte, mantendo a espessura da fatia desejada, ou siga os passos abaixo: 

1º Tire a carne com o cabo de puxar com a mão direita, entre a fita do osso e o botão de puxar. 
Então, segure o cabo com a mão esquerda, use a mão direita para empurrar a carne para a 
esquerda e serrá-la com mais pressão.  

2º Ao puxar o manípulo regulador do corte, use a mão esquerda e tire a carne da serra da 
máquina. Manuseie o manípulo e puxe novamente. Da próxima vez, ajuste a carne 
apropriadamente. 

3º Se for necessário serrar a carne novamente, preste mais atenção. Quanto mais vezes utilizar 
a prensa, proteja a serra para que ela não seja danificada. Quando a máquina estiver em 
funcionamento, não mude sua direção, porque isto pode fazer com que a roda escorregue 
com a correia na máquina podendo causar lesões ao operador.  

� Para facilitar o deslizamento do produto a ser cortado, borrife uma fina camada de água sobre a 
mesa fixa. 

� Sobre nenhuma circunstância coloque sua mão na dire ção da lâmina para empurrar o 
produto a ser cortado. 

AVISOS 
1) Durante a instalação preste atenção à direção da serra; verifique se os dentes da serra estão na 

posição correta. 
2) Remover as sobras de carne da lâmina da serra, mas não toque na lâmina. Isso pode aumentar 

o nível de ruído e reduzir a vida útil da serra. 
3) Ao abrir a porta da máquina, ela irá parar de funcionar; porém, a lâmina da serra ainda fica 

girando. Cuidado, não toque na serra! 
4) Nunca tente serrar a carne com a máquina sem equipamentos de proteção, especialmente com 

cortes menores, como casco de porco, pois a lâmina pode machucar os dedos. 
5) Utilizar luvas para proteger as mãos. 
6) Nunca mexa em um comando (botão, teclas, chaves elétricas, etc.) com as mãos, sapatos ou 

roupas molhadas. A não observância dessa recomendação poderá provocar choque elétrico. 
7) Não trabalhe com cabelos compridos, que possam tocar qualquer parte da máquina, pois os 

mesmos poderão causar sérios acidentes. Amarre-os para cima e para trás, ou cubra-os com um lenço. 
8) Somente usuários treinados e qualificados podem operar a máquina. Jamais opere a máquina, 

sem algum(ns) de seu(s) acessório(s) de segurança. 
9) Sempre retire o plug da tomada em qualquer caso de emergência. 
 

5.1 - Substituição da Correia da Serra 
 
� Ao substituir a lâmina da serra, afrouxe o manípulo regulador do corte (você pode afrouxá-la no 

sentido anti-horário). 
� Se for instalar uma nova lâmina da serra, preste atenção ao sentido. Veja o aviso 1, ou, retire a 

lâmina da serra da máquina; certifique-se de que a lâmina da serra e o fatiador estejam instalados entre o 
volante superior e o inferior e a mesa. Dessa forma, o encaixe será melhor. 



 
 

5.2 - Ajuste da Correia da Serra 
 
� Para a máquina ter um melhor funcionamento, é necessário colocar o volante para girar. Para 

isso, a borda da lâmina da serra deve ser mantida em alinhamento com o volante. Se não estiver em linha, 
é necessário fazer uma substituição para ajustar a inclinação do puxador. 

� Podemos ajustar a alavanca para afrouxar a cabeça do parafuso, assim que o cabo de puxar do 
parafuso e a lâmina da serra se moverem para trás; com o cabo de puxar afrouxado, ao movê-lo, a lâmina 
da serra também será movida. 

� Toda a instalação será feita assim, de acordo com o centro, a partir do cabo de puxar. 
� Para ajustar o volante cilíndrico, gire-o manualmente e lentamente. 
� Substitua todas as lâminas da serra, para garantir que elas possam girar, antes de iniciar o 

trabalho com a máquina. 
 

6 - LIMPEZA 
 
� Para fazer a limpeza da máquina, primeiro desligue-a da rede elétrica. 
� Todas as partes que entraram em contato com a carne devem ser limpas. 
� Abra a porta da máquina, afrouxe o regulador do corte e retire a lâmina da serra.  
� Preste atenção ao ângulo dos volantes e as peças da parte inferior. E retire o parafuso dos 

volantes. 
� Lave todas as partes com água quente e sabão neutro, secando-as em seguida. 
� Nunca use objetos duros, cortantes, tais como: FACAS, GANCHOS e outros, para limpar 

pedaços de carnes presos nas portas da máquina. Utilize uma escova plástica para fazer a referida 
remoção e limpeza. 

 
MANUTENÇÃO 

 
� Antes de qualquer tipo de manutenção, desligue fisicamente a máquina da rede elétrica. 
� Após 200 horas de operação, aconselhamos que coloque óleo lubrificante na prensa e revise o 

ajuste do manípulo regulador do corte; dessa forma, prolongará a vida útil da máquina. 
� Caso a máquina tenha um tempo de uso de mais de 5.000 horas, é melhor substituir o rolamento 

do volante. 

 
 
 
 
 
 
 

 


