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GRIND
a better, nut butter

Manual de
Operação &
Instalação

NeoGrinder Pastas de Nuts
RHINO™ GRIND
Modelo NG2004 (220 V)
ESSE DOCUMENTO CONTÉM
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
E DEVE SER LIDO PARA
TOTAL ENTENDIMENTO
PRÉ-INSTALAÇÃO E
OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
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IMPORTANTE: ESTE MANUAL É UM GUIA PARA INSTALAR,
OPERAR, E MANTER ESTE EQUIPAMENTO. CHEQUE O ÍNDICE
PARA A LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA DE INFORMAÇÕES
DETALHADAS PERTINENTES A DÚVIDAS QUE POSSAM SURGIR
DURANTE A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO,
OU RESOLUÇÃO DE ERROS DESTE EQUIPAMENTO.
CASO SUA NEOGRINDER EVENTUALMENTE DESLIGUE,
SUGERIMOS CHECAR AMBOS OS BOTÕES DE FORÇA E FAQ’S
NESTE MANUAL
PARA RESOLVER ERROS ANTES DE NOS CONTACTAR.

A NeoGrinder é uma máquina de
balcão que processa produtos
oleaginosos, e os transforma em uma
pasta texturizada para consumo dos
clientes no varejo.
A NeoGrinder deve ser instalada em
uma superfície lisa, longe de calor, e
devidamente aterrada em uma
tomada de energia para operar
seguramente.

VENDENDO PASTAS

Clientes ou funcionários utilizando a
NeoGrinder dispensarão a pasta do
produto em um recipiente provido
pela loja.

O processo se inicia por posicionar um recipiente abaixo do bico dispensador, e então
apertar o botão start/stop que ativará o motor e discos moedores, transformando os
grãos em uma pasta, também conhecida como nut butter. Quando a máquina produzir
produto suficiente, solta-se o botão, o que desativará o motor e o fluxo interromperá.
Nossa NeoGrinder dispensará a pasta em um um fluxo de aproximadamente 1kg/min
para amendoins na regulagem mais grossa. Diferentes tipos de nozes, e como ajustar
as configurações podem ser encontradas neste manual na seção INÍCIO RÁPIDO.
Obrigado por seu interesse e sua compra da NeoGrinder Pastas de Nuts!

SINAIS DE SEGURANÇA
LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES

Leia e siga todas as instruções, boas práticas e precauções neste manual e na sua
NeoGrinder (etiquetas e alertas). Guarde este manual para referências futuras.
Leia e siga todos regulamentos de segurança antes de operar sua NeoGrinder.

SINAIS USADOS NO MANUAL E NO EQUIPAMENTO
Por favor siga esses sinais de alerta de modo a prevenir lesões ao usuário e outros
indivíduos.
WARNING

SHOCK

Indica que há perigo de morte
ou danos sérios.

CAUTION

Indica que há risco de lesão
corporal ou dano material.

Indica o risco de choque elétrico. Somente profissionais habilitados
devem operar em áreas com este sinal.
Representa algo que você NÃO deve fazer.
Representa algo que você deve seguir.
É necessário fio-terra para prevenir choque elétrico.
É recomendado que esta ação seja operada pelo profissional.

Não plugue vários equipamentos em uma mesma tomada.
Isso pode causar superaquecimento e risco de incêndio.
Certifique de que a tomada não seja amassada, pinçada, ou danificada e não
dobre-a excessivamente ou apoie objetos pesados em cima.
Uma tomada danificada pode superaquecer e causar incêndio. Se a tomada sofrer
danos, substitua ela imediatamente.
1

Não insira a tomada com as mãos e/ou tomada molhada.
Você pode receber um choque elétrico.
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Precauções de Segurança
Técnicos
CUIDADO - Somente pessoal treinado e autorizado devem reparar este equipamento.
TODA FIAÇÃO DEVE ESTAR DE ACORDO COM NORMAS NACIONAIS E
LOCAIS.
CAUTION

CAUTION

Transporte e Armazenamento
CUIDADO - A NeoGrinder deve permanecer de pé para evitar danos. Sempre
transporte, carregue, armazene e manuseie a NeoGrinder na posição vertical para
prevenir instalação imprópria ou queda.
Procedimentos de Manuseio Adequados
Quando posicionar a NeoGrinder pela primeira vez, você vai precisar
movimentar aproximadamente 30kg para o local de sua escolha. As cargas do
recipiente pesam aproximadamente 9kg. Quando possível, recomendamos utilizar
um ajudante Sempre mantenha uma boa postura, mantendo sua coluna ereta e
dobrando seus joelhos (e não suas costas) para levantar. NUNCA esteja em cima
de um banco/estepe/escada, ou tente alcançar além da distância de seus braços
para posicionar o recipiente cheio de volta na NeoGrinder. NUNCA solte, mas
deposite gentilmente o recipiente no corpo da NeoGrinder.

INTERROMPENDO A NEOGRINDER

INTERROMPENDO/DESLIGANDO
No caso de mal funcionamento do motor, queda elétrica,
curto, ou qualquer outra situação adversa que você queira
desligar imediatamente a NeoGrinder:
1) Localize o botão On/Off e mova para a posição OFF.
2) Remova a tomada do plugue.
RETORNANDO A OPERAÇÃO NORMAL
Assim que você tiver removido e ajustado o problema que lhe fez interromper/
desligar a NeoGrinder, e esteja pronto para ligar novamente:
1) Conecte a tomada de volta no plugue.
2) Acione o botão On/Off para a posição ON.
3) Pressione o botão de ativação (start/stop) na iluminação verde.
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Descrição Geral

		

Temperatura Ambiente de Operação
15.6C a 22.2C
Obs.: nut butter é melhor extraída a temperatura ambiente de 22.2°C.
Requerimento Elétrico
			

220V, 60 Hz

12.0A U.S. / 7.5A
Corrente
Recomendamos um circuito dedicado de 20A e disjuntor com 3 pinos
padrão para cada NutGrinder. Corrente típica é de 7A.

DIMENSÕES DA NEOGRINDER
A NeoGrinder tem as seguintes medidas:

Recipiente

etiqueta

bico dispensador

botão de energia ON/OFF

botão de início START/STOP
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ETIQUETA

Na frente da NeoGrinder
se encontra o porta-etiqueta
que mede 15cm de largura
por 10cm de altura. A área
visível mede 14x9,5cm.
Encaixe a etiqueta através
da fenda de entrada.

ETIQUETA VAI AQUI

MECANISMOS INTERRUPTORES DE
SEGURANÇA DO MOTOR

A.
Recipiente

A NeoGrinder está equipada com 2 interruptores
automáticos de forma a prevenir acidentes durante
reposição ou limpeza.
1.) Quando o recipiente ou a frente tiverem sido
removidos para limpeza, ou não forem devidamente
instalados, o funcionamento
da NeoGrinder é
interrompido.
NÃO SIGNIFICA QUE
A MÁQUINA ESTÁ
TOTALMENTE DESLIGADA.
PROCEDA COM CUIDADO!

A. Alinhe as 4 abas na traseira do recipiente com a traseira do
NeoGrinder. B. As abas devem se posicionar nas fendas do corpo da
máquina. C. Alinhe a frente, certificando de que as abas estão alinhadas
sem espaçamento. Certifique que a frente assente no chassi
completamente.
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A NeoGrinder iniciará quando o
botão start/stop for apertado. Se o
interruptor estiver âmbar, cheque se
a instalação está correta /
alinhamento nas locações mostradas
em A., B., e C. e reveja a seção de
resolução de problemas.

C.

B.

DISPOSITIVO ANTI QUEDA

A NeoGrinder deve ser operada em uma superfície firme. O dispositivo anti queda
abaixo deve ser instalado em uma superfície de madeira com os parafusos Philips
fornecidos (Fig. 1), ou em granito, metal ou outras superfícies usando parafusos e
porcas de máquina (fornecidos mas não mostrados). Então posicione a NeoGrinder
de volta em posição, presa pelo dispositivo anti queda instalado no lugar (Fig. 2).
Fig. 1
instale o dispositivo anti queda
em uma superfície firme
utilizando os parafusos
fornecidos, ou qualquer outra
superfície utilizando parafusos/
porcas para uma instalação
segura e cômoda.
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INÍCIO RÁPIDO
INSTALAÇÃO

Remova sua NeoGrinder da embalagem, e inspecione por danos que possam ter
ocorrido no transporte. Instale o dispositivo anti queda (ver página anterior) assegurando
a uma superfície lisa, e então nivele a NeoGrinder e encaixe no dispositivo antiqueda
com um mínimo de 0.5cm em cada lado, 5cm na traseira e 25cm no topo da unidade.
Localize a tomada e plugue a NeoGrinder com fio terra. Não plugue vários aparelhos
em uma mesma tomada. Cada NeoGrinder deve estar em um circuito dedicado, de
acordo com os dados projetuais (pg. 4).

LISTAGEM DE PRODUTOS
Oleaginosas (nuts) secas e torradas funcionam otimamente para uma pasta
cremosa. As cruas e não torradas, ou de baixo teor oleoso não são recomendadas para
moer na NeoGrinder, pois podem produzir uma pasta grossa e seca, ou nem ao menos
pastosa. NÃO MOA NUTS QUE AINDA ESTEJAM EM SUAS CASCAS.
Amêndoas, especificamente, necessitam ser torradas a seco com baixa umidade.
Produtos como gergelim ou linhaça, ou qualquer não listado abaixo não são aptos para
confecção de pastas e não produzem resultados favoráveis para comércio.
As seguintes nuts são ótimas escolhas para venda como pastas instantâneas:
Amendoins, amêndoas, castanhas-de-caju, nozes pecan, macadâmias, avelãs, nozes,
pistache, sementes de girassol, sementes de abóbora, ou qualquer adição de pedaços de
chocolate (que deve consistir de no máximo 25% do volume do recipiente). A
NeoGrinder foi desenvolvida para nuts inteiras, então não há necessidade de triturá-las
antes (a menos que deseje o processo de moagem um pouco mais rápido). Devido a
natureza completamente natural e sem conservantes das pastas, nós recomendamos
refrigerar o produto depois de confeccionado.

ENCHENDO O RECIPIENTE

Levante a tampa do recipiente e encha com produto. Reposicione a tampa.

PREPARANDO A NEOGRINDER

A NeoGrinder é lubrificada, selada, e testada na fábrica no exterior. Nenhuma
manutenção adicional é requerida além da limpeza regular da unidade. (Para mais
informação, veja a seção de Limpeza/Higiene deste manual).
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ATENÇÃO: Antes de seu primeiro uso, ou depois do processo de higiene/limpeza/
secagem, você precisará processar uma xícara de grãos antes de ter uma pasta apta
para comercialização. Você pode notar pó de produto, ou particulas se formarem.
Descarte essa porção, e agora você está pronto para vender pastas instantâneas!

Procedimentos de Limpeza e Higiene
NOTAS SOBRE A LIMPEZA

Esses procedimentos de limpeza são baseados nas regras e regulamentações da
FDA (Food and Drug Administration's dos EUA) e Food Code, e a Arkansas
Department of Health, Food Protection Services division. A Food Code é um
modelo de segurança alimentar pública, garantindo alimentos inadulterados e
apresentados com honestidade quando servidos ao consumidor. Ela representa as
boas práticas da FDA para um sistema uniforme de provisões que trata a
segurança e proteção alimentar oferecida no varejo e serviços de alimentação.
Este modelo é oferecido para adoção por jurisdições locais, estatais, e federais
para administração dos vários departamentos, agências, bureaus, divisões, e
outras unidades que possam ser delegadas responsabilidades por segurança
alimentar, varejo, ou venda de alimentos. Alternativas que ofereçam um nível
equivalente de proteção à saúde pública no varejo e serviço alimentar são
reconhecidas nesse modelo.

Essas instruções devem ser consideradas para um funcionamento higiênico da
sua NeoGrinder. Qualquer desvio dessas instruções, integralmente ou
parcialmente, devem ser de sua discrição e que podem afetar sua experiência de
venda. Caso tenha dúvidas, cheque com seu agente sanitário local.

CERTIFICAÇÃO NSF

À Trade Fixtures / New Leaf Designs foi conferida certificação
NSF (National Sanitation Foundation). NSF de segurança alimentar
e sanitária.(NSF-8)

CERTIFICAÇÃO UL

À Trade Fixtures / New Leaf Designs foi conferida certificação UL
(Underwriters Laboratory). UL de segurança elétrica e inflamável (UL 763 and
CAN/CSA C22.2 No. 195)
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PLANO DE LIMPEZA RECOMENDADO

A NeoGrinder foi projetada para ser facilmente limpada manualmente. Evite usar lavadoras
comerciais, ou detergentes que possam deteriorar componentes de alumínio.
Manter a NeoGrinder limpa vai garantir vários anos de operação, construir
relacionamento com consumidor, e oferecer uma opção fresca e saudável para sua
clientela.

Nós recomendamos limpeza diária das partes de contato da sua NeoGrinder, e componentes
como o bico, broca, discos moedores, tampa, válvula, recipiente, componentes internos e
obturador. É importante que todas precauções sejam tomadas a fim de prevenir
contaminação cruzada dos produtos, e prevenir possíveis problemas higiênicos.
LIMPEZA DIÁRIA (COMPONENTES EXTERNOS)
Para maximizar vendas e atrair seus clientes à NeoGrinder, é muito importante manter uma
área limpa.
Limpe diariamente o gabinete, passando um pano ûmido no exterior, removendo quaisquer
traços de alimentos, derramamentos, ou qualquer acúmulo. Reinstale o recipiente,
removendo qualquer resíduo.
Ocasionalmente durante o dia, use uma toalha molhada com água morna para remover
pastas na bandeja coletora, bico dispensador, ou superfície de contato de alimentos. Garanta
que todas as partes estejam devidamente secas antes de ajustar a NeoGrinder de
volta ao serviço.
LIMPEZA DE CONTATOS DE ALIMENTOS (COMPONENTES INTERNOS)
As páginas seguintes provêm instruções detalhadas de como limpar a
NeoGrinder e seus componentes internos.

NÓS RECOMENDAMOS QUE VOCÊ USE ESSAS INSTRUÇÕES PARA
LIMPAR A NEOGRINDER EM TODAS REPOSIÇÕES.
CUIDADOSAMENTE LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES.
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Desmontagem / Montagem

PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA PARA LIMPEZA

1. Desligue a NeoGrinder.
2. Desconecte-a da tomada.
3. Esvazie o recipiente.
4. Desmonte de acordo com as instruções abaixo.

Para qualquer problemas que você se depare com a NeoGrinder, recomendamos
o seguinte:
Reveja esse manual
Cheque a alimentação elétrica
Nos ligue em (27) 3149-0600 ou por email contato@neogranel.com.br

Remova o recipiente
da máquina

Puxe para remover a
cobertura da frente

Desparafuse o parafuso
de trava em cima

Pode ser necessário o uso desta ferramenta fornecida
para afrouxar os discos moedores no próximo passo.

Gire a frente no sentido horário
e puxe assim que estiver
alinhada com as marcações

RECOMENDAMOS QUE VOCÊ LAVE
TODOS COMPONENTES E EVITE USAR
LAVADORAS OU DETERGENTES QUE
POSSAM DETERIORAR AS PARTES DE
SUA NEOGRINDER
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Desmontagem / Remontagem

Aperte/Segure pino travador na parte
inferior. Gire a roda no antihorário.

Limpe
a
broca,
selo
rotatório da broca, e discos
moedores com um pano seco
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Remova ambos os parafusos
manuais do corpo da máquina

Esvazie o recipiente e
remova o obturador ao puxar
o contrapino

Desparafuse os três parafusos de trava,
e separe o anel retentor da cobertura
para limpeza

Remova a caixa do
resto da máquina

Limpe as partes internas e
externas do recipiente, obturador
e pinos usando um pano seco

LIMPEZA DAS PARTES DO MOEDOR
1.
Remova a cobertura da caixa moedora e puxe a válvula bico de pato.
2.
Mergulhe as partes em água morna por vários minutos, e então escove e
retire a pasta de nuts de todas partes.
3.
Escove todos componentes com água e sabão. Enxague bem com água
limpa e morna.
4.
Em uma pia limpa, prepare uma solução sanitária com baixa concentração
de cloro. Mergulhe as partes por 1 a 2 minutos. Remova e escorra. NÃO
ENXAGUE.
5.
Deixe secar todas as partes e certifique-se que estão livres de umidade.
Remonte as partes da unidade.
6.
Depois de remontar, reconecte a tomada e teste a unidade ligando ela por
alguns segundos antes de adicionar insumos ao recipiente.
Visão pictográfica da limpeza com escova:

REMONTAGEM
1. Remonte ao inverter as instruções. 2. Certifique-se que o recipiente está
devidamente instalado. 3. Encha o recipiente com nuts. 4. Conecte a tomada
na energia. 5. Ligue a NeoGrinder. 6. Se o botão de ligar não ativar, cheque a página
16 para resolução de problemas.
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Esquema de fiação / Modelo

220V/60Hz
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NEOGRINDER

LISTA DE PARTES ILUSTRADAS
NÚM.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NÚM.
PARTE

620065473
620066322
620065944
620065943
620066885
620066320
620065470
620065469
620066585
620065584
620066992
620065512

DESCRIÇÃO

QTD
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
1

Placa de Fixação da Caixa
Selo Rotatório da Broca
Eixo Broca
Caixa
Parafusos Manuais
Pinos de Regulagem de Textura
Disco Moedor Fixo
Disco Moedor Rotatório
Anel Retentor
Cobertura dos Discos Moedores
Parafusos Manuais de Trava
Válvula Bico-de–Pato

4

3

7

9

11
2

5

8

12

10

14

6

1

Dicas para Resolução de Problemas
- Cheque se a tomada está plugada corretamente.
- Cheque se o botão On/Off não foi ativado.
- Cheque o interruptor de segurança do motor.
- Cheque o circuito elétrico e certifique-se se não houve
queda.
INDICADOR DE ERRO / BOTÃO START
Piscando âmbar em um intervalo de ½ em ½ segundo
•
Recipiente não está instalado corretamente
•

•

Cobertura não está posicionada corretamente
Piscando âmbar em um intervalo de 1 em 1 segundo
Proteção de Sobrecarga do Motor foi ativada
Remova o recipiente e cheque se qualquer material estranho esteja
entupindo a caixa moedora. Cheque se o pino travador da broca esteja
livre e se a mola está intacta ao puxar o pino.

Piscando âmbar 2 segundos aceso, 1 segundo apagado
Botão está emperrado
Aperte e solte o botão
INTERROMPENDO/DESLIGANDO
No evento de mal funcionamento, queda elétrica ou qualquer outra
situação adversa onde você queira desligar imediatamente sua
NeoGrinder:
1) Localize o botão de energia On/Off e mova o interruptor para a
posição OFF.
2) Remova a tomada da parede.
VOLTANDO A OPERAÇÃO NORMAL
Depois de corrigido o problema e esteja pronto para ligar:
1) Plugue a tomada novamente.
2) Mova o botão On/Off para a posição ON.
3) Aperte o botão start/stop na iluminação verde.
15

AJUSTANDO O TIMER

A NeoGrinder, por padrão, não está na função TIMER, o que significa que
para confeccionar a pasta você deve manter o botão START pressionado. Caso
você prefira configurar seu botão START para um tempo pré-determinado,
você precisa acessar o painel de chaves e ajustar as chaves pretas de acordo com
a tabela abaixo.
Essas chaves servem para ajustar o tempo de funcionamento ao pressionar o
botão START.
PERFIL LATERAL DO SELETOR
UP

DOWN

UP UP

UP

UP

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

DN
DN
DN
DN
UP
UP
UP
UP
DN
DN
DN
DN
UP
UP
DN
UP

DN
DN
UP
UP
DN
DN
UP
UP
DN
DN
UP
UP
DN
DN
UP
UP

DN
UP
DN
UP
DN
UP
DN
UP
DN
UP
DN
UP
DN
UP
UP
UP

Função Apertar e Segurar
1 segundo
15

30
45
60
75

90
105

120
135

150
165
180

Usado somente pela Trade Fixtures
Usado somente pela Trade Fixtures

DN DN DN DN
FRENTE DA
NEOGRINDER
COM A
COBERTURA
REMOVIDA.
REMOVA O
PARAFUSO E
DISCO PARA
ACESSAR O
PAINEL DE
CHAVES
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AJUSTANDO A TEXTURA
A NeoGrinder, por padrão, tem a textura definida para mais grossa. Caso
você queira regular para mais fina, simplesmente desparafuse os parafusos
manuais (2 ao todo), rotacione o disco moedor, e parafuse novamente os
parafusos de mão. Esses ajustes somente devem ser feitos sem a presença de
pasta nas partes, em uma unidade recentemente higienizada.

FI
N
A

A
SS
RO
G

OFF

DESPARAFUSE
E ROTACIONE
PARA A
ESQUERDA
PARA FINO E
DIREITA PARA
GROSSO

OFF

ON ON ON ON

FENDA DE
AJUSTE DE

PINOS DE
REGULAGEM DE
TEXTURA (2X)
17
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