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Esta máquina está fabricada de acordo com a directiva n.º 98/37/CE,
referente a colocação no mercado e a entrada em serviço, de máquinas
e dos componentes de segurança. Conforme o Decreto Lei no.320-2001
referente a colocação no mercado e a entrada em serviço de máquinas
o fabricante,
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2440-901 Batalha
Portugal

Telef. 244 770 400
966 787 700
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Toda a máquina é acompanhada, de etiqueta
normativa CE bem como: manual instruções
e os elementos necessário de manutenção e
garantia.
Batalha, 2011
A Administração

Eng. Rui Monteiro

Talão de Garantia

R

LENA
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Desejamos expressar o nosso agradecimento pela sua
preferência. Acaba de comprar uma máquina feita com
materiais de elevada qualidade e controle de fabrico.
Foi fabricada e ensaiada por proﬁssionais experientes.
Periodo Garantia: 2 anos Consumidor Final.
6 meses Consumidor proﬁssional.
Se durante o periodo de garantia notar algum problema
anomalo, recorra a fábrica, onde o serviço pós-venda
prestará toda a assistencia, em peças e mão de obra
mediante a apresentação deste talão de garantia.
Garantia abrange peças originais e montagem.
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LENA

Manual Utilizador
Limpador LENA 56

Abra o registo
após depositar
material

Tabuleiro
deposito
material

Fusível e
interrutor

R

Saída
folhas e pó

F
P

Regulador
Velocidade
Caudal Ar

A

Q

Bandeja
inclinação
regulável

2 rodas
transporte
saída cereal ou
azeitona limpa

Kg
C

700 mm
A Comprimento
Largura
910 mm
Altura
1.050 mm
L
Peso
29 Kg

CUIDADOS ANTES DO ARRANQUE
Antes de ligar o motor veriﬁque:
1- Se niguém tem as mãos na máquina
2- Se o registo saída material está fechado. Para o efeito rode a carrapeta R
3- Se o fusivel F está bom. Se queimado substitua o fusível por outro de 2 Amperes
4- Use um cabo electrico com Fase, Neutro e Terra e que o circuito
elétrico de alimentação da máquina seja de 220V e protegido com disjuntor.
5- Rode o regulador de Caudal de vento P (para a esquerda, vento baixa)
6- Ligue o Interruptor. Rode o regulador caudal de vento para a direita e tenha
o caudal de ar que necessita para o tipo de produto a limpar.
7- Se pretende aumentar a pressão saída do ar para produtos mais pesados.
Suba a bandeja Q para cima e ﬁxe-o com a carrapeta A no ângulo adequado
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Manual Utilizador
Manutenção
P

Após Utilização
1- Baixe o caudal de vento P
1- Desligue o interruptor F
3- Retire a ﬁcha da tomada de corrente
4- Coloque o potenciometro todo rodado para a esquerda P
5- Limpe a máquina de pó e lixo
6- Proteja a máquina da chuva

F

Resolução Problemas
Máquina não funciona
1- Veriﬁque se fusível esta queimado, e substitua-o
por outro de 2 Amperes F
2- Ligue a ﬁcha com terra a uma tomada com terra
3- Veriﬁque se chega corrente á tomada

Dados técnicos
Motor monofáﬁco assicrono de 220 volts
Corrente de 0,98 Amperes
Potência de 375 W ou 0,26 HP.
Potênciometro eletrónico reguladora de velocidade.
Velocidade Variável de mínimo a máximo 2.600 RPM
Rotação contrária aos ponteiros do relógio

Limpador LENA 56
Ideal para:
azeitonas
aveia
trigo
milho
grão
fava
feijão
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