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Instruções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder a 
utilização deste produto. Antes de operar a máquina leia 
cuidadosamente, compreenda e respeite as instruções de segurança. 
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Apresentação 
 

 
O Prylocker Homebrew é um arrolhador elétrico e portátil 
que tem a finalidade de facilitar a etapa de envase, 
eliminando esforço braçal para o tampamento de garrafas.  
O produto possui um sistema de motores elétricos que 
fazem o corpo principal se movimentar em cremalheiras 
para cima e para baixo de forma a ajustar a altura ideal e 
então realizar o arrolhamento sem o menor esforço 
mecânico, apenas com a utilização de comandos na base. 
O exclusivo bocal possui um sistema de retorno por molas 
que garantem a liberação plena da garrafa após o 
arrolhamento, sem risco de tê-la suspensa ao final do 
processo. Ele ainda possui um sensor eletrônico que 
identifica o arrolhamento completo, retornando 
automaticamente o cabeçote para uma posição próxima 
da última posição utilizada para permitir a remoção da 
garrafa e o posicionamento da próxima a ser tampada. 
No topo do Prylocker se encontra uma prática alça para 
manuseio e transporte, permitindo carregar de forma fácil e 
precisa. 

 

Dados técnicos 
 
 
Voltagem: 127 ou 220 V (Chave seletora) 
Frequência: 60 Hz 
Potência: 240 W 
Dimensões do produto: 13,0 x 30,3 x 61,6 cm 
Dimensões da embalagem: 14 x 33 x 63 cm 
Interface: Rolhas metálicas do tipo “PryOff” 26mm 
Garrafas compatíveis: Todas as garrafas pryoff com alturas 
entre: 180 e 300mm 
Peso sem embalagem: 8,5 Kg 
Peso com embalagem: 9 Kg 

Precauções e normas de segurança 
 

 Mantenha o PryLocker sempre na posição vertical (na posição de uso) para evitar danos no 
conjunto. 

 
 O PryLocker não deve ser girado de ponta cabeça. 

 
 Utilize o PryLocker em superfície plana e seca. 

 
 Atenção para o risco de esmagamento indicado pelos adesivos. 
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Segurança elétrica 
 
O PryLocker vem previamente configurado para utilização em redes 220 V. A utilização em redes 
127 V requer a intervenção do usuário. Para alterar a tensão de 220 V para 127 V ou vice-versa, com 
o equipamento desconectado da rede elétrica, mude a posição da chave seletora de voltagem, 
utilizando um elemento fino como uma chave de fenda ou similar no rasgo lateral da base do 
PryLocker, empurre gentilmente até a troca completa da posição, conforme figura abaixo. 
 

 
 

IMPORTANTE 
 
A ligação do equipamento com a tensão incorreta selecionada acarreta danos elétricos 
irreversíveis. 
 

 

Segurança pessoal 
 
O Prylocker é provido de um sistema de proteção contra acidentes, pois utiliza um sistema de duplo 
acionamento onde o usuário mantém as duas mãos fora do alcance da zona de risco do produto. 
Este duplo acionamento exige que o usuário acione com uma mão o comando “1” e com a outra 
mão o comando “2” para realizar o movimento dos motores/corpo principal. Os botões de 
comando estão indicados na figura abaixo: 
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O equipamento possui um cabo de força removível na parte traseira para facilitar o armazenamento 
do produto.  
Ao lado do conector de energia está localizado o interruptor liga-desliga. É sugerido que o produto 
permaneça desligado sempre que não estiver em uso para evitar qualquer acidente. 
 

 
IMPORTANTE 
 
Não mova o Prylocker do seu lugar enquanto ligado na rede elétrica. Para sua segurança, é 
necessário que esteja desligado antes de reposicioná-lo. 
 

Avisos de segurança específicos para uso 
 
Apesar de ser um produto destinado ao fechamento de garrafas com líquido, este produto não 
possui proteções contra derramamentos de líquidos. O PryLocker é um equipamento elétrico e logo 
deve ser protegido contra respingos e derramamentos, principalmente em sua base. 
Em caso de derramamento na base, o equipamento deve ser imediatamente removido da 
alimentação elétrica e seco. 
Importante não ligar o equipamento enquanto houver suspeita de que o equipamento esteja 
molhado internamente. 
No caso de ingresso de líquidos na base, o produto poderá sofrer danos irreversíveis. 

Conteúdo da embalagem 
 

 1 PryLocker 
 1 cabo de energia – 1 a 2 m (comprimento aproximado) 
 1 guia de instruções rápido 

Interfaces 
■ Chave seletora de tensão 110V ou 220V 
■ Plug de energia para cabo de força removível 
■ Chave liga-desliga 
■ Botão de comando (sobe e desce) “2” 
■ Botão de segurança “1” 
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■ Bocal intercambiável para tampas metálicas 26 mm (ou 29mm, vendido separadamente) 

Instruções de uso 
 
O PryLocker HomeBrew é destinado para produções caseiras e de pequena escala. É sugerido que 
não seja utilizado de forma ininterrupta. Caso a quantidade de garrafas a serem fechadas exceda 
50 unidades em menos de 10 minutos, recomenda-se um intervalo para evitar aquecimentos da 
central de potência, além de não reduzir a vida útil do produto. 
O PryLocker Homebrew é recomendado para produções de até 600 garrafas por mês.  

Guia rápido 
 

1. Assegure que sua rede está compatível com a tensão (voltagem) do produto na lateral da 
base (configuração de fábrica é 220 V); 

2. Realize ajuste do diâmetro da garrafa através dos batentes emborrachados. 
3. Utilizando uma das mãos pressione o botão de segurança "1" e em seguida 

(simultaneamente) com a outra mão o botão "2" na direção para cima até o final do curso; 
4. Após o preenchimento da garrafa, coloque a tampinha no topo da mesma garantindo sua 

centralização com a garrafa; 
5. Posicione a garrafa com a respectiva tampa na base de madeira do PryLocker 

encostando nos batentes traseiros; 
6. Verifique e assegure que visualmente a garrafa está centralizada com o bocal do 

PryLocker; 
7. Utilize uma das mãos para pressionar o botão de segurança "1" e em seguida, 

simultaneamente, o botão "2" para baixo e solte antes de o bocal encostar na garrafa; 
8. Confirme que a garrafa está perfeitamente centralizada com o bocal do PryLocker; 
9. Repita a operação de descida segurando o botão “1” e "2" para baixo até a finalização do 

arrolhamento.  
10. Ocorrerá o retorno automático do bocal para uma posição segura, confirmando o 

arrolhamento. O botão "2" deve ser solto durante o retorno automático do bocal. 
11. Não é necessário repetir a operação para garantir o fechamento das garrafas. 

 

IMPORTANTE 
 
Caso o bocal não retorne automaticamente, os comandos devem ser soltos imediatamente e as 
operações de ajuste devem ser realizadas novamente.  
Manter o comando de descida na garrafa sem a adequada centralização (com o motor travado 
forçando a garrafa) por mais de 2 segundo pode gerar sobreaquecimento dos motores e queima 
do equipamento. 
 

 
 
Para informações mais detalhadas leia as instruções abaixo: 
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Movimentando o Bocal 
 
O PryLocker é subdivido em duas partes: A estrutura fixa e o corpo móvel. O arrolhamento é 
realizado quando o corpo móvel, que possui o bocal em sua extremidade, se desloca com direção 
de cima para baixo em direção à garrafa já centralizada e com a tampa em posição. 
O acionamento do movimento é realizado através de uma botoeira indicada pelo número “2”, que 
possui dois comandos: para cima e para baixo. 
 

 
Para mover o corpo para cima 
Para ajustar a posição vertical para cima, deve-se pressionar a parte inferior o botão “2” para cima. 
 
 

Para mover o corpo para baixo 
Para ajustar a posição vertical para baixo, deve-se pressionar a parte inferior do botão “2” e o botão 
“1” simultaneamente. 
 
Conforme apresentado no item “Segurança Pessoal”, o botão indicado pelo número “1” é um botão 
de segurança, que impede o acionamento na direção de arrolhamento para prevenir acidentes. 
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Intercambialidade do bocal 
 
O Prylocker utiliza um exclusivo sistema de bocal de arrolhamento fabricado em aço carbono que 
garante alta resistência ao desgaste e precisão no arrolhamento. O conjunto do bocal é formado 
por um conjunto de peças usinadas e molas prato que proporcionam uma alta durabilidade. 
O bocal original de 26mm é fixado através de rosca no corpo principal, a qual permite sua 
substituição por um bocal de 29mm, vendido separadamente. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
IMPORTANTE 
 
Para assegurar um correto arrolhamento, o bocal intercambiável deve se manter sempre roscado 
até o final de seu curso, seguido de torque manual de modo a assegurar um travamento suficiente 
para evitar retorno involuntário. 
 

 
 
  



 
 

9 
 

Centralizando a Garrafa 
O equipamento possui um sistema de batentes centralizadores que permitem o posicionamento da 
garrafa centralizada de acordo com o diâmetro das garrafas em utilização. O sistema possui ajuste 
para centralizar todos os diferentes diâmetros de garrafas. Para alterar a posição dos batentes é 
necessário seguir os seguintes passos: 
 

1) Afrouxe as borboletas de fixação dos batentes. Assegure que os batentes possam deslizar 
livremente para frente ou para trás. 
 

 
 
Obs.: Não se deve remover as borboletas completamente; 
 

2) Ajuste a altura do arrolhador de modo que o bocal esteja próximo a boca da garrafa para facilitar a 
centralização. O modo de operação para subida e descida estão descritos na seção “Movimentando 
o Bocal” da página 7; 
 

3) Posicione a garrafa desejada na base do Prylocker verificando a centralização com o eixo central da 
garrafa em relação ao eixo central do bocal. Nesse caso, a centralização deverá ser garantida através 
da visualização frontal e lateral do arrolhador (vide figuras). 

 

 Centralização Lateral Centralização Frontal 
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4) Movimente os 2 batentes de modo a encostá-los na garrafa sem movimentá-la; 
5) Realize o aperto das borboletas assegurando que os batentes estejam posicionados conforme o item 

anterior; 
6) Pronto! Os batentes agora estão configurados para a garrafa desejada. Para outros tipos de garrafas 

realize o mesmo método. 

 
IMPORTANTE 

 
Realize o primeiro arrolhamento após o posicionamento dos batentes lentamente confirmando 
que a regulagem foi feita adequadamente. Para isso aproxime o bocal observando se o 
alinhamento entre bocal e garrafa estão mantidos. 
O desalinhamento excessivo irá gerar um arrolhamento não uniforme e consequentemente não 
garantirá a vedação da garrafa. 
Manter o comando de descida na garrafa sem a adequada centralização (com o motor travado 
forçando a garrafa) por mais de 2 segundo pode gerar sobreaquecimento dos motores e queima 
do equipamento. 
 

 

Caixa Premium 2 em 1 (Vendida Separadamente) 
 
A Caixa Premium tem a função de transporte e armazenamento do PryLocker quando não está em 
uso. É fabricada em madeira e envernizada para garantir a impermeabilização do produto.  
É necessário a reaplicação de verniz com a frequência de 12 meses para garantir que a madeira 
seja preservada. 
A base possui também a função de escorredor de garrafas. Basta abri-la e apoiá-la completamente 
em uma superfície plana. 
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Inspeção, limpeza e manutenção 
 
O produto deve ser mantido sempre limpo e livre de derramamentos de líquidos, especialmente na 
base devido à presença de componentes eletrônicos. 
É recomendável a aplicação de uma fina camada de graxa nas cremalheiras a cada 6 meses para 
aumentar a vida útil do produto. Caso a utilização seja intensa, este prazo deve ser reduzido. 
Em caso de danos no produto, a Inlager presta atendimento completo para reparos. Entre em 
contato através dos canais apresentados ao final deste manual. 

Meio ambiente 
 
O PryLocker não deve ser exposto a temperaturas extremas (altas ou baixas), com risco de danos 
nos componentes elétricos. 
É recomendada a utilização deste produto apenas em temperatura ambiente entre 10ºC e 30ºC . A 
utilização prolongada do produto fora destas temperaturas podem causar danos irreversíveis. 

Garantia 
 
A INLAGER SOLUÇÕES LTDA., concede garantia deste produto contra qualquer vício de fabricação, 
defeitos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso normal (não profissional/ 
intensivo) durante um período de 90 (noventa) dias ou 1800 (um mil e oitossentos) ciclos, o que 
ocorrer primeiro, a contar da data de entrega. A garantia restringe exclusivamente à substituição e 
conserto gratuito das peças defeituosas que apresentarem no dispositivo. 
A presente garantia não é transferível e cobre unicamente o produto e não outros eventuais danos 
e prejuízos decorrentes de sua aplicação. 
Qualquer utilização que desvie do recomendado deste manual é passível da perda de garantia. 

Problemas e soluções 
 

 O arrolhador não liga. 
  Verifique o encaixe pleno do cabo de força e se o interruptor está ligado. 
 

 O arrolhador não está retornando automaticamente 
 O sensor de retorno não foi acionado. Pressione o botão “1” juntamente com o botão 
“2” para descida do bocal até o pleno acionamento do sensor de retorno. Caso persiste 
repita o ciclo através da subida e descida do bocal. 
 Verifique se o bocal está apertado até o final de seu curso. 
 

 O arrolhador não está retornando uniforme 
A garrafa não está centralizada adequadamente. Corrija o posicionamento dos 

batentes. Veja o capítulo “Centralizando a Garrafa” 
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Certificado de garantia 
 
IMPORTANTE: Este certificado de garantia devidamente preenchido pelo revendedor, 
juntamente com a Nota Fiscal correspondente deve ser mantido pelo comprador a ser 
apresentado invariavelmente em caso de solicitação de garantia, em um de nossos centros de 
assistência técnica autorizada, com o produto dentro do prazo de vigência estipulado nesta 
garantia. 
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Informações gerais  
 
Versão do manual : V03 
Data de liberação : 20/10/2020 
 
As imagens são meramente ilustrativas e o produto está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
 
Desenvolvido por: 
Inlager Soluções 
www.inlager.com.br 
 
contato@inlager.com.br 
 
Nos acompanhe nas redes sociais: 

 www.facebook.com/Inlager       www.instagram.com/Inlager 
 

 Produto desenvolvido, produzido e montado no Brasil. 
       Produto patenteado, patente Pendente. 
 
 
 
 


