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ATENÇÃO
Leia todas as instruções antes de começar usar sua
Máquina de Sabonetes Rimaq.

Parabéns, você acaba de adquirir um equipamento
de alta qualidade Rimaq. Na certeza de seu sucesso e bons
lucros, damos as instruções necessárias, assim como dicas e
sugestões para o melhor aproveitamento e rendimento de
seu equipamento.

Fale com a Rimaq
Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações.
Ligue: 11 3030 - 1300
ou acesse o site: www.rimaq.com.br

Há mais de 35 anos sendo referência no mercado.

Rimaq
Rua Antônio Raposo, 172
Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br
11 3030-1300
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Certificado de Garantia
Data da Compra:
Nome:
CPF:
Nº Nota Fiscal:
Equipamento:
1 - A empresa Rimaq assegura o cliente acima identificado uma garantia de 01 ano sobre os serviços técnicos prestados nos equipamentos acima descritos, contada a partir
da data de compra.
2 - Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e
componentes dos equipamentos descritos nas condições NORMAIS de uso - de acordo
com as instruções dadas nos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que
são fornecidos pelos fabricantes.
3 - Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer
reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes
de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado,
ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos
por parte do usuário.
Para maior clareza, firmo o presente.

Atenção informamos que o mal uso do equipamento
acarretará na perca da garantia do equipamento.
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1. CONHEÇA SUA MÁQUINA
1.1 RECOMENDAÇÕES
Você está recebendo um equipamento com selo de qualidade Rimaq. Para sua segurança é necessário ler o manual de instruções
para melhor usar seu equipamento.
O equipamento é composto por:
01 - Máquina de sabonete 5L
01 - Tampa
01 - Torneira aquecida
06 - Arruelas de alinhamento da torneira aquecida
01 - Escova para limpeza do canal de saída do líquido

Nota: a torneira é removível para fazer a limpeza do
equipamento.
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2. PREPARANDO SEU EQUIPAMENTO PARA USO
Para uso do equipamento é necessário que o monte primeiro
seguindo as instruções abaixo?
1 - Retirar todo equipamento e os itens de dentro da caixa;
2 - Para montagem da torneira aquecida, será necessário o uso
de 1 a 3 “arruelas de alinhamento” da seguinte forma:

a. Adicionar à rosca da torneira 1 anel para que a mesma fique
alinhada para uso conforme e a foto, caso não alinhe adicionar
mais uma arruela até que a torneira fique alinhada correta.

Instalação Errada

Instalação Correta

b. Conectar a resistência da torneira à máquina;
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3 - Ligar a máquina à energia elétrica seguindo a tensão especificada na máquina, 110V ou 220V;
4 - Ligar o botão liga/desliga.

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Após retirar todo líquido do equipamento é necessário fazer a
limpeza do mesmo. Para limpeza/higienização seguir os passos
abaixo:
1. Retirar todo líquido;
2. Colocar água até que cubra a mesma quantidade que foi usado de glicerina;
3. Melhor com a espatula para retirar os resíduos que podem
sobrar no reservatório;
4. Esgotar pela torneira todo o líquido;
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5. Retirar a torneira aquecida;

6. Desenroscar o soquete de acionamento da torneira;
7. Com a escova longa, limpar o interior da torneira e a saída do
líquido do reservatório;

8. Montar seguindo os passos iniciais.
Nota 01: o equipamento precisa ser higienizado pois pode conter
fuligem da montagem.
Nota 02: evitar água ou outro líquido no painel do equipamento.
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Sua máquina já vem regulada de fábrica com a temperatura de
60ºC. Para alterar a temperatura do equipamento basta pressionar as setas, localizadas no indicador de temperatura da máquina.
A máquina tem como máximo 80ºC e min. 35ºC de temperatura,
sendo assim possibilitando diferentes trabalhos e regulagens.
Para o controle de temperatura, a cada queda de 4ºC de temperatura o equipamento se liga automaticamente para novamente
aquecer e manter a temperatura controlada de acordo com a
programação feita em seu painel digital.
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4. CONTROLADOR DE TEMPERATURA

Led de indicação de acionamento
do buzzer interno
Led de indicação de acionamento
sa saída OUT2
Led de indicação de acionamento
sa saída OUT1

Led de indicação de temporizador de
pré-processo/processo
Led de indicação de bloqueio de funções
Led de indicação da unidade
de temperatura

Tecla de Menu
Facilitado (Flatec)

Tecla Aumenta

Tecla Diminui

Tecla Set

Ajustando a Temperatura.
- Mantenha pressionada a tecla SET por 02 segundos, até
aparecer a mensagem
;
- Então aparecerá a mensagem
te da temperatura desejada (setpoint);
- Utilize as teclas
para confirmar.
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Fale com a Rimaq
Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações.
Ligue: 11 3030 - 1300
ou acesse o site: www.rimaq.com.br

Há mais de 35 anos sendo referência no mercado.
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