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ATENÇÃO

Leia todas as instruções antes de começar usar sua
Máquina de Estampar Bonés.

  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

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.
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1 - A empresa Rimaq assegura o cliente acima identificado uma garantia de 01 ano so-
bre 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.

Data da Compra:

Nome:

CPF:

Nº Nota Fiscal:

Equipamento:

Certificado de Garantia

Atenção informamos que o mal uso do equipamento 
acarretará na perca da garantia do equipamento.
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4. CONHEÇA SUA MÁQUINA

01 - Alavanca de pressão;

02 - Placa de aquecimento revestida de teflon; 

03 - Chave Push Boton (aciona a contagem do tempo);

04 - Suporte para apoio do boné a ser estampado;

05 - Controle de tempo e temperatura ;

06 - Parafuso regulador de pressão;

07 - Trava para fixação do boné;

08 - Chave para ligar e desligar.
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1 – Antes de Ligar sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ, as-
segure-se de que voltagem da rede elétrica local coincide com a 
voltagem de seu equipamento.

2 – Verifique se a instalação elétrica possui aterramento adequa-
do, de modo não provocar acidente “choque elétrico”. Lembre-se 
que a falta de aterramento invalidará imediatamente a garantia 
de seu equipamento.

3 – Não utilize adaptadores, nem corte o pino terra do cabo de 
energia de seu equipamento, pois isso eliminará a conexão de 
aterramento e invalidará imediatamente a garantia de seu equi-
pamento. Nenhuma mudança na tomada elétrica é permitida. 
 
4 - Para sua segurança, não molhe sua Máquina de Estampar 
Bonés RIMAQ, nem mergulhe em outros líquidos.

5 - Desligue a Máquina de Estampar Bonés RIMAQ, na chave 
liga/desliga, nunca pelo cabo de força.

6 - Evite o toque do cabo de alimentação de energia com a 
superfície quente durante o trabalho. Deixe a sua Máquina de  
Estampar Bonés RIMAQ esfriar (+/- 30 minutos) antes de arma-
zenar ou levar embora. 

7 - Desconecte sempre a Máquina de Estampar Bonés RIMAQ  da 
tomada elétrica quando não estiver usando. 

5. SOBRE
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8 - Não opere a sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ com um 
cabo danificado, se cair ou estiver danificada. Não desmonte seu 
equipamento a remontagem incorreta pode causar o risco de 
choque elétrico; leve-a a um centro de serviço autorizado ou à 
nossa Loja para a examinarmos e possível reparo.
 
9 - Para evitar uma sobrecarga do circuito, não opere outro dis-
positivo com elevada wattagem no mesmo circuito, nem utilize 
benjamins.

10 - Se um cabo de extensão for necessário, certifique-se que 
seja de 05 ampares para os dispositivos 220/240 v e de 10 am-
pares para 110/127 v. O cabo avariado e com menos amperagem 
pode superaquecer e provocar um curto circuito. 

11 - Cuidado para não se queimar tocando nas peças quentes, 
resistência e abraçadeira de alumínio.

12 - Se o cabo da fonte for danificado, deverá ser substituído 
pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada, a 
fim evitar danos ou perigo. 

No controle de temperatura existe uma luz verde do lado 
esquerdo inferior escrito GERAL ela indica se a máquina 
está ligada (acesa) ou desligada (apagada), e uma luz ver-
melha no lado direito inferior escrito P1, essa ao se apagar 
indicará que a Temperatura já foi atingida, após isso a luz 
vermelha irá se acender e apagar para manter a 
temperatura.
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Ajustando a Temperatura.

- Mantenha pressionada a tecla SET por 02 segundos, até 
aparecer a mensagem               ;

- Então aparecerá a mensagem  e será possível o ajus-
te da temperatura desejada (setpoint);

- Utilize as teclas       ou       para alterar o valor, e pressione SET 
para confirmar.

Tecla Set

Tecla de Menu
Facilitado (Flatec)

Led de indicação de acionamento
sa saída OUT1

Led de indicação de acionamento
sa saída OUT2

Led de indicação de acionamento

Led de indicação de temporizador 

Led de indicação da unidade

Tecla Aumenta

Tecla Diminui

Led de indicação de bloqueio de 

7. CONTROLADOR DE TEMPERATURA
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• Coloque o boné a ser estampado no suporte (4), fixe o 
boné com a trava (7), posicione a estampa virada para baixo, 
desça a alavanca (1) até travar a placa de aquecimento (2) com o 
suporte (4); esse procedimento dá inicio à estampagem. 
• Após o tempo programado para a estampagem, a máqui-
na emitirá um aviso sonoro, indicado o término  do processo.
• Levante a alavanca (1), solte a trava para fixação do boné 
(7) e retire o boné. Siga as instruções para a retirada do papel 
conforme o indicado na estampa.

• Verifique se a estampa esta bem posicionada  e o boné 
bem esticado.
• Após a estampagem de aproximadamente 100 (cem) 
bonés, recomendamos, para um melhor rendimento o trabalho, 
que passe um pano seco na placa de aquecimento (7).

8. APLICAÇÃO DA ESTAMPA

8. DICAS
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1 - O produto Máquina de Estampar Bonés, devidamente embalado, será 
garantido pela RIMAQ, pelo prazo de 1 ANO, exclusivamente contra eventuais 
defeitos decorrentes  de fabricação, montagem ou solidariamente, vicio de 
qualidade que o torne impróprio ao uso regular . O prazo será contado a partir 
da data de aquisição pelo primeiro comprador e obedecidas as condições e 
recomendações especiais aqui discriminadas neste manual. Sendo a garantia 
total nos 3 primeiros meses, sem qualquer ônus ao comprador em relação a 
peças defeituosas, serviços de reparo prestados. As exceções aplicáveis. (Item 
9).

2 – Após os 3 primeiros meses e até o final do tempo da garantia de 1 Ano, os 
defeitos de fabricação devidamente comprovados pelo fabricante, cabendo ao 
comprador as despesas ao envio de peças para substituição e dos serviços de 
reparação prestados. As exceções aplicáveis. (Item 9)

3 – Tão logo o comprador constatar o defeito, deverá solicitar por escrito a 
manutenção de seu equipamento para sac@rimaq.com.br 

4 – Realizando a manutenção solicitada, a RIMAQ não estende a garantia, não 
dá o direito de pleitear quaisquer outros reparos, ou substituições que não 
estejam descritos, bem como indenizações ou reposições.

5 - Manutenção periódica, preventiva, corretiva e ajuste são de responsabili-
dade do comprador e não são cobertas pela garantia.

6 - A RIMAQ reserva-se o direito de alterar, modificar, melhorar ou fazer as 
alterações que julgar necessárias, em qualquer componente do equipamento, 
a qualquer tempo, sem aviso, e não assume a responsabilidade de incorporar 
as alterações nos produtos já vendidos.

7 – O tempo de manutenção e reparo é definida pela RIMAQ, bem como toda 
e qualquer peça que seja trocada.

8 – As peças enviadas pela RIMAQ, ao comprador para substituição ou troca, 
deverá retornar para empresa, no período de 20 dias. Após esse prazo não 
retornando a peça, será efetuada a cobrança da mesma.

8. DICAS
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 - PERDERÁ A GARANTIA: 

a) O equipamento que receba manutenção por terceiros, sofrer 
alteração, reparo ou substituição de peças.

b) Os danos sofridos pelo produto, os seus acessórios, em conse-
qüência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso inadequa-
do.

c) Os danos sofridos pelo produto, em conseqüência de sua utili-
zação para finalidades diversas das especificadas pela RIMAQ, ou 
incompatíveis com a destinação do mesmo.
d) Danos causados ao equipamento resultantes de falta de ater-
ramento.

9 – Não faz parte da garantia

a) As peças e acessórios que se desgastaram, normalmente, com 
o uso regular.
b) Indenizações, reposições de matéria prima, prejuízos ou per-
das e danos decorrentes do mau uso do equipamento por parte 
do comprador.
c) Despesas de locomoção, alimentação e estadias de técnicos da 
RIMAQ caso seja necessário.
d) Componentes elétricos, eletrônicos.
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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.

Rimaq
Rua Antônio Raposo, 172
Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br
11 3030-1300


