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Para obter o máximo de rendimento e durabilidade da sua máquina, leia
atentamente todas as instruções de uso.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Data da Compra:
Cliente:
CPF:
No. Nota Fiscal:
Equipamento: Máquina de Fabricar Chinelos

1- A empresa Rimaq assegura ao cliente acima identificado uma garantia de dois anos
sobre os serviços técnicos prestados aos equipamentos 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.

Rimaq Comércio e Representações Ltda.
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Parabéns, você acaba de adquirir um equipamento com a 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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Introdução
Parabéns por ter adquirido um dos equipamentos de qualidade da RIMAQ.
Recomendamos a leitura cuidadosa deste manual antes de operar a máquina pela primeira vez.
A máquina de chinelos RIMAQ foi desenvolvida para cortar, fresar o rebaixo para as tiras e
colocar as tiras em chinelos de borracha do tipo EVA com solado entre 13mm e 17mm de espessura
com tecido aplicado.
A máquina é composta de 3 partes distintas que podem trabalhar individualmente ou em conjunto,
são elas: Prensa de corte, fresa e colocador de tiras.
Apresentamos a seguir uma serie de informações que irão ajudar no desenvolvimento de seu
negócio e facilitar seu trabalho.
São informes comerciais e técnicos que recomendamos ler atentamente e guardar para consultas
futuras.
É mais um trabalho da equipe RIMAQ, sempre preocupada com você.

Instruções Gerais
Estas instruções referem-se a todos os equipamentos produzidos pela RIMAQ, respeitando-se as
características individuais de cada modelo.
Siga rigorosamente as instruções contidas no presente manual e respeite os requisitos e demais
aspectos do processo de trabalho a ser utilizado.
Certifique-se de que todo o material e ferramentas necessárias para a montagem e uso do equipamento
foram corretamente especificados e esta devidamente preparada para atender a aplicação e uso
previstos.
Em caso de dúvidas ou havendo necessidade de informações ou esclarecimentos a respeito deste
produto consultar o departamento de suporte técnico da RIMAQ.
A RIMAQ não poderá ser responsabilizada por qualquer acidente, dano ou parada de produção
causada pela não observância das instruções contidas neste manual ou por não terem sido observadas e
obedecidas as normas de segurança adequadas ao uso deste equipamento.
Acidentes, danos ou parada de produção causada por instalação, operação ou reparação deste
equipamento efetuado por pessoa não qualificada para tais serviços são da inteira responsabilidade do
proprietário ou usuário do equipamento.
O uso de peças não originais e/ou não aprovadas pela RIMAQ na reparação deste é da inteira
responsabilidade do proprietário e implica na perda total da garantia dada.
Ainda, a garantia de fábrica dos produtos RIMAQ será automaticamente anulada caso seja violada
qualquer uma das instruções e/ou recomendações contidas no certificado de garantia ou neste manual.
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ATENÇÃO
Este equipamento RIMAQ foi projetado e fabricado de acordo com normas
rígidas de operação e segurança, conseqüentemente as instruções contidas no
presente manual e em particular aquelas relativas a instalação, montagem,
operação e manutenção devem ser rigorosamente seguidas de forma a não
prejudicar o seu desempenho e a não comprometer a garantia dada.
Os materiais utilizados para embalagem e as partes e rebarbas descartadas no uso
do equipamento devem ser encaminhadas para reciclagem em empresas
especializadas de acordo com o tipo do material.

Segurança

Este manual é destinado a orientar as pessoas no desembalar, ligar e operar sua máquina de
chinelos.
Não se deve permitir que crianças desembalem, liguem ou operem este equipamento. Crianças não
devem permanecer junto ao equipamento sem a presença de um adulto.
Trabalhe com segurança, nunca coloque as mãos dentro das aberturas de trabalho da máquina.
Somente utilize acessórios recomendados, o uso de acessórios inadequados pode causar acidentes.
Para maior segurança e conforto no trabalho coloque a máquina sobre uma bancada de apoio com
altura adequada ao porte físico do operador.
É necessário ler com cuidado e entender todas as informações aqui apresentadas.
Lembre-se sempre que:
ESTE EQUIPAMENTO UTILIZA FACAS DE CORTE E TAMBÉM PRESSÃO ELEVADA
NO CONJUNTO DE CORTE QUE PODEM FERIR COM GRAVIDADE DEDOS E MÃOS.
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Componentes da Máquina
Você está recebendo um equipamento com Selo de qualidade Rimaq!
Para o uso do equipamento será necessário a montagem do mesmo, assim sendo o
equipamento já está composto dos itens necessário para a montagem e uso.
Você está recebendo:

A sua máquina de chinelos RIMAQ é composta das seguintes partes:
01 – Botão Liga / Desliga;
02 – Chave de acionamento;
03 – Porta Fusível;
04 – Abertura da prensa;
05 – Placa de Nylon;
06 – Chave de voltagem 110 v / 220 v;
07 – Alavanca de acionamento da fresa;
08 – Abertura da fresa;
09 – Colocador de tira;
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2) Alavanca de Acionamento
1) Botão Liga/Desliga

3) Porta Fusível.

4) Placa de Nylon

5) Abertura da Prensa

6) Chave de Voltagem (110V ou 220V)
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7) Alavanca de Acionamento da
Fresa

8) Abertura da Fresa

9)

Colocador de Tiras
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Instalação Elétrica
Siga atentamente as instruções a seguir. O não cumprimento das instruções implica na perda da
garantia. É ideal a contratação de um profissional qualificado e de sua confiança, para evitar uma
instalação incorreta.
A Rimaq não se responsabiliza por danos causados por má instalação elétrica, bem como falhas de
alimentação causadas pela sua companhia de energia.

IMPORTANTE: Verifique a Voltagem do seu equipamento na Chave de Voltagem.

A Máquina de Chinelos deve ter uma instalação própria com disjuntor
exclusivo de 10AMPÉRES e utilizando fios de 1,5 mm.
.
Antes de Instalar sua Máquina
1. Antes de ligar sua máquina de chinelos, assegure-se de que a chave de voltagem da máquina esta
na posição que indica a voltagem da rede elétrica local
2. Verifique se a instalação elétrica possui aterramento adequado, de modo a não provocar acidentes
“choque elétrico”. Lembre-se que a falta de aterramento invalidará 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 sua máquina de
chinelos. Nenhuma mudança da tomada elétrica é permitida.
4. Para sua segurança, não molhe sua maquina de chinelos, nem mergulhe em outros líquidos.
5. Sempre que não for utilizar sua maquina, desligue na chave liga / desliga, nunca pelo cabo de
força.
6. Desconecte sempre da tomada elétrica quando não estiver em uso.
7. Não opere sua maquina com um cabo danificado. Não desmonte seu equipamento. A remontagem
incorreta pode causar o risco de choque elétrico. Leve-a nossa loja para examinarmos o possível
reparo.
8. Para evitar uma sobrecarga do circuito de seu imóvel, não opere nenhum outro dispositivo com
elevada voltagem no mesmo circuito elétrico, nem utilize benjamins ou réguas de tomada.
9. Se um cabo de extensão for necessário, certifique-se que seja adequado a um consumo de 10
ampéres. Um cabo avariado ou com menos amperagem pode superaquecer e provocar um curto
circuito
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Montagem e Instação do Equipamento
Sua máquina de chinelo, já vem de fábrica pré-montada faltando apenas fixar o colocador de tiras na
lateral da máquina.
1 - Coloque a máquina sobre uma bancada, de altura adequada ao porte físico do operador;
2 - Retire os parafusos Allen da lateral da máquina;

3 - Coloque o colocador de tiras com a ponta agulha para cima no lugar onde estavam os parafusos;

4 - Coloque os 04 parafusos Allen M6 (com uma arruela de pressão e uma arruela lisa em cada
parafuso nesta ordem) em cada um dos furos existentes na chapa lateral da máquina prendendo o
colocador de tiras na máquina;
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5 - Verifique se a chave de voltagem na lateral da máquina esta na posição condizente a voltagem de
sua região;

6 - A sua máquina já foi testada e regulada na fábrica e por isso, inclusive, a chapa de nylon pode ter
algumas pequenas marcas de uso, em função dos testes realizados.
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Efetuando o Corte

1 - Aperte o botão liga / desliga;

2 - Coloque uma das facas de corte com a numeração desejada e com uma placa de borracha própria
sobre ela, dentro da abertura da prensa. Lembre-se de colocar o lado com tecido voltado para baixo;

3 - Baixe a alavanca devagar até o final e você perceba que o corte foi realizado;
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4 - Retire a faca de corte com o chinelo cortado;

5 - Retire o Chinelo cortado da Faca.

Efetuando o Rebaixo da Fresa
Coloque a extensão da alavanca da fresa no encaixe dentro do canal de acionamento;
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1 - Pegue o chinelo já cortado com o lado da sola para cima;

2 - Posicione um dos furos que Irá efetuar o rebaixo sobre o pino guia da fresa. Certifique-se de que
esteja bem centralizado no pino guia, pois em caso contrario o rebaixo será feito no lugar errado;

3 - Baixe a alavanca devagar até o final por aproximadamente 3 segundos.

4 - Coloque o outro furo na posição sobre o pino guia; Faça o mesmo procedimento com os outros
furos.
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Efetuando a Colocação de Tiras
1 - Certifique-se de que a alavanca do colocador esteja toda para cima;

2 - Coloque o chinelo já cortado sobre a agulha do colocador de tiras com o lado da sola para baixo
até que esteja encostado na base do colocador e que a agulha esteja transpassada para cima da
borracha do chinelo;

3 - Coloque no buraco da agulha a parte da base da tira de forma a ficar como uma meia lua presa na
agulha;
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4 - Certifiquem-se de que a tira esteja com o lado correto (pé direito tira direito);

5 - Puxe a alavanca para baixo a fim de trazer junto com a agulha a tira do chinelo;

6 - Levante a alavanca para cima e retire o chinelo;
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01. Recomece a partir da operação nº 2 com os outros furos.
Dicas
e Dúvidas Freqüentes

-Trabalhe sempre com produtos de qualidade, isso irá conferir maior durabilidade a peça trabalhada.
- Respeite as instruções deste manual. Borrachas de dureza e espessura diferentes das recomendadas
pela RIMAQ podem causar danos ao seu equipamento.
- Sempre que houver mudança de endereço, e-mail ou telefone comunique imediatamente a Rimaq,
pois desta forma você continuará recebendo informações importantes enviadas pela Rimaq.
- Posicione a máquina sobre uma mesa ou bancada plana e firme, com altura adequada ao porte físico
do operador. A máquina deve ficar na altura do quadril da pessoa que irá operá- la.
- Tenha muito cuidado quando trabalhar com as facas de corte, nunca coloque a mão dentro da
abertura da prensa com a chave liga / desliga ligada. Da mesma forma, nunca coloque a mão na
abertura da fresa sem a borracha de chinelo.

Problemas e Soluções
PROBLEMA
A Máquina não liga

CAUSA

Disjuntor desarmado ou fusível Armar os disjuntores, trocar o
queimado

A máquina não prensa

SOLUÇÃO

fusível

Chave de 3 posições na posição Apertar a chave para baixo
inadequada

A máquina prensou, mas não Chave de 3 posições na posição Apertar a chave para cima
sobe

inadequada

Queima constante de fusivel

Rede

elétrica

inadequada

com

fiação Verifique junto a um eletricista
a revisão da instalação elétrica
de seu imóvel

A máquina esta lenta ou muito Posicionamento inadequado da Verifique se a voltagem do
rápida

chave de voltagem

imóvel esta de acordo com a
voltagem da maquina

Para esclarecer qualquer dúvida, consulte-nos. Afinal a Rimaq sempre esteve ao seu lado, torcendo
por você. Pode contar com a gente.
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Termo de Garantia
A garantia terá inicio na data da emissão da nota fiscal, com tolerância de cinco dias, e cobre
quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados, salvo os decorrentes
do uso inadequado e ou imperícia do operador.
OBS.: Os componentes de desgaste natural como moldes (facas), chapa de nylon, broca da
fresa, não estão cobertos pela garantia, salvo em caso de desgaste prematuro. Este desde que
comprovado através de perícia do nosso departamento de Assistência Técnica.
As máquinas da RIMAQ não exigem "Entrega Técnica", pela simplicidade de sua operação, sendo o
Manual de Instruções que acompanha a máquina suficiente para orientar o operador que irá trabalhar
com a mesma.
A RIMAQ estará sempre à disposição para orientações técnicas e treinamento através de seu corpo
técnico nas instalações da Rimaq, sem nenhum ônus ao cliente.
Eventuais dúvidas quanto à instalação e/ou a operação inicial da máquina de chinelo poderão ser
esclarecidas diretamente com o departamento de Assistência Técnica da Rimaq das seguintes formas:
-

Por e-mail: contato@rimaq30.com.br

-

Pelo nosso Site www.rimaq.com.br
Por telefone ou Fax (11) 3030-1300

Em caso de avaria da máquina, ocorrida dentro do prazo da garantia, o Comprador só poderá fazer
o reparo em sua cidade, desde que solicite autorização por escrito e com orientação técnica da
RIMAQ, caso contrário, a máquina deverá ser enviada para a sede da empresa em São Paulo
–
SP,
sendo as despesas de envio por conta do Comprador.
A RIMAQ , através deste certificado, assegura a garantia e assistência técnica sobre as máquinas e
equipamentos por ela fabricados, somente ao primeiro Comprador. Esta garantia não é transferível.
As máquinas fabricadas pela RIMAQ estão cobertas por uma garantia de 01 ano (doze meses),
a contar da data de emissão da nota fiscal, independente do uso da máquina.
A garantia referente às peças fabricadas por terceiros como motores, hidráulicos e rolamentos será a
mesma fornecida pelos seus respectivos fabricantes.
Toda e qualquer substituição de peças e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária,
durante a vigência desta garantia, será gratuita, nas instalações da Rimaq, desde que apresentem
comprovadamente defeitos, e desde que tenham sido previamente autorizadas por escrito por um
técnico da RIMAQ.
Não estão cobertos por esta garantia os defeitos, danos ou avarias, originadas por:
-

Utilização inadequada do equipamento;

-

Quedas, batidas, choques e/ou inundações e outros acidentes;

-

Inobservância das normas de manutenção;

-

Falta de utilização por tempo prolongado;

Atenção! O uso de facas de corte de fabricantes terceiros NÃO é recomendado pela Rimaq e acarretará
na perda da garantia. Use apenas peças e acessórios da Rimaq.
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-

Desmontagem, consertos ou alterações realizadas sem o consentimento expresso e por
escrito da assistência técnica da RIMAQ.

A RIMAQ estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica enquanto o
comprador estiver em atraso com os pagamentos de financiamento, e em caso de descumprimento, por
parte do comprador, de quaisquer destas cláusulas de garantia.
A assistência técnica prestada durante o período de garantia perderá sua característica de gratuidade,
no caso de alegação de defeito, feita pelo cliente, se for improcedentepor qualquer razão e sem que o
cliente tenha sido autorizado pela Assistência Técnica da RIMAQ.
Não caberá ao comprador pleitear em seu favor qualquer tipo de indenização ou coberturas, como
lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da máquina, danos causados a bens materiais ou
pessoais em decorrência de acidentes, imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como
exemplo dentre outros.
A RIMAQ reserva-se o direito de em qualquer época, mudar as especificações ou introduzir
melhoramentos nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de efetuar, em equipamento
similar, anteriormente vendido quaisquer modificações.
Fora do período definido como garantia, correrão por conta do comprador da máquina, todos os
encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra, quilometragem percorrida, pedágios,
refeições, estadias, assim como passagens aéreas quando for o caso.
As partes elegem o fôro de São Paulo
SP, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias
oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

Tel.: (11) 3030-1300 / Fax: (11) 3030-1326
rimaq@rimaq.com.br
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