
- 1 -© 2021 MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.

CG-100/130AR

Instruções de instalação para as pernas
Introdução
Este manual explica como montar as pernas na unidade principal. Leia este manual antes da montagem. Você 
também pode usar seu smartphone para ler o QR Code abaixo e visualizar as instruções 3D enquanto monta o 
produto.

 ● A montagem deve ser realizada por duas ou mais pessoas.

Acessórios
Se houver falta de peças ou qualquer problema, entre em contato com seu distribuidor local ou um escritório de vendas da MIMAKI.

2x Pernas 2x Suportes de 
rodízio

1x Suporte das 
pernas

2x Placas de base S 2x Porta-rolos

2x Barras de 
enrolamento

1x Suporte de rolo 
direito

1x Suporte de rolo 
esquerdo

1x Chave Allen

(4 mm)

1x Tubo de aperto

4x Parafusos (M5x25) 14x Parafusos 
(M5x15)

4x Parafusos (M5x16)

Como apertar os parafusos

1 Use a chave Allen para apertar tem-
porariamente os parafusos (apenas 
aperte levemente).

2 Empurre a chave Allen no tubo de aperto e 
aperte o parafuso novamente.
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Instruções

1 Inverta a perna GR de cabeça para baixo de 
modo que permaneça em pé, utilizando o 
material de amortecimento (lado superior) 
no qual o corpo principal foi embalado.
•	 Monte as pernas direita e esquerda.

1

2

2 Prenda a Perna à perna GR.

•	 Prenda-a com os 3 parafusos (M5x15).
•	 Monte as pernas direita e esquerda.

3 Remova o material de amortecimento e vire
as pernas de volta para sua direção original.

4 Volte os rodízios para dentro.
Turn the casters inward.

5 Use os materiais de amortecimento (lado 
superior) novamente para fazer as pernas 
(direita e esquerda) ficarem em pé sozinhas.

1. Pressione o material de amortecimento até encostar 
nas pernas.

2. Pressione o material de amortecimento até encostar no 
chão.

1

2

6 Prenda a placa de base S à perna.
•	 Prenda a placa de base à perna com 2 parafusos 

(M5x15), empurrando-as na direção indicada 
pela seta

•	 Monte as pernas direita e esquerda.• Assemble the right and left legs.


 ● Esteja atento à posição de instalação

OK

Errado
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7 Prenda os parafusos (M5x15) deixando uma 
folga
entre a cabeça do parafuso e a perna.
•	 Monte as pernas direita e esquerda.• Assemble the right and left legs.


 ● Fique atento à posição de instalação.

8 Trave os rodízios.

1.  Encaixe o suporte das pernas nos parafusos 
instalados no passo 7.

2.  Aperte o parafuso temporariamente (apenas 
aperte levemente).



1 2

 ● Prenda o suporte das pernas de modo que as 
aberturas	das	pernas	esquerda	e	direita	fiquem	
voltadas para dentro.

9 Trave os rodízios.
Lock the casters.

10 Monte a unidade principal nas pernas.
1.  Alinhe a parte saliente da perna com o orifício na 

parte inferior da unidade principal (use a marca 
▽ na lateral da unidade principal como guia) e a 
encaixe.

2. 	Certifique-se	de	que	o	pé	de	borracha	na	parte	
inferior da unidade está assentado na perna.

3.  Monte o outro lado da mesma forma.

 ● A unidade deve ser levantada por duas ou 
mais pessoas.

11 Empurre a unidade principal para a frente 
e prenda-a na perna com 2 parafusos 
(M5x16).
•	 Empurre a unidade principal para a frente até 

que não haja espaço entre a saliência no lado 
posterior da perna e o orifício de inserção na 
parte inferior da unidade principal e a prenda.

•	 Monte o outro lado da mesma forma.
• Set the other side in the same way.

Frente

Sem Folga

Pé de 
borracha

Furo

Saliência
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12 Remova os materiais de amortecimento.

13 Prenda o suporte de rolo na perna.
•	 Prenda com os 2 parafusos (M5x25).
•	 Para a instalação na frente da unidade principal: 

Encaixe o suporte de rolo direito no lado esquerdo 
quando visto da frente da unidade principal.

•	 Para a instalação na parte traseira da unidade 
principal:
Encaixe o suporte de rolo direito no lado 
esquerdo quando visto da parte de trás da 
unidade principal.

 ● O suporte de rolo pode ser instalado na parte 
frontal ou traseira da unidade principal.

14 Prenda o suporte de rolo da perna oposta.
Prenda com os 2 parafusos (M5x25).

15 Prenda os suportes de rolo na barra de 
enrolamento.

•	 Prenda os suportes de rolo na barra de 
enrolamento pelo lado sem limitador com os 
flanges	dos	suportes	voltados	um para o outro.

16 Coloque a barra de enrolamento no 
suporte de rolo.

•	 Segure o lado com o limitador na barra de 
enrolamento com a mão esquerda e coloque-a 
no suporte de rolo.

17 Aperte totalmente os parafusos no suporte 
das pernas.

 ● Gire	a	barra	de	rolagem	com	a	mão	para	verificar	
se	gira	suavemente.	Se	uma	barra	ficar	presa	ou	
girar	com	dificuldade,	afrouxe	os	parafusos,	ajuste	
as	pernas	esquerda	e	direita	para	que	fiquem	
paralelas, e então reaperte os parafusos.

Limitador (parafuso)
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