
                                  
 

 
MANUAL DE MANUTENÇÃO E TERMO DE GARANTIA  

 

            LINHAS DE MUSCULAÇÃO: ORIGYM CLASS / BLACH e NEW CONVEX 
 
          MANUTENÇÃO BASICA  
 
        A manutenção preventiva é essencial para que se evite praticamente todos os 
problemas conservação, operacionais e mecânicos em todas as nossas linhas de 
equipamentos por isso é importante que essa manutenção seja realizada regularmente 
por pessoa qualificada e com conhecimentos mínimos para a tarefa. 
 
         Para limpeza (pintura, aço inoxidável, borrachas e plásticos) recomenda-se o uso de 
pano seco e se necessária esponja (face lisa) ou pano úmido com detergente neutro 
diluído em água na proporção de 20% de detergente e 80% de água. Seque totalmente a 
estrutura após a limpeza. Evite o uso de palha de aço, abrasivos em pó ou pasta e 
substâncias corrosivas que possam arranhar as partes. Não utilizar álcool ou produtos 
concentrados à base de cloro ou solventes. 

           No caso de regiões à beira mar recomendamos o polimento das partes pintadas e 
cromadas com pasta automotiva fina assegurando uma perfeita aparência e menor 
possibilidade de aderência de partículas de sujeira. 

           A lubrificação dos equipamentos se recomenda a utilização de lubrificantes do tipo 
WD40 ou similares em spray ou líquido. Antes da lubrificação limpe as partes afim de 
remover o óleo e a sujeira acumulada evitando a formação de crostas. Recomenda-se 
proceder à lubrificação principalmente nas barras guias do jogo de peso melhorando assim 
o deslizamento do conjunto de peso e também nos sistemas de guias e rolamentos 
lineares. Não usar graxa, vaselina ou similares. 

          Para se evitar riscos de acidente aos usuários e o perfeito funcionamento 
recomenda-se a verificação e reaperto de parafusos, anéis elásticos e outros. Verifique 
também a tensão os cabos ou com início de rompimento, os eixos, mancais e partes 
móveis, os pinos e molas dos pontos de regulagem como assentos e encostos e a fixação 
dos mesmos. 



 

           TENSIONAMENTO DOS CABOS DE AÇO:  

• Com o uso é natural o cabo de aço ceder alguns centímetros se ajustando em sua           
forma. Por isso é necessário tencionar não deixando folga, evitando quebra e 
desalinhamento do sistema.  

• Ajuste do cabo deve ser feito no parafuso onde fixa o cabo, soltando a porca, 
segure o cabo e gire o parafuso sentido horário para tencionar o cabo. Reapertar 
a porca para travar o sistema.  

          DICAS DE MANUTENÇÃO  

• Diariamente: Faça a limpeza dos estofados e da estrutura. 

• Semanalmente: Execute os reapertos e lubrificações como informado acima  

• Anualmente: Por razões de segurança aconselhamos a substituição dos cabos de 
aço. 

TERMO DE GARANTIA                                                                                    
Atendendo ao CDC (Código de Defesa do Consumidor) deve-se ler com atenção este 
MANUAL e TERMO DE GARANTIA onde se encontrará a definição dos direitos e 
deveres referente ao produto adquirido.  O equipamento será considerado aceito e 
automaticamente aprovado pelo comprador, quando não ocorrer manifestação por 
escrito no prazo máximo de cinco dias uteis após a data de entrega  

DA GARANTIA :                                                                                                        
Os Equipamentos da Linha ORIGYM E KYNESS  possuem a seguinte garantia:               
1-)   36 meses para ESTRUTURAS METÁLICAS                                                                        
2-)   12 meses para PINTURA                                                                                                     
3-)   03 meses para ESTOFADOS                                                                                                
Esta garantia não cobre peças ou componentes de desgaste normal por uso,tais como 
cabos de aço e roldanas e danos a pintura causados por transporte ou movimentação 
dos equipamentos 

      CONDIÇÕES DA GARANTIA: 
        Caso ocorra alguma pane no equipamento no decorrer dos primeiros 60 (sessenta) 
dias e que necessite de assistência técnica, não haverá qualquer tipo de despesa para o 
comprador. 
 



       Após este período ate o final da garantia as despesas referentes a mão de obra, 
correio, deslocamento, alimentação e hospedagem do assistente técnico serão cobradas a 
parte no local . 
 
      A presente garantia limita-se ao equipamento adquirido, não podendo a ORIGYM 
EQUIPAMENTOS ser responsabilizada por danos causados a pessoas a outros 
equipamentos ou instalações. 
 
      Qualquer reparo, modificações ou substituições de componentes objetos deste 
certificado não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia. 
 
       Durante o período de garantia a ORIGYM EQUIPAMENTOS se compromete a substituir 
ou consertar sem ônus peças defeituosas, desde que não adulteradas e após analise do 
Depto Técnico, as despesas decorrentes de remessa e envio das mesmas correram por 
conta do comprador. 
 
CONDIÇÕES QUE INVALIDAM A GARANTIA: 
 
NÃO estão cobertos por esta GARANTIA os danos causados originários de  
 

1.) Avarias causadas no transporte não acusadas por escrito no ato da descarga 
conforme termo constante na NF de compra. 

2.) Danos causados por mau uso, falta de lubrificação, reparos por pessoas não 
autorizadas, aplicação de produtos ou componentes não indicados pela ORIGYM 
EQUIPAMENTOS. 

3.) Panes em instalações elétricas, raios, explosões, vendavais  
4.)  Ambiente inadequados com grandes oscilações de temperatura e umidade como: 

saunas, sacadas, próximo a piscinas etc... 
5.) Danos causados por produtos de limpeza e lubrificação inadequados ou não 

recomendados  
6.) Remoção ou adulteração de numero de serie 

 

  
 

• Todas as dúvidas, sugestões ou solicitação de assistência técnica devera ser 
obrigatoriamente feita através do telefone e e-mail abaixo no horário comercial: 

SAC ORIGYM- (16) 3628-2772 - Ramal 37- / WhatsApp – (16) 99379-9327   
 

 



Na entrega de seus equipamentos “ORIGYM”, você recebeu um kit de ferramentas com 

todas as medidas de chaves necessárias para ajustes e troca de peças. Bem como roldanas 
e cabo de aço para qualquer eventualidade. 

 

    
TENHA SEMPRE EM MÃOS AS INFORMAÇÕES ABAIXO 

 

DATA DE FABRICAÇÂO:        /          /             
 
MODELO:   

 
DATA DE EMISSÃO:  
 
EMPRESA EMITENTE 
 
     

_______________________________________ 
 RESPONSAVEL PELA EXPEDIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhe a OriGym® nas redes Sociais e fique por dentro de todas as novidades 
 

                                                            
 

https://www.facebook.com/OriGym.Equipamentos/
https://www.instagram.com/origym/
https://g.page/OriGym?share
16-3628-2772
https://www.origym.com.br/
https://www.youtube.com/c/OriGymFitness/featured
https://www.linkedin.com/company/origym-equipamentos

