MANUAL MÁQUINA DE LAVAR
MODELO: ECOBR40, EVOBR50 E EVOBR100
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1 - RECOMENDAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO

Antes de abrir as caixas, verificar as condições, se
existe danos na embalagem. Depois de desembalar,
verifique as condições da máquina, se caso da
máquina
estiver
danificada,
comunique
imediatamente o fornecedor.

Leia atentamente este folheto de instruções, pois
contém conselhos importantes para instalação,
operação e manutenção. Guarde este manual em um
lugar seguro para consultas frequentes de outros
operadores.

Não prossiga com a instalação se os danos são
relevantes, para operar com segurança esperar a
assistência técnica qualificada e autorizada. Salvo
componentes da embalagem (sacos de plástico,
poliestireno expandido, pregos, etc.) manter fora do
alcance das crianças por razões de segurança.

Instalação, uso e manutenção do aparelho só pode
ser executada por pessoal qualificado, especialmente
treinados para seguir as instruções:
ATENÇÃO!
• O fabricante não pode ser responsabilizado por
danos ou prejuízos de qualquer tipo ocorrido às
pessoas, máquina ou outros, devido à falta de
conformidade com as instruções de operação
indicada nesta documentação. O descumprimento
das instruções de operação indicadas pode
comprometer a segurança do equipamento,
portanto resultará na perda da garantia.
• Perda de garantia resultará também a partir de
qualquer serviço prestado à máquina, quando:
componentes de segurança são removidos sem
desligar a linha de energia e o abastecimento de
água.
• A máquina está instalada em condições
provisórias, impróprios ou inseguras por falta de
cumprimento das disposições de segurança
(fusíveis, disjuntor principal, linha de terra, ou
entrada de água e válvulas de descarga).
• Quando modificações ou adições de dispositivos
que modificam os ciclos de operação indicados no
gráfico de dados fornecido com a máquina não
autorizadas.
• Quando não usar peças originais.
• Instalação ou armazenamento em espaços
inadequados de acordo com as indicações do
fabricante.
• Utilização da máquina diferente do âmbito de
aplicação previsto como consta na documentação
(ex. Pratos de tipo ou tamanho diferente do
especificado).
• Utilização de dosadores com produtos
corrosivos, não puros ou secos.

1- Usar luvas de proteção para desempacotar o
aparelho da embalagem (Fig. 1).

2- Retire o aparelho usando uma
empilhadora. (Fig. 2)

3- Remover a película de proteção do
aparelho. (Fig. 3)

1A TRANSPORTE

Utilize meios adequados para mover o aparelho: uma
empilhadeira ou porta paletes (os garfos devem
chegar a mais de meio caminho em baixo do
aparelho).

1C – ELIMINAÇÃO/DESCARTE

Este aparelho está classificado de acordo com a
diretiva europeia 2002/96 / CE sobre os resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Ao
garantir que este produto seja descartado

1B – DESEMBALAR
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corretamente, você ajuda a evitar potenciais
consequências negativas para o ambiente e a saúde
humana. O símbolo:

1D1- NÍVEL DE RUÍDO

Nível de ruído ambiente não pode exceder os valores
de acordo com a Norma local de instalação. O ruído
da máquina oferecido pelo fabricante, foi inferior a
70dB, aproximadamente 58dB.
Ao usar a máquina os seguintes dados devem ser
respeitados como o armazenamento, transporte,
utilização e manutenção da máquina. Os valores
desta documentação podem ser atualizados de
acordo com o fabricante que se reserva o direito de
modificar sem aviso prévio.

no produto, ou nos documentos que acompanham o
produto, indica que este aparelho não pode ser
tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue no ponto de coleta aplicável para a
reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.
A eliminação deve ser realizada de acordo com as
normas ambientais locais para a eliminação de
resíduos. Para informações mais detalhadas sobre o
tratamento, a recuperação e a reciclagem deste
produto, entre em contato com a prefeitura local, o
serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde
adquiriu o produto.

2 – INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO
Técnicos que instalam a máquina estão orientados
para treinar os operadores sobre a utilização da
máquina e procedimentos de segurança a serem
seguidos. Eles devem fornecer uma "demonstração"
real e verificar se as instruções da máquina estão
disponíveis para os operadores. Tomando as
seguintes precauções:

1D - DADOS TÉCNICOS

Ligação Hidráulica
Temperatura

°C
°F
kPA
Bar
PSI
Lt/min
°f
°dH
°e
ppm
mg/l
µS/cm

Pressão

Vazão
Dureza

Resíduos Minerais

Condutividade

50
122
200 - 500
2- 5
29 - 72
20 - 30
7 - 14
4 - 7,5
5 - 9,5
70 - 140
300 / 400
300 / 400

ATENÇÃO!
Nunca abra a porta rapidamente se o ciclo não
acabou.
Nunca mergulhe as mãos nuas na solução de
lavagem.
Nunca retire os painéis da máquina se o
equipamento não tiver sido desligado da
alimentação elétrica e hidráulica.
Nunca utilizar a máquina sem componentes de
proteção (micro interruptores, painéis ou outros)
fornecidos pelo fabricante da máquina não sem a
presença de especialistas treinados que podem
propor cuidados.

Ligação Elétrica

Voltagem
Frequência

V
Hz

±6%
±1%

Ciclo de lavagem
Ciclo de enxágue

°C
°C

55
85

Não utilizar a máquina para lavar objetos fora do
escopo para o qual está prevista, objetos de forma,
tipo, tamanho e material que não seja compatível.
Nunca utilizar a máquina se não se tem certeza
que todas as ligações foram efetuadas
corretamente e que os dispositivos de segurança
estão operacionais.

Instalação do Ambiente

Operating
Temperature

°C
°F

5 - 35
41 - 95

Storage
Temperature

°C
°F

10 - 70
50 - 158

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
Contém a identificação e os dados técnicos do
equipamento localizado na parte da frente dentro do
painel.
- Extrair o painel frontal com ferramenta Allen ou
similar, inserindo-o dentro dos orifícios na parte
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inferior do painel. Retire o painel com cuidado. Para
modelos Hoodtype, desaparafusar os dois parafusos
localizados na parte inferior do painel. (Fig.4)

Se a dureza da água é maior do que aceitável, instalar
um purificador de água, se na máquina não é
fornecido com um interno, de tamanho adequado
antes da válvula solenoide de alimentação. (par.1D Dados Técnicos)
Se houver uma alta concentração de resíduos
minerais na água ou alta condutividade, é
recomendável instalar o filtro de desmineralização
para 5/7 ° F.

2A3 - MODELOS COM DRENAGEM GRAVITACIONAL
2A - LIGAÇÃO HIDRÁULICA
A linha de drenagem é constituída por um poço
sifonado com fluxo livre, de tamanho adequado capaz
de dispor de duas vezes o volume de água indicado no
diagrama de dados. Deve ser perto do tubo de
drenagem da máquina sem dobrar, esticar, tracionar
a tubulação.

O registro para alimentação de água deve ser de
fechamento rápido, tipo esfera, de tal modo que deve
garantir a pressão e fluxo de água para máquina.
1- Posicione e nivele a máquina de lavar louça girando
os pés niveladores. (Fig.5)

- A linha de drenagem deve chegar ao poço sifonado
com fluxo livre, sem restrições, alongamento, curvas,
torções, ou ser forçado.
- Ligar a mangueira de deságue ao tubo de drenagem,
inserindo um sifão ou posicionar o tubo de saída
sobre um poço sifonado.
2A4 - MODELOS COM BOMBA DE DRENAGEM

2- Ligar a eletroválvula de enchimento ao registro de
fecho rápido utilizando um tubo flexível (Figura 6).
Cada máquina deve ter seu registro de enchimento de
água.

- Posicionar o tubo de saída a uma altura entre 750 e
1000 milímetros a partir do piso. (Fig.7)

2A1 - PRESSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (DE
REDE)

Verificar se a pressão de abastecimento de água
dinâmico, medido entre o aparelho e a rede esteja
entre 200 e 500kPa. Se a pressão é demasiada alta,
instalar um redutor de pressão adequado no tubo de
entrada. Se a pressão estiver baixa, instalar uma
bomba adicional externa (par.1D - Dados Técnicos)

2B – LIGAÇÃO ELÉTRICA

O interruptor geral deve ser do tipo polo interruptor,
que interrompe todos os contatos inclusive o neutro,
com distância entre os contatos de pelo menos 3mm
e com sobrecarga magneto térmica de segurança ou
acoplada a fusíveis capazes de suportar a corrente
máxima indicada na placa de identificação.

- Em caso de inatividade aparelho novo ou longo
prazo, drenar a linha de água para eliminar as bolhas
de ar e corpos estranhos presentes em linhas novas
ou não utilizadas de água, o que pode danificar a
máquina.

O interruptor geral deve encontrar-se na linha
elétrica perto da instalação e deve servir
exclusivamente um aparelho por vez. Não usar
adaptador fichas múltiplos, cabos de tipo e seção não

2A2 - DUREZA DA ÁGUA
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adequados ou com junções de extensão que não
estejam em conformidade com as normas vigentes
para este tipo de instalação.

Verifique se a sonda está corretamente e bem
conectado à placa eletrônica.
Verificar se a sonda está corretamente posicionada
no interior do tanque e não há presença de calcário
sobre ela.

Verifique as principais especificações que devem
cumprir os requisitos indicados na placa de
identificação situada no interior do painel inferior
frontal da máquina (par. Placa de Identificação), que
existe para a conexão do disjuntor principal com
tamanho adequado para a máquina e um sistema de
aterramento adequado.

E-03 ENCHIMENTO DE ÁGUA
Enchimento de água não concluído durante o tempo
máximo programado.
Verifique se o abastecimento de água está conectado
corretamente, aberta e livre de obstruções.

ATENÇÃO!
O fabricante não é responsável por danos ou
ferimentos causados devido a ligação
inadequada. O aterramento e as conexões
elétricas devem estar de acordo com os
regulamentos nacionais.

Verifique se o filtro válvula solenoide está livre de
possíveis incrustações e obstruções.
Verifique se a pressão de abastecimento de água é
adequada (par.1D - Dados técnicos).
Verifique-se a porta da máquina está completamente
fechada e se o dispositivo de transbordamento é
corretamente posicionado no interior do tanque.

O cabo de alimentação pode ser substituído apenas
por um cabo de reposição fornecido pelo fabricante.
Para a substituição deve ser indicado o tipo de
máquina, o número de série e as possíveis
modificações da instalação. Cabo de alimentação não
pode ser esticado torcido, pressionado, durante a
operação normal, ou serviços de manutenção.

Se o tempo de enchimento de água expirar ou em
caso de perda de sinal de nível de enchimento de água
não for respeitado, a válvula solenoide é
automaticamente interrompida. Para reiniciar a
válvula solenoide acione qualquer botão no painel de
controle.

Ponto de equilíbrio de aterramento do equipamento
deve ser ligado ao terminal do aparelho mais próximo
de acordo com normas de segurança usando um cabo
de 2,5 - 10 mm.

E-04 LIMITE TEMPERATURA BOILER
A temperatura do boiler superou o valor máximo
previsto (SET POINT + 14°C / 57°F).

2C – MENSAGENS DE AVISO RECEBIDAS NO PAINEL
(somente versão eletrônica)

Substitui a placa eletrônica
E-05 LIMITE TEMPERATURA DO TANQUE

Se a máquina está no modo OFF, mensagens de aviso
não são exibidos. Ligue a máquina para visualizar o
tipo de mensagem de aviso no aparelho.

A temperatura do tanque superou o valor máximo
previsto (SET POINT +7°C / 44 F).
Substituir a placa eletrônica.

São previstas as seguintes sinalizações de erros que
serão indicados piscando no painel:

E-06 DRENAGEM NÃO CONCLUIDA

E- 01 SONDA DE TEMPERATURA

Drenagem não
programado.

Sonda de temperatura do boiler não está ligada ou em
curto.

concluída

no

tempo

máximo

Verifique se o dispositivo de transbordamento foi
removido completamente e se obstáculos estão
presentes na linha de drenagem de água.

Verifique se a sonda está corretamente e bem
conectado à placa eletrônica.

Verifique se os fios de conexão da bomba de deságue
estão corretamente conectados à placa eletrônica.

Verifique se a sonda está corretamente posicionada
no interior da sede e se não haja presença de calcário
sobre ela.

E-07 TEMPO AQUECIMENTO BOILER
Tempo de aquecimento do boiler superou o tempo
máximo previsto (15min).

E-02 SONDA DE TEMPERATURA DO TANQUE
Sonda de temperatura do tanque não está ligada ou
em curto.

Verifique se a fiação da resistência do boiler está
ligada corretamente à placa eletrônica.
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Verifique se a fiação da resistência do boiler funciona
corretamente e se não haja presença de calcário
sobre ela.

Desapertar os dois parafusos
inferior do painel. (Fig.8)

localizados na

parte

E-08 TEMPOE AQUECIMENTO TANQUE
Tempo de aquecimento do tanque superou o tempo
máximo previsto (30 min).
Verifique se a fiação da resistência do tanque está
ligada corretamente à placa eletrônica.
Antes de remover o painel frontal certifique-se que
a máquina está desligada a partir do disjuntor
principal.

Verifique se a fiação da resistência do tanque
funciona corretamente e se não há presença de
calcário sobre ela.
E-09 PARÂMETROS DE ERRO OU PLACA DANIFICADA

2- Inserir a mangueira dentro do tanque de
detergente e abrilhantador (Se disponível). (Fig.9)

Erro de parâmetros de memória ou placa danificada.
Substituir a placa eletrônica.
AÇÕES E AVISOS A SEGUIR:
O aquecimento do boiler e do tanque são
interrompidos, todas as cargas são desativadas, a
placa eletrônica exibe códigos de aviso e é inativada.
Todos os leds do painel de controle são desligados. O
ciclo é interrompido "modo de espera" até que o
dano seja reposto. É sempre possível desligar e ligar o
aparelho no botão.

2D1 – DOSADOR DE SECANTE COM MEMBRANA
INCORPORADA

TERMOSTATO SEGURANÇA
Todas as máquinas são fornecidas com um
termostato de segurança que bloqueia a máquina em
caso de sobreaquecimento (120 ° C / 248 ° F). Para
desbloquear o termostato de segurança acione o
botão de atrás do painel de controle do termostato.

O ajuste do dosador de abrilhantador será efetuado
girando o parafuso acessível após a remoção do
painel frontal, sob a porta do tanque (ver Fig.8)
1- Feche completamente o dosador, aparafusando
em sentido anti-horário a válvula agulha até o final
suavemente.

2D – DETERGENTE E SECANTE

2- Abrir aparafusando no sentido horário a válvula
agulha do dosador até atingir a quantidade específica
necessária. (Fig.10)

Antes de iniciar um novo ciclo de lavagem verificar se
os dosadores e os tubos de detergente e
abrilhantador (se disponíveis) estão cheios. Controlar
se o nível é suficiente e eventualmente repor.
O nível de detergente ou de abrilhantador não devem
ficar vazios ou cheios com produtos corrosivos ou
inadequados. A garantia não cobre danos causados
pelo uso indevido do dosador. O dosador é calibrado
no site do fabricante: configurações de dosador após
a instalação só pode ser executada por especialistas
qualificados.

Quantidade para a primeira configuração deve ser
de acordo com a instalador depois de avaliar o grau
de dureza da água e do tipo de abrilhantador.
Recomendada quantidade padrão vácuo de
abrilhantador do tubo incluído 4 x 6 correspondem a
aproximadamente 4 cm = 0,5cc = 0,5 gr. para cesto
50 x 50 máquina de rack padrão. Caso contrário, 2,5
centímetros = 0,3 = 0,3 gr. para 35 x 35 e 40 x40 rack
padrão de lava copos. A máxima quantidade de
dosagem é 25,8 cm = 3,6 cc = 3,6 gr
aproximadamente.

1- Extrair o painel frontal com ferramenta Allen ou
similar, inserindo-o dentro dos orifícios na parte
inferior do painel. Puxe o painel com cuidado. Para
modelos Hoodtype, -
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Após primeira dosagem de abrilhantador deve se
otimizar avaliando resultados de lavagem depois de
alguns ciclos, aproximadamente 3 ciclos.

Todas as máquinas de lavar louça estão prontas para
ser instalado dosador externo ou kit de dosador
específicos através dos injetores e o tubo relativo ou
através do furo com tampa localizado no tanque da
máquina. Se mudar o detergente/secante deve-se
enxaguar todas as mangueiras de sucção e pressão
com água limpa antes de ligar o novo detergente ou
abrilhantador. Caso contrário, a mistura de diferente
tipo de detergente ou de abrilhantador irá causar
cristalização, o que pode resultar numa avaria da
bomba dosadora. A não observância desta condição
irá invalidar a garantia e responsabilidade do
produto.

2D2 – DOSADOR DE SECANTE E DETERGENTE
PERISTÁTICO

O ajuste do dosador será efetuado girando o parafuso
acessível após a remoção do painel frontal, sob a
porta do tanque (ver Fig.8).
1- Feche completamente o dosador, aparafusando
em sentido anti-horário a válvula agulha suavemente
até o final.

ATENÇÃO!
A escolha e a dosagem do detergente são
fundamentais para um bom resultado de lavagem
e para conservar e prolongar a vida útil do
ajustamento. Para proteção e salvaguardar o
meio ambiente, nunca utilizar produtos
poluentes e corrosivos. Nunca exceder a dose
indicada pelo fabricante. Os dosadores não
devem jamais estar a seco e nunca serem
utilizados com produtos corrosivos, sob pena de
perda da garantia.

2- Abrir aparafusando no sentido horário a válvula
agulha do dosador até atingir a quantidade específica
necessária (Figura 11).

2E – MANUTENÇÃO

1- Descalcificação da caldeira (boiler), a superfície
interna do tanque e a tubagem de água do aparelho,
uma vez ou duas vezes por ano.

Quantidade para a primeira configuração deve ser
de acordo com o instalador depois de avaliar o grau
de dureza da água e do tipo de abrilhantador. A
quantidade standart de secante recomendada é de
0,16 gr / seg, que corresponde à taxa de fluxo
máxima do dosador. A quantidade standart de
detergente recomendada é de 0,77 gr / seg, que
corresponde à taxa de fluxo máxima do dosador.

2- Descalcifique os componentes do enxágue e lave a
cada mês usando vinagre ou um agente de
descalcificação.
3- A mangueira interna do dosador peristático deve
passar por manutenção periódica (uma ou duas vezes
por ano).

SUGESTÃO

4- Limpar o filtro interno e eletroválvula retirando o
tubo de entrada de água.

Para verificar a eficácia do abrilhantador, olhe para as
louças recém-lavadas contra a luz, e controlar que
não se ve gotas de água (dosagem insuficiente),
enquanto estrias indicam dosagem excessiva.

2F – LONGO PERÍODO DE INATIVIDADE

A máquina pode ser retirada de operação apenas por
especialistas treinados e autorizados que tenham
conhecimento de:

Em caso de presença de fina camada de amido que
bloqueiam as funções do abrilhantador, remover a
camada por imersão dos pratos durante 30 minutos
numa solução de sabão água (1:10) antes de iniciar o
ciclo da máquina.

1- Fechar o registro de água e desligar disjuntor
elétrico.

2D3 – MÁQUINA DE LAVAR SEM DOSADOR DE
DETERGENTE

2- Drenar o tanque completamente.
3- Retirar e limpar cuidadosamente os filtros.
4- Drenar completamente as mangueiras dos
dosadores
incorporados,
retirando-os
dos
recipientes.

Adicionar manualmente quantidade de detergente
recomendada pelo fornecedor a cada 5 ciclos. A
dosagem difere dependendo da dureza da água e
grau de sujidade que permanecem sobre os pratos.
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5- Escorra o detergente e enxague os dosadores com
água fresca primeiro e depois com água e glicerina
(50% - 50%) tendo o cuidado de que os dosadores
permanecem limpos e lubrificados.

O construtor declina qualquer responsabilidade
pelos danos a pessoas e ou coisas devido ao uso
incorreto da máquina.
Nunca fechar a torneira de água, enquanto a
máquina estiver em funcionamento.

6- Drenar completamente o boiler retirando o
parafuso localizado sob a máquina.

Não desligar a máquina retirando o cabo, mas
extraindo o plug.

7- Espalhar uma película fina de óleo de vaselina
sobre todas as superfícies de aço inoxidável.

Utilizar apenas detergente e abrilhantador
profissional e armazená-los em lugar fresco e seco,
fora do alcance das crianças.

OBSERVAÇÕES INSTALLATOR
DATA INSTALAÇÃO: ________________________

Não retire nenhuma proteção e/ou painéis que
requerem ferramentas para serem removidos.

LOCAL INSTALAÇÃO: _______________________
INSTALADOR: ________________________

A máquina é equipada com fim de curso para
interromper a operação no caso de aberta a porta
durante o processo.

MÁQUINA NÚMERO DE SÉRIE: ________________
ASSINATURA: _______________________________

3 - INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO

O motor da bomba é dotado de um sensor
(limitador) técnico à 160°C para evitar o
superaquecimento. É impossível estar em contato
com as portas elétricas sem uso de ferramenta.

3A - RECOMENDAÇÕES GERAIS E GARANTIA

Para evitar vibrações, o aparelho é equipado com
quatro pés reguláveis.
Garantia de 12 meses - Peças Mecânicas

Os nossos aparelhos têm sido estudados e
optimizadas para proporcionar alto desempenho.
Este aparelho deve ser utilizado exclusivamente para
a finalidade para a qual foi concebido, ou seja, para
lavar as louças com água e detergente específico.
Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio.

Danos, avaria baseado em falta de conformidade com
as instruções de operação indicados nesta
documentação e por abuso, mau uso e falta de
conformidade com as instruções indicadas nesta
documentação ou serviço por pessoas não
autorizadas e especialistas irá resultar na perda
imediata da garantia.

ATENÇÃO!
Antes de qualquer operação de limpeza ou
manutenção desligue o aparelho da rede elétrica
ou desligue o disjuntor geral.

3A1- SUGESTÃO ANTES DE USAR A MÁQUINA DE
LAVAR LOUÇA

Não deixar o aparelho ligado.
- Realizar um par de ciclos sem pratos para limpar
qualquer graxa industrial que se manteve no tanque
e tubulação.

Se houver falha, deligue o aparelho da rede, feche
o abastecimento de água principal e
imediatamente chame a assistência técnica.

- Evite lavar pratos decorados.
Não usar a porta aberta como base de apoio ou
sentar sobre a mesma.

- Evitar que talheres de prata entre em contato com
outros metais.

Não use o aparelho em uma atmosfera explosiva.

- Evite que os resíduos venham a secar sobre os
pratos.

Não lavar a máquina com jato de água direto ou
com material nocivo.

- Retire dos pratos restos de resíduos grandes para
evitar o entupimento dos filtros.

Evitar que a máquina fique exposta a fontes de
calor e umidade.

- Pré-lavar os pratos pulverizando-os com água fria ou
morna, sem utilizar qualquer detergente.

Não use a máquina se o cabo de alimentação
estiver danificado.

- Para obter melhor resultados de lavagem colocar
todos os talheres no cesto dos talheres com os cabos
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para baixo prestando atenção para evitar possíveis
lesões.
- Use dosador automático para o detergente.
- Se não houver um dosador automático, colocar
detergente não espumoso dentro do tanque quando
a água tiver atingido a temperatura de lavagem.
- Durante o enchimento de água o ícone enchimento
é exibido. (Fig.14)

3B – CICLOS DE LAVAGEM (versão eletrônica)

- Se durante este processo a porta é aberta, o display
pisca. Consequentemente feche a porta.
- Durante o enchimento e processo de aquecimento
de água a luz indicadora é visualizada no botão "C".
- Após o processo de aquecimento de água terminar,
a temperatura ser atingida, a luz indicadora no botão
“C” apagar a máquina está pronta para usar.
3B2 – PROCESSO DE ENCHIMENTO DE DETERGENTE
(versões sem bomba de detergente automática)

Modelo Lavadora de copos:

NB: O painel de controle representado acima é o mais
completo. Algumas versões podem não haver todas
as opções indicadas.

- Começar a encher o tanque com 3 colheres de
detergente e 1 colher a cada 2/3 ciclos de lavagem.

3B1 - LIGAR A MÁQUINA

Modelos de lavar louça:
- Começar a encher o tanque com 5/6 colheres de
detergente e 1 colher a cada 2/3 ciclos de lavagem.

1- Abrir a porta e verificar se todos os componentes
internos, inclusive dispositivo de fluxo de água estão
na posição correta. (Fig.12)

Todas as máquinas de lavar louça são pré-definidas
para a instalação de dosadores externos ou kit de
dosadores específicos através de injetores e tubos
relativos ou orifício localizado no tanque da
máquina.
Esta modificação, se solicitada, deverá ser feita
somente por técnico qualificado.
3B3 - CICLO DE LAVAGEM

2- Abrir a torneira de abastecimento de água
principal.

O ciclo de lavagem inclui uma lavagem com água
quente e detergente a 60 ° C (140 ° F) e um ciclo de
enxágue com água quente e abrilhantador a 85 ° C
(185 ° F).

3- Ligue o interruptor.
4- Feche a porta e pressione o botão "A" para ligar a
máquina. (Fig.13)

Quando a máquina atingir a temperatura correta está
pronta para iniciar um novo ciclo, luz indicadora verde
é visualizada no botão "C".
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1- Abra a porta.

dispositivo assegura sanitização final correta sobre os
pratos.

2- Adicione a quantidade de detergente
recomendada no interior do tanque - somente
modelos sem dosador automático - (ver par 3B2.)

3B5 – CARREGAMENTO DOS CESTOS

3- Inserir o cesto com louças sujas e fechar a porta.

1- Pratos em posição frontal. (Fig.22).

4- Pressione um dos ciclos de lavagem disponíveis
pressionando o botão "B". (Fig.15).

2- Copos e taças em posição de cabeça/boca para
baixo. (Fig.23).
5- Pressione o botão "C" ciclo de lavagem início.
(Fig.16).

3- Coloque os talheres verticalmente dentro de seus
recipientes. (Fig.24)

6- Aguarde o fim do ciclo, quando o botão "C" para de
piscar, abra a porta e retire os cestos com pratos
limpos. (Fig.17).

4- Conforme as figuras o modelo frontal carregar lado
da frente com o rack. Para o modelo capota carregue
na frente ou nos lados com o rack (se necessário usa
as mesas auxiliares opcionais). (Fig.25)

- Durante todo o ciclo de lavagem a luz no botão “C"
estará piscando.
- Se durante este processo a porta é aberta, o ciclo de
lavagem é interrompido e o botão "C" pisca. Para
iniciar um novo ciclo pressione botão "C" ciclo de
partida.
A máquina é equipada com diferentes tipos de ciclos
de lavagem. Use ciclo curto para pratos com pouca
sujeira. Ciclo médio para pratos com média sujeira e
longo ciclo para pratos sujos pesados.
3B4 – VERSÃO COM THERMO STOP

Este sistema permite e garante que o enxágue das
louças seja executado sempre a uma temperatura
mínima de 85°C, para respeitar as normas vigentes
em cada país.
Máquinas com sistema Thermo Stop podem ter
tempo de ciclo mais longo do que a máquina padrão
em caso mínimo da água de a temperatura do boiler
não seja o suficiente quente para o enxágue final. Este
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3C – CICLOS DE LAVAGEM (versão mecânica)

3C2 – PROCESSO DE ENCHIMENTO DE DETERGENTE
(versões sem bomba de detergente)

- Começar a encher o tanque com 3 colheres de
detergente e 1 colher a cada 2/3 ciclos de lavagem.
- Começar a encher o tanque com 5/6 colheres de
detergente e 1 colher a cada 2/3 ciclos de lavagem.
Todas as máquinas de lavar louça são pré-definidas
para a instalação de dosadores externos ou kit de
dosadores específicos através de injetores e tubos
relativos ou orifício localizado no tanque da
máquina.

NB: O painel de controle representado acima é o
mais completo. Algumas versões podem não haver
todas as opções indicadas.

Esta modificação, se solicitada, deverá ser feita
somente por técnico qualificado.

3C1 - LIGAR A MÁQUINA

3C3 - CICLO DE LAVAGEM

1- Abrir a porta e verificar se todos os componentes
internos, inclusive dispositivo de fluxo de água estão
na posição correta. (Fig.26).

O ciclo de lavagem inclui uma lavagem com água
quente e detergente a 60 ° C (140 ° F) e um ciclo de
enxágue com água quente e abrilhantador a 85 ° C
(185 ° F).
Quando a máquina atingir a temperatura correta está
pronta para iniciar um novo ciclo, luz indicadora é
visualizada em posição "D", então:
1- Abrir a porta.
2- Adicione a quantidade recomendada de
detergente dentro do tanque - apenas modelos sem
dosador automático incluso - (ver par.3C2).

2- Abrir a torneira de abastecimento de água
principal.
3- Ligue o interruptor.

3- Inserir cestos com pratos sujos e fechar a porta.
4- Feche a porta e pressione o botão "A" para ligar a
máquina. Luz indicadora de "C" está ligada. (Fig.27).

4- Pressione o botão "E" inicia o ciclo de lavagem. Luz
indicadora "F" permanece ligada durante todo o
período de lavar louça. (Fig.29).

- Se, durante este processo a porta é aberta, o
processo de encher o tanque de água é interrompido.
Para continuar o processo feche a porta.
- Após o processo de aquecimento de água for (ter)
terminado e a temperatura é atingida, a luz
indicadora é visualizada na posição "D" máquina
pronta para uso. (Fig.28).

5- Aguarde até que a luz indicadora "F" se apaga. Abra
a porta e descarregue o cesto com pratos limpos.
- Se, durante este processo a porta é aberta, o ciclo de
lavagem é interrompido até que a porta seja fechada.
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Para continuar o ciclo de lavagem e acabamento tem
de fechar a porta.
ATENÇÃO!
O aparelho não remove os depósitos de comida
queimada sobre os pratos. Caso ocorra devem ser
limpos mecanicamente / quimicamente (por
exemplo, pré-lavagem em água corrente) antes
de as colocar na máquina de lavar.

3D - FIM DO TRABALHO

O uso de detergente espumoso ou de qualquer
outro usado de maneiras diferente da prescrita
pelo fabricante ou a não remoção dos resíduos de
detergente usado possivelmente para prélavagem manual pode causar dano ao
funcionamento da máquina de lavar louça e
comprometer resultados de lavagem.

A fim de ter excelentes resultados de lavagem e um
tanque limpo, recomenda-se a mudar a água da
máquina de, pelo menos, duas vezes por dia e limpar
de forma adequada todos os filtros no interior do
tanque. Os filtros devem ser removidos apenas
quando toda a água seja drenada para fora do tanque.
3D1 - DRENAGEM DA ÁGUA (máquina mecânica sem
bomba de drenagem inclusa).

3C4 – CARREGAMENTO DOS CESTOS

1- Pratos em posição frontal. (Fig.34).

1- Desligue a máquina pressionando o botão "A" On /
Off.
2- Abra a porta e remova o dispositivo de fluxo de
água e feche a porta. (Fig.38).

2- Copos e taças em posição de cabeça/boca para
baixo. (Fig.35).

3- Espere até que toda a água seja completamente
drenada para fora do tanque e desligue a máquina
pressionando o botão "A".

3D2 - DRENAGEM DA ÁGUA (máquina eletrônica)
3- Coloque os talheres verticalmente dentro de seus
recipientes. (Fig.36)
1- Desligue a máquina pressionando o botão "A" On /
Off.
2- Abra a porta e remova o dispositivo de fluxo de
água e feche a porta. (Fig.39).

4- Conforme as figuras o modelo frontal carregar lado
da frente com o rack. Para o modelo capota carregue
na frente ou nos lados com o rack (se necessário usa
as mesas auxiliares opcionais). (Fig.37)

3- No visor aparece mensagem de escoamento da
água durante o processo. (Fig.40).
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4- Aguarde até que toda a água seja completamente
drenada para fora do tanque. A máquina desliga-se
automaticamente depois de concluir processo de
drenagem.

ATENÇÃO!
Limpar superfícies usando apenas água; nunca
use produto detergente com substancias
abrasivas; nem raspadores de aço comum. Lavar
cuidadosamente com um pano molhado e secar
cuidadosamente. Não lave o aparelho com jatos
de água a alta pressão diretamente.

3D3 - DRENAGEM DA ÁGUA (máquina mecânica com
bomba de drenagem inclusa)

3D6 – DESLIGANDO A MÁQUINA

1- Abra a porta e retire o dispositivo de fluxo de água
e feche a porta. (Fig.41).

1- Drenar completamente a água do tanque. (Veja
par.3D1 / 2/3)
2- Desligue o aparelho pressionando o botão "A" On /
Off.
2- Pressione o botão "B" para começar a drenar a
água e espere até que toda a água seja
completamente drenada para fora do tanque.
(Fig.42).

3- Feche a porta e desligue o equipamento da energia
na rede elétrica.
3E – MÁQUINA DE LAVAR COM DESCALCIFICADOR

Esses modelos possuem um descalcificador
automático no circuito de água da máquina de lavar
louça. Por meio de resinas especiais, este dispositivo
elimina a substância calcária da água de alimentação,
fornecendo água para a lavagem descalcificada. Para
que o descalcificador automático funcione
corretamente onde as resinas são regeneradas
periodicamente, com uma frequência, que dependem
da dureza da água e do número de ciclos de lavagem
realizados.

3- Desligue a máquina pressionando o botão "A" On /
Off.
3D4 – LIMPEZA FILTROS DO TANQUE

1- Desligue a máquina pressionando o botão "A" On /
Off.

3E1 - ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE SAL

2- Remove manualmente os filtros laterais, centrais
ou desaparafusando a arruela localizada na parte
superior do filtro no interior do tanque. (Fig.43).

A água só pode ser atenuada se houver sal em seu
recipiente. O reservatório de sal deve ser cheio na
máquina de lavar louça antes de ser executado o
primeiro ciclo do dia.
3E2 - VERSÕES MECÂNICAS

3- Lave e limpe os filtros adequadamente em água
corrente.

É necessário encher o recipiente de sal a cada 5
regenerações.

4- Reposicione todos os componentes em seus
devidos lugares.

3E3 – VERSÕES ELETRÔNICAS

3D5 – LIMPEZA SUPERFÍCIES EXTERNAS

Se estiver disponível, preencher depósito de sal a
cada vez que a mensagem "Adicione o sal" é exibido
ou durante o botão piscando no painel de controle.

Antes de efetuar quaisquer operações desligar a a
máquina da rede elétrica.
Para reduzir a emissão de poluentes para o ambiente,
limpar o aparelho (externamente e, se necessário,
internamente)
com
produtos
com
uma
biodegradabilidade superior a 90%.
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(Versões Mecânica / eletrônica)

3E6 – REGENERAÇÃO DO DESCALCIFICADOR
AUTOMÁTICO

Não é possível iniciar um ciclo de regeneração se o
depósito de sal está vazio (não está cheio). O
processo de regeneração deve ser feito somente
após a drenagem da água de dentro do tanque.
Depósito de sal tem sempre água no seu interior; no
entanto, é normal se um pouco de água sai do
recipiente de sal durante o enchimento.

É importante seguir a Faixa Gráfico Resinas para ter
regeneração correta com o watersoftener.
1- Verifique se depósito de sal está cheio.
2- Desligue o aparelho pressionando o botão "A" On /
Off.

3E4 – TODOS OS MODELOS

3- Abra a porta e remova o dispositivo de fluxo de
água. (Fig.46).

1- Desligue a máquina pressionando o botão "A" On /
Off.
2- Retire a tampa do reservatório de sal localizada no
interior do tanque rodando para a esquerda. (Fig.44).

4- Drenar completamente a água do tanque. Para
modelos com bomba de drenagem ver par. 3D.
5- Mantenha pressionando por alguns segundos o
botão de regeneração no painel de controle até que
ele começa processo de regeneração. (Fig.47) Na
versão eletrônica, mantenha pressionado o botão "C"
até o ícone Regeration será no visor.

3- Despeje aprox. 1 kg de sal grosso [NaCl] no
recipiente. (Fig.45).

4- Fechar o deposito de sal apertando corretamente a
tampa.

- A máquina de completar automaticamente o
processo de regeneração em aprox. 18 min.
3F - MENSAGENS DE ADVERTÊNCIA RECEBIDAS NO
PAINEL DE CONTROLE (versão eletrônica)

ATENÇÃO!
Somente sal deve ser colocado no interior do
recipiente de sal. Não introduz a quaisquer outras
substâncias químicas, tais como detergente,
abrilhantador ou desengraxante, já que estes
inevitavelmente podem danificar o aparelho. Tais
danos invalidam qualquer garantia e desobriga o
fabricante de as responsabilidades.

Se a máquina é desligada (OFF), mensagens de erro
ou problemas (avarias) não são visualizados no
display. Ligue a máquina (ON) para visualizar tipo de
erro ou de avaria.
As seguintes mensagens de aviso são visualizadas no
visor:

3E5 – TABELA AUTONOMIA RESINAS

E-01 SONDA DE TEMPERATURA
Sonda de temperatura do boiler em curto circuito ou
não ligada.
Chamar a assistência técnica.
E-02 SONDA DE TEMPERATURA DO TANQUE
Sonda de temperatura do tanque em curto circuito ou
não ligada.
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Chamar a assistência técnica.

Parâmetros de erro de memória ou placa danificada

E-03 ENCHIMENTO DE ÁGUA

Chamar a assistência técnica.

Enchimento de água não concluído durante o tempo
máximo previsto (10min).

AÇÕES POSTERIORES AS SINALIZAÇÕES:
O aquecimento do boiler e do tanque são
interrompidos, todos os enchimentos são
desativados, a placa identifica o código de erro e não
é mais operativa. Todos os botões são apagados
(OFF). Ciclo de lavagem é interrompido no ponto em
que se encontra e restaurado se o problema foi
resolvido. É sempre possível desligar a máquina
pressionando o botão "A" ON / OFF e, se o problema
é resolvido, as mensagens de aviso não são mais
exibidas.

Verifique se o abastecimento de água está conectado
corretamente, aberto e livre de obstruções.
Verifique se o filtro válvula solenoide está livre de
possíveis obstruções e incrustações.
Verifique se a pressão de abastecimento de água é
adequada (par.1D - Dados técnicos).
Verificar se a porta da máquina está completamente
fechada e o dispositivo de transbordamento esteja
inserido corretamente no seu devido lugar.

4 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o tempo de enchimento de água expirar ou em
caso de perda de sinal de nível de enchimento de
água não é respeitado a válvula solenoide é
automaticamente interrompida. Para reiniciar a
válvula solenoide pressione o botão no painel de
controle.

O APARELHO NÃO FUNCIONA?
1- Verifique entrada de fornecimento de água
principal está conectado corretamente, aberta e livre
de quaisquer obstruções.
2- Verifique se a alimentação elétrica está
funcionando sem qualquer avaria na ligação elétrica.

E-04 TEMPERATURA LIMITE DO BOILER
Se a temperatura máxima do boiler superar o valor
máximo previsto (+ 14 ° C / 57 ° F).

3- Verifique se a porta está bem fechada.

Chamar a assistência técnica.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA NÃO LAVE BEM?

E-05 TEMPERATURA LIMITE DO TANQUE

1- Verifique se os filtros estão limpos, caso contrário,
limpe-os (bicos). (Ver par. 3D4)

Se a temperatura máxima do tanque superar o valor
máximo previsto (+ 7 ° C / 44 ° F).

2- Verifique se os jatos de água de lavagem nos braços
de lavagem não são obstruídos por qualquer resíduo
sólido.

Chamar a assistência técnica.
E-06 DRENAGEM NÃO CONCLUIDA
Drenagem não
programado.

concluída

no

tempo

3- Verifique se é usado uma quantidade e qualidade
de detergente e abrilhantador correta. (Ver par. 3B2
/ 3C2)

máximo

4- Verifique se os pratos estão carregados
corretamente na máquina de lavar louça. (Ver par.
3B6 / 3C7)

Verifique se o dispositivo de transbordamento foi
removido e se não existe obstruções na linha de
drenagem de água.

5- Ciclo de lavagem utilizado é muito curto. Use um
outro ciclo (se disponível) ou repetir o ciclo de
lavagem.

E-07 TEMPO DE AQUECIMENTO DO BOILER
Se o tempo de aquecimento do boiler superou o
tempo máximo previsto (15min).

A LOUÇA NÃO ESTA BEM ENXÁGUADA?

Chamar a assistência técnica.

1- Verifique se os jatos de água de enxágue sobre os
braços de lavagem não são obstruídas por quaisquer
resíduos sólidos.

E-08 TEMPO AQUECIMENTO DO TANQUE
Se o tempo de aquecimento do boiler superou o
tempo máximo previsto (30 min).

2- Verifique se os filtros válvula solenoide estão livres
de quaisquer obstruções, tais como cal ou escala.

Chamar a assistência técnica.
3- A pressão da água de entrada é inferior de 2 bar 200 kPa. Instale um dispositivo de pressão externa

E-09 PARÂMETROS DE ERRO OU PLACA DANIFICADA
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para garantir e aumentar a pressão da água de
entrada no interior da máquina.

EMERGÊNCIA
Em caso de incêndio um extintor de pó deve ser
usado.
Em caso de perigo desligue imediatamente o
interruptor da tomada geral.

A LOUÇA NÃO ESTA BEM SECA?
1- Peça o serviço de assistência para verificar as
instruções para a dosagem de abrilhantador. (Ver par.
2D)

O fabricante se reserva o direito de modificar os
aparelhos apresentados nesta publicação, sem aviso
prévio.

2- Verifique se o recipiente de abrilhantador está
vazio. Se sim, preenchê-lo com produto de
abrilhantador. (Ver par. 2D).
3- Verifique a qualidade e a quantidade do
abrilhantador e consulte o serviço de assistência
técnica. (ver par. 2D)
4- Verificar a temperatura de enxágue é de 80 ° C (176
° F) a 90 graus ° C (194 ° F).
CONDENSAÇÃO NOS COPOS?
1- Verifique se o recipiente de abrilhantador está
vazio. Se sim, preenchê-lo com produto de
abrilhantador. (ver par. 2D)
2- Verifique a qualidade e a quantidade do
abrilhantador e consulte o serviço de assistência
técnica. (ver par. 2D)
3- Retire o rack (cesto) de copos após o final de cada
ciclo.
MANCHAS NOS COPOS?
1- Use apenas produtos que não sejam de formação
de espuma para máquinas de lavar louça
profissionais.
MUITA ESPUMA NO TANQUE?
1- Verifique se a temperatura da água de lavagem não
é inferior a 50 ° C (122 ° F) graus.
2- Peça o serviço de assistência para verificar as
instruções para a dosagem de abrilhantador. (ver par.
2D)
3- Verifique se o tanque não foi limpo com produtos
de limpeza inadequados. Esvazie e enxágue o tanque
antes de novos ciclos de lavagem.
4- Se a formação de espuma de detergente ocorra,
escorra e encha o tanque com água até que a espuma
desaparece.
MANCHA E ESTRIAS NOS COPOS?
1- Peça o serviço de assistência para verificar as
instruções para a dosagem de abrilhantador.
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