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TERMO DE GARANTIA

A METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA oferece garantia aos equipamentos 
fabricados conforme está especificado abaixo:

Todo o vício/defeito de fabricação alegado deverá ser analisado somente pela 
assistência técnica autorizada da marca VENÂNCIO. Quando comprovado eventual vício/defeito de 
fabricação, a reparação será sem custos.

Os equipamentos reparados sem a autorização da fábrica ou que forem alterados, desmontados 
e/ou utilizados em desacordo com as indicações presentes nos manuais respectivos, não serão 
cobertos por esta garantia.

A garantia se refere somente ao uso normal do equipamento, considerando o atendimento das 
recomendações e instruções constantes no manual que acompanha o produto. Para tanto, a marca 
concede a garantia legal de 3 (três) meses, a contar da data da emissão da nota fiscal de compra, 
sendo obrigatória a sua apresentação para os atendimentos previstos neste termo de garantia.

Importante considerar que os vidros, lâmpadas, resistências, contatores, fusíveis, relés, solenóides, 
controladores digitais e termostatos, não são cobertos por esta garantia.

No caso de motores elétricos, por serem de fabricação de terceiros, quando defeituosos, deverão 
ser enviados para a Assistência Técnica autorizada dos mesmos.

Esta garantia se refere somente às peças e componentes fabricados pela METALÚRGICA 
VENÂNCIO LTDA, cobrindo, também, os custos de mão-de-obra em tais consertos.

É responsabilidade do cliente o comunicado de eventual constatação de vício/defeito de 
fabricação do produto à METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, através do setor de Pós-Vendas, pelo 
telefone (51) 3793-4343 ou pelo Canal de Pós-Vendas no website da fabricante, ou, ainda, através de 
uma das Assistências Técnicas autorizadas da marca, as quais estão disponibilizadas no website 
www.venanciometal.com.br .

No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de aquecimento, fogões 
industriais, etc.), a Assistência Técnica, quando necessária, realizará a visita direto no estabelecimento 
do cliente. Já em relação aos equipamentos de pequena monta (aquecedores, chapas, molheiras, 
tachos, sanduicheiras, bebedouros, refresqueiras, etc.), o cliente deverá, por conta própria, 
encaminhá-los à Assistência Técnica autorizada da marca.

Defeitos na rede elétrica, instalação inadequada, danos no transporte realizado por terceiros ou 
intempéries invalidarão esta garantia.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

IMPORTANTE:  somente efetuar a montagem do produto com equipamentos de 
segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc.) e ferramental adequado ao produto 

especí�co. A VENÂNCIO não se responsabiliza por quaisquer danos físicos advindos da falta 
de atenção à tais cuidados, bem como pela utilização inadequada do equipamento, 

inclusive quando em funcionamento.
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Leia atentamente este manual de instruções, pois fornece importantes informações para uma 
segura instalação, operação e manutenção. Mantenha este manual em mãos em um lugar seguro para 
futuras referências por outros operadores. 

Instalação, uso e manutenção podem ser realizados somente por pessoal qualificado e 
especialmente treinado para seguir as instruções.

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos ou prejuízos, de qualquer natureza, causados 
a pessoas, máquinas ou outros, devido a falta de conformidade com as instruções de uso indicadas 
neste manual, por abuso, mal uso e falta de conformidade com as instruções indicadas nesse manual. 
Instalação, desinstalação, serviço, ajuste, manutenção que requerer a retirada das barreiras de 
segurança que não forem realizadas por especialistas formados e autorizados, resultará na perda 
imediata da garantia.

Haverá perda de garantia também de qualquer serviço realizado na máquina, quando: as barreiras 
de segurança forem removidas sem desconectar a rede de energia e o suprimento de água; quando 
qualquer medida de segurança da máquina venha a ser anulada, eliminada ou excluída.

Quando a máquina for instalada em condições provisórias, inadequadas ou inseguras por falta de 
comprimento das disposições de segurança (fusíveis,  disjuntor principal, fio terra ou válvulas de 
entrada e descarga de água); quando houverem modificações não autorizadas ou adição de 
dispositivos que modificam os ciclos de funcionamento indicados na tabela de dados entregue com a 
máquina;  quando não forem usadas peças de reposição originais;  quando for realizada instalação ou 
armazenamento em espaços inadequados de acordo com as indicações do fabricante;  a utilização da 
máquina  diferentemente do previsto no manual (ex. pratos de tipo ou tamanho diferente do 
especificado); utilização de dispensadores  com produtos corrosivos, não puros ou secos.

1. INTRODUÇÃO

2. AVISOS IMPORTANTES

3. TRANSPORTE

4. DESEMBALAGEM

Usar os meios adequados para mover o utensílio:  uma empilhadeira ou um empilhador de paletes 
(os garfos devem alcançar mais da metade por baixo do utensílio).

Antes de remover a embalagem , verifique se ela está intacta, contestando e escrevendo qualquer 
dano encontrado na nota de entrega do remetente. Depois de desempacotar, conferir as condições da 
máquina, em caso de a mesma estar danificada, comunicar imediatamente ao seu distribuidor.

Não continuar com a instalação se os danos forem relevantes para operar de maneira segura e 
esperar pessoa qualificada e autorizada para assistência. Guardar os componentes da caixa (sacos 
plásticos, poliestireno expandido, pregos, etc.) fora do alcance de crianças por questões de segurança.

1- Usar luvas de proteção para desempacotar o aparelho da caixa;
2 - Levantar o aparelho em seu palete com o auxilio de uma empilhadeira;
3 -  Retirar a película de proteção do aparelho.
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23. LISTA DE COMPOMENTES

Descrição Nº Peça Descrição Nº Peça

Bucha 10415

Porca 10435

Bulbo do Termostato 10441

filtro adicional 10446

Anel da bussola microporta 500 10458

Mola do pino 10470

Amortecedor 10479

Pino do eixo 10489

Pé ajustável 10502

Armadilha de ar 10528

Tubo eco 35-40-50 10529

Tubo de carregamento / carga H20 10547

Placa 10552

Passa cabo 10556

Bucha 11351

Meio passa cabo 11581

Eixo/cabo impulsor completo 12009

Tampão do braço de lavagem 12010

Braço de enxágue dx cava ds 600 12011

Braço de enxágue sx cava ds 600 12012

Tampão do braço de enxágue 12013

Jato de enxágue (impulsor) 12014

Deflector do jato de enxágue 12015

Braço de lavagem DS 600 12016

Pino do eixo do impulsor 12017

Placa de limitação do anel DS600 12019

Anel de fixação 12020

Conector 12021

Puxador da porta 12049

Trava da porta 12050

Bucha de fixação do puxador da porta 12051

Mola 12052

Placa da trava da porta 12053

Corpo da trava da porta 12054

Anti vibração DS600 12060

Registro multiplo 3 VIE DS 600 DVGW 12076

Braço de lavagem ou enxágue? 12084

Adesivo frontal ECO 50 13032

Pino da dobradiça da porta 15006

Suporte do Pino cf 40 dl 15036

Filtro de malha externo 15119

Filtro interno 15121

Suporte do braço de lavagem/enxague 15127

Suporte do braço de lavagem/enxague 15128

Kit suporte + extensão ECO 40-50 15135

Kit suporte superior do braço ECO 40-50-100 15138

Tubo do fluxo de lavagem CF 50 15545

Tubo do fluxo da bomba CF50 15546

Espaçador para pino CF 35 15547

Colchete de fixação da caldeira 15576

Colchete de micro interruptor ds101 15705

Suporte do Amortecedor/amortecedor do suporte EPDM 16039

 Tampão selado roscado (?) 16041

Dispositivo anti refluxo P152820 16046

Caldeira ECO 50 flange 120º 16081

Tubo de aspiração da bomba ECO 50 16094

Sifão do dreno 16120

Plug do dreno 35-40-50 16124

Caixa elétrica ECO 35-40-50 18013

Dobradiça ECO 35-40-50 18015

Espaçador traseiro ECO 50 18016

Tanque ECO 50 18030

Porta ECO 50 18031

Base ECO 50 18032

Painel traseiro ECO 50 18033

Topo ECO 50 18034

Painel da base ECO 50 18035

Guia direita do cesto ECO 50 18036

Guia esquerda do cesto ECO 50 18037

Painel de controle ECO 50 18038

Válvula solenóide 20006

Filtro de ruído 20018

Passa cabo com membrana DG 29 20050

Pressostato 45/25 20058

Bomba de vácuo 20199

Cabo 3x1,5 tomada + terminais 20301

Abraçadeira 135 X 2,5 20336

Termostato 85º ex bulbo 180mm 20596

Interruptor com bip NA/NA 20660

Relé 30 A 20669

Suporte plástico 20754

Micro interruptor da porta 20764

Lâmpada LED verde pronto + ciclo 20776

Lâmpada LED azul ON/OFF 20777

Visor transparente para LED 20778

Placa eletrônica ECO 2016 M1 20783

Resistência 2.8000W (compartimento de lavagem) 20796

Resistência 2.8000W flange 120º (caldeira) 20797

Termostato M-COL 55ºC RA FV 16A 20815

Termostato M-COL 95º C rm fv 20816

Suporte arredondado d25 cromado opaco 20820

Botão D25 cromado opaco on/off 20823

Botão D25 cromado opaco 1/4 20824

Botão D25 cromado opaco 3/4 20825

Botão desviador e2009 20841

Bomba do motor 220V 60Hz 0,75 HP 40240

Junta borracha 25x15x3 60003

Arruela teflon 15x10x3 60004

Arruela teflon 15x10x3 60007

Junta fibra 18x13x1 microporta 60012

Bocal NBR70 101,2X3,53 60049

Bocal 112 armadilha de ar 60050

Bocal 2037 porca? Tampão do braço? 60060

Bocal 2062 tampão do braço giratório de lavagem 60071

Bocal 2056 do braço de enxágue 60072

Bocal 2043 do eixo giratório impulsor 60073

Bocal 4187 suporte do eixo giratório inferior/superior 60076

Abraçadeira12-22 (grampo) 60081

Abraçadeira 32-50 60083

Abraçadeirac 40-60 60084

Parafuso auto-roscante TCB CR. 3,5x9,5 60102

Parafuso auto-roscante TCB CR. 4,2x13 60103

Parafuso auto-roscante TCB CR. 3,5X13 INOX 60109

Parafuso cabeça exagonal inox 4max14 5739 60130

Parafuso cabeça exagonal galvanizado 5MAX10 60132

Parafuso cabeça exagonal inox 4MAX10 60137

Parafuso cabeça exagonal inox 6MAX8 60145

Parafuso testa cilindrica baixa CR. 3MAX25 5739 galvanizado 60160

Parafuso testa cilindrica baixa CR. 4MAX6 galvanizado 60161

Parafuso testa cilindrica baixa TAG. COMB. 4MAX10 INOX 60188

Parafuso TSVP cruzado 4MAX16 Inox 60196

Parafuso testa cilindrica baixa exagonal 6 max8 inox 60197

Porca de ferro 3ma galvanizado 5587 60200

Porca inox 4MA5588 60202

Porca de ferro 6MA galvanizado 5587 60205

Porca de ferrro 10MA galvanizado 5589 60212

Porca de ferro 8 ma galvanizado 5589 60215

Porca m5 auto travada alto inox + nylon 60216

Porca m12 60220

Porca falange serrilhado 6925 5ma inox 60222

Arruela serilhada d4 galvanizado 60231

Arruela bis. D6 galvanizado 60235

Arruela serrilhada galvanizada D8 60244
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5. GARANTIAS GERAIS

Este equipamento foi estudado e otimizado para obter altos desempenhos e rendimentos. Esse 
aparelho deve ser usado exclusivamente para o propósito para o qual foi designado, ou seja, para lavar 
pratos, copos, xícaras e talheres, sejam eles de porcelana, melanina ou cerâmica, com água e 
detergente específicos. Qualquer outro uso é considerado impróprio.

IMPORTANTE: Ocorrerá perda imediata de garantia caso as falhas ou danos forem causados 
pela negligência ou adulteração do usuário por pessoas não autorizadas ou especializadas.

ANTES DE REALIZAR QUALQUER LIMPEZA OU MANUTENÇÃO,
DESCONECTE O APARELHO, DESLIGANDO A CORRENTE PELO DISJUNTOR

PRINCIPAL OU PUXANDO O PLUGUE DA TOMADA.

NÃO DEIXE O APARELHO LIGADO SEM NECESSIDADE.

EM CASO DE FALHA, DESCONECTAR O APARELHO DA CORRENTE ELÉTRICA,
FECHAR O FORNECIMENTO PRINCIPAL DE ÁGUA E CHAMAR IMEDIATAMENTE

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

NÃO ABRIR A PORTA E USAR COMO BASE, OU SE APOIAR
NA MESMA, FORÇANDO-A PARA BAIXO.

NÃO USAR O APARELHO EM UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA.

NÃO LAVAR OU LIMPAR A MÁQUINA COM JATOS DIRETOS DE ÁGUA
OU PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.

EVITAR QUE A MÁQUINA FIQUE EXPOSTA A
FONTES DE CALOR E UMIDADE.

NÃO USAR A MÁQUINA SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO
ESTIVER DANIFICADO.

O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DANO
A PESSOAS OU COISAS DEVIDO AO USO IMPRÓPRIO

E INCORRETO DA MÁQUINA.

USE SOMENTE DETERGENTES E SECANTES PROFISSIONAIS,
E ARMAZENE-OS EM UM LUGAR FRESCO E SECO, LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS. 

RECOMENDA-SE QUE AS CRIANÇAS SEJAM VIGIADAS PARA ASSEGURAR
QUE ELAS NÃO ESTEJAM BRINCANDO COM O APARELHO.

NÃO REMOVA NENHUMA PROTEÇÃO E/OU PAINÉIS QUE REQUEREM
O USO DE FERRAMENTAS PARA SEREM REMOVIDOS.

A MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA COM UM MICRO INTERRUPTOR DE SEGURANÇA
PARA QUE PARE O CICLO DE LAVAGEM EM CASO DE SER ABERTA A PORTA

DURANTE O MESMO. 

O MOTOR DA BOMBA É EQUIPADO COM UM LIMITADOR TÉRMICO DE ATÉ 160°C (320°F)
PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO E CAUSANDO ASSIM UM BLOQUEIO NA MÁQUINA.

NÃO É POSSÍVEL ENTRAR EM CONTATO COM PARTES ELÉTRICAS SEM
A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA.

A MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA COM PÉS DE BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO.

ATENÇÃO!

22. VISTA EXPLODIDA
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6.INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

O técnico que realizar a instalação e conexão elétrica deverá instruir adequadamente os usuários 
sobre o funcionamento do sistema e das medidas de segurança a serem seguidos. Também deverá dar 
demonstrações práticas sobre como usar e assegurar de que as instruções da máquina estejam 
disponíveis aos operadores.

Devem ser tomadas as seguintes precauções:

A placa, com as características técnicas e os dados de identificação do aparelho, encontra-se no 
interior do painel frontal ou na parte inferior do interior da máquina.

Retirar o painel frontal com a ajuda de uma ferramenta allen ou similar 
mediante inserção nos buracos na parte inferior do painel. Puxar o painel 
cuidadosamente. Para modelos com capota, desparafusar os dois parafusos 
localizados em baixo do painel. 

ATENÇÃO

NÃO ABRA A PORTA RAPIDAMENTE, SEM O CICLO TER TERMINADO.

NUNCA SUBMERJA AS MÃOS DESPIDAS, NA SOLUÇÃO DE LAVAGEM.

NUNCA TIRE OS PAINÉIS DA MÁQUINA SE A MESMA
NÃO FOI DESCONECTADA DA ENERGIA E DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

NUNCA USE A MÁQUINA SEM AS  PROTEÇÕES (MICROINTERRUPTORES,
PAINÉIS, E OUTROS) FORNECIDO PELO FABRICANTE, SEM A PRESENÇA

DE ESPECIALISTAS TREINADOS QUE PODEM TOMAR AS PRECAUÇÕES ADEQUADAS.

NUNCA UTILIZAR A MÁQUINA PARA LAVAR OBJETOS DE FORMA, TAMANHO
OU MATERIAL NÃO COMPATÍVEL COM O INDICADO PELO FABRICANTE.

NUNCA UTILIZAR A MÁQUINA SE NÃO ESTIVER CORRETAMENTE CONECTADA,
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E REQUERIMENTOS DAS LEIS LOCAIS

E PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, ASSEGURANDO-SE DE QUE TODOS OS
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ESTÃO EM OPERAÇÃO.

ATENÇÃO
É obrigatório o uso do conjuntos de mangueiras fornecidos com o

equipamento, jamais reutilizar equipamentos velhos.

6.1 Etiqueta de identificação

6.2 Conexão hidráulica
Conectar a válvula solenóide, que alimenta a máquina, até a válvula 

de fornecimento de água, usando uma mangueira flexível. Cada 
máquina deve ter sua própria mangueira de abastecimento de 
água.

19. NÍVEL DE RUÍDO

O nível de ruÍdo ambiente não pode exceder os valores segundo as normas de seu lugar de 
instalação. O nível de ruÍdo da máquina, medido na empresa do fabricante, foi menor que 70dB, 
aproximadamente 58dB.

Ao usar a máquina, sempre consulte os valores listados neste manual para serem respeitados, 
conhecidos ou considerados para armazenamento, transporte, uso e manutenção da máquina. As 
melhorias contínuas podem tornar esta documentação obsoleta, o fabricante se reserva o direito de 
modificar todos ou parte dos dados aqui relatados, que, portanto, não são vinculativos.

Este utensílio está de acordo com a Diretiva Européia 2002/96/CE a respeito do descarte de 
aparelhos elétricos e eletrônicos (DAEE). Se assegurando de que este produto seja descartado 
corretamente, você ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e saúde 
humana, que podem ser causados pelo incorreto tratamento de resíduos desde produto.

informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, favor 
entrar em contato com a prefeitura, ponto de coleta mais próxima ou o estabelecimento onde foi 
adquirido o produto.

Este símbolo, no produto, ou nos documentos que o acompanham, indica que este 
utensílio não deve ser tratado como lixo doméstico. Ao invés disso, deve ser entregue ao 
ponto de recolhimento para a reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos. Seu descarte 
deve ser realizado de acordo com as normas locais para eliminação de resíduos. Para obter 

20. DESCARTE

21. ESQUEMA ELÉTRICO
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 BCB= BOBINA DA CONTATORA DO BOILER
BCLTM= BOBINA DA CONTATORA DE CONTROLE DE TEMPERATURA
CCB= CONTATORA DE SEGURANÇA DO BOILER
CCLTM=  CONTATORA DE CONTROLE DE TEMPERATURA
ELB= ELETROVÁLVULA DO BOILER
FLR= ELETROVÁLVULA DE REGENERAÇÃO
F= FILTRO DE RUÍDO
LC1= RELÉ DO TEMPO 1
LC2= RELÉ DO TEMPO 2
LL= LED SINALIZADOR MAQUINA ENERGIZADA
LP= LED SINALIZADOR MAQUINA PRONTA PARA USO
LTM= TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA
MP= MICRO INTERRUPTOR DA PORTA
MPB= MOTOR DA POMPA DE BRILHANTE
MPD= MOTOR DA POMPA DE DETERGENTE
MPL= POMPA DE LAVAGEM
MPS= POMPA DE DRENAGEM
PS= PRESTOSTATO
RB= RESISTÊNCIA DO BOILER
RV= RESISTÊNCIA DO TANQUE
TB= TERMOSTATO DO BOILER
TC1= RELÉ DO CICLO 1
TC2= RELÉ DO CICLO 2
TL= CHAVE  LIGA/DESLIGA
TPS= CHAVE DE TRENO MANUAL
TR= CHAVE DE REGENERAÇÃO MANUAL
TV= TERMOSTATO DA TEMPERATURA DO TANQUE
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6.3Pressão no Fornecimento de Água

6.4 Dureza da Água

6.6 Conexão Elétrica

6.5 Modelo com drenagem gravitacional

Verificar que a pressão dinâmica do fornecimento de água, medida entre o aparelho e a principal, 
está entre 200 e 500 kPa. Se a pressão estiver superior a estes valores, instale um redutor de pressão 
adequado no tubo de entrada. Se a pressão estiver baixa, instalar uma bomba motorizada de pressão 
externa adicional. 

 No caso de produto novo ou de longa inatividade do aparelho, é necessário drenar a mangueira de 
água antes de ligar o aparelho, para eliminar bolhas de ar e corpos estranhos presentes em mangueiras 
de água novas ou sem uso, que podem danificar a máquina.

Se a dureza da água for superior à aceitável, instalar um amaciador de água externo (caso a máquina 
não tenha sido fornecida com um interno, de tamanho adequado, antes da válvula solenóide de 
alimentação). 

Se houver uma alta concentração de resíduos minerais na água ou alta condutividade, recomenda-
se instalar o filtro de desmineralização calibrado para uma dureza residual de 5/7º.

Conectar, impreterivelmente, a um disjuntor de proteção unipolar curva B de, no mínimo, 
25A, com distância entre os contatos abertos de pelo menos 3 mm, com disjuntor de segurança 
ou acoplado com fusíveis e capaz de suportar a corrente máxima indicada na etiqueta. Deve ser 
instalado fora da máquina, mas perto da mesma. Deve alimentar somente uma máquina por 
vez. 

Máquina não deve ser conectada com a alimentação usando adaptadores, plugues, cabos ou 
extensões de tamanhos não devidos e adequados com os requisitos de energia da máquina.

Para permitir um dreno livre, o tubo deve alcançar o poço, sem ser puxado, forçado, dobrado, 
esmagado, pressionado ou forçado por qualquer coisa. Conecte o tubo de drenagem de água ao tubo 
de escape, inserindo um sifão, ou coloque o tubo sobre um sifão bem drenado no chão. A máquina 
deverpa ficar a 40 cm acima de seu dreno de saída (esgoto seja este na parede ou no chão). 
Independente de ser sobre cavalete ou bancada.

IMPORTANTE
O sistema de drenagem consiste de um poço de sifão livre de tamanho adequado capaz de 

evacuar o dobro do fluxo de água indicado no diagrama de dados. Deve estar perto do cano de 
drenagem da máquina sem que ele seja dobrado, esticado ou unido ao cano.

IMPORTANTE: Voltagem da máquina: 220 V
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve substituído

pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

IMPORTANTE!
A máquina jamais deverá ser instalada no chão.

Verificar se as características da rede de eletricidade são compatíveis com os requisitos indicados na 
etiqueta de identificação, localizada dentro do painel de baixo, na frente da máquina (ver par. Etiqueta 
de identificação), que existe para a conexão de um interruptor principal de tamanho adequado para a 
máquina e sistema de aterramento adequado.

Manchas ou borrões nos copos?

Reduza a quantidade de secante

Condensação nos copos?

Manchas nos copos?

Presença excessiva de espuma no tanque?

1- Verifique se o tanque do secante está vazio, se necessário, adicione secante.
2- Verifique a qualidade e a quantidade de secante usado. 
3- Retire o cesto dos copos após o fim de cada ciclo de lavagem.

1- Utilize apenas produtos não espumantes para máquinas de lavar-louças profissionais.

1- Verifique se a água para lavagem não está abaixo de 50°C (122°F).
2- Verifique se não está saindo uma dose excessiva de detergente do dispensador. (ver par. 2D)
3- Certifique-se que o tanque tenha sido limpo com detergentes adequados. Esvazie o tanque e lave 

completamente antes de novos ciclos de lavagem.
4- Se um detergente espumante tiver sido usado, esvazie e recarregue o tanque com água até 

desaparecer a espuma.

17. MANUTENÇÃO

1- Descalcificar a caldeira, as superfícies internas do tanque e os tubos da máquina uma ou duas 
vezes por ano.

2- Realizar a descalcificação dos jatos de enxáge e de lavagem todos os meses usando vinagre ou 
descalcificante.

3- A mangueira interna do secante e do detergente do dispensador peristáltico devem receber 
manutenção periódica (uma ou duas vezes ao ano).

4- Limpar o filtro da válvula solenóide puxando-o de dentro da mesma e desconectando o tubo de 
entrada de água.

A desinstalação deve ser realizada apenas por pessoal técnico qualificado e autorizado que 
deve levar em consideração:

1- Fechar as conexões de água (válvula de alimentação) e fornecimento de elétrico (disjuntor 
principal).

2- Esvaziar completamente o tanque.
3- Remover e limpar cuidadosamente os filtros.
4- Esvaziar completamente as mangueiras dos dispensadores incorporados, retirando-as dos 

tanques.
5- Esvaziar os bocais do detergente e secante, primeiro com água fresca e depois com água e 

glicerina (50% - 50%) tendo cuidado para que os bocais permaneçam limpos e lubrificados por dentro.
6- Esvaziar completamente a caldeira removendo o parafuso localizado abaixo da máquina.
7- Aplicar uma fina camada de óleo de vaselina em todas as superfícies de aço inoxidável.

18. DESINSTALAÇÃO (período prolongado de inatividade)
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ATENÇÃO

O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS OU
PREJUÍZOS CAUSADOS POR ATERRAMENTO IMPRÓPRIO.

O ATERRAMENTO E AS CONEXÕES ELÉTRICAS
DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NACIONAIS.

O cabo de alimentação só pode ser substituído por um cabo de reposição fornecido pelo fabricante. 
Para substituição deve-se indicar tipo de máquina, o número de série e todos os detalhes da 

instalação. O cabo de energia não pode ser esticado, torcido, pressionado, durante seu funcionamento 
normal, serviço ou a qualquer momento.

O terminal equipotencial fixado ao corpo da máquina deve ser conectado, de acordo com os 
regulamentos, usando um cabo com uma seção entre 2.5, com 10 mm de espessura.

1 - Retirar o painel frontal com a ajuda de uma ferramenta allen ou 
similar mediante inserção nos buracos na parte inferior do painel. Puxar 
o painel cuidadosamente. Para modelos com capota, desparafusar os 
dois parafusos localizados em baixo do painel. 

Introduzir o tubo do dispensador, que vem incluso, dentro do tanque 
do secante e detergente (se disponível). 

Antes de remover o painel da frente, tenha certeza que a máquina está desconectada do 
disjuntor principal (25A).

Antes de iniciar um novo ciclo, verifique se o dispensador e o tubo do detergente  estão cheios. 
Verificar o nível de detergente e preencher quando necessário.

6.7 Preparação e Configuração dos Dispensadores de detergente

O nível do tanque de detergente e/ou secante nunca
deve ficar vazio, ser preenchido com produtos corrosivos ou

impuros. A garantia não cobre danos causados
por uso impróprio do dispensador. O dispensador é

calibrado na empresa do fabricante: configurações do
dispensador após instalação devem ser somente

realizadas por especialistas qualificados.

ATENÇÃO

AÇÕES POSTERIORES ÀS NOTIFICAÇÕES:
O aquecimento da caldeira e do tanque são interrompidos, todas as cargas de água são desativadas, 

o painel de controle exibe o erro e o cartão eletrônico é desativado. Todos os botões de LED são 
desligados. O ciclo de lavagem é interrompido (pausado) e resumido se o problema é resolvido. É 
sempre possível desligar a máquina pressionando o botão “A” On/Off, e se o problema é resolvido, as 
mensagens de aviso não serão mais exibidas.

14.4 Desligando a máquina

1- Esvazie completamente a água do tanque da máquina. 
2- Desligue a máquina com o botão “A” On / Off.
3- Feche a porta e desligue a alimentação com a rede elétrica.
4- Desligue o disjuntor.

15.MENSAGENS DE AVISO 

Se a máquina está desligada (Off), não mostrará as mensagens de erro ou falha. 
Ligue a máquina (On) para mostrar o tipo de erro ou falha.

16.SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

A lava-louças não está funcionando?

A lava-louças não está lavando bem?

As louças não estão bem enxaguadas?

1- Certifique-se que a torneira de abastecimento de água esteja aberta.
2- Verifique que não há falha de energia.
3- Verifique que a porta foi fechada corretamente.

1- Verifique se os filtros estão limpos, se necessário limpe-os. 
2- Verifique se os jatos de lavagem não estão bloqueados por resíduos sólidos.
3- Verifique se foram usadas a quantidade e a qualidade corretas de detergente. 
4- Verifique se os pratos foram carregados corretamente na lava-louças. 
5- O ciclo de lavagem utilizado é muito curto. Escolha outro ciclo (se disponível) ou repita o ciclo.

1- Verifique se os jatos de enxágüe não estão bloqueados por resíduos sólidos.
2- Verifique se os filtros da válvula solenóide estão limpos.
3- A pressão de entrada da água é inferior a 2 bar – 200kPA. Instalar um dispositivo externo, por 

pessoal técnico qualificado, para aumentar a pressão de entrada da água.

As louças não estão secando bem?

1- Chame o serviço de assistência e verifique a instrução para a dose de secante da máquina.
2- Verifique se o tanque do secante está vazio, se necessário, adicione secante.
3- Verifique a qualidade e a quantidade de secante usado. 
4- Verifique se a temperatura de enxágue está entre 80°C (176°F) a 90°C (194°F).



LIMPE AS SUPERFÍCIES DE AÇO INOXIDÁVEL USANDO ÁGUA MORNA;

NUNCA USE DETERGENTE CONTENDO SUBSTÂNCIAS ABRASIVAS NEM ESCOVAS
OU ESPONJAS DE AÇO E ESCOVAS;

ENXAGUE COMPLETAMENTE USANDO SOMENTE PANO ÚMIDO E SECAR
CUIDADOSAMENTE. NÃO LAVAR O APARELHO USANDO JATO DE ÁGUA

DIRETO OU DE ALTA PRESSÃO.

ATENÇÃO!

A LIMPEZA DA MÁQUINA DEVE SER DIÁRIA!

ATENÇÃO!

Para que se tenha um excelente resultado de lavagem e um tanque limpo, é aconselhável esvaziar o 
tanque pelo menos duas vezes ao dia e limpar cuidadosamente os filtros do tanque. Os filtros devem 
ser removidos somente após ser completamente drenada a água do tanque.

14.LIMPEZA / DESLIGAMENTO DA MÁQUINA

14.1 Drenagem da água (máquina mecânica e sem bomba de drenagem)

14.2 Limpeza dos filtros

14.3 Limpeza das superfícies externas

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

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

                                           2- Manualmente remover os filtros centrais e laterais desparafusando a tampa
                                            localizado no filtro redondo em cima dentro do tanque. 

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza, desconectar alimentação da rede elétrica.
Para reduzir a emissão de substâncias poluentes no ambiente, é conselhável limpar o equipamento 

(externamente e, se necessário, internamente) com produtos que sejam mais de 90% biodegradáveis.

3- Lavar e limpar bem os filtros na água corrente.
4- Reposicionar todos os filtros e componentes dentro da máquina.

3- Espere o esvaziamento completo do tanque e desligue a máquina com a tecla “A” On/Off.

2 -Abra a porta, retire o dispositivo de fluxo de água e feche a porta. 
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Abra até chegar na quantidade desejada, parafusando a agulha da 
válvula do dispensador no sentido horário. 

A calibragem do dispensador deve ser feita usando o parafuso o qual fica acessível após a remoção 
do painel frontal, abaixo da porta do tanque.

Fechar o dispensador cuidadosamente e completamente, parafusando a agulha da válvula do 
mesmo no sentido anti-horário.

6.8 Dispensador do secante com Membrana Encorpada

A quantidade, para a primeira configuração, deve ser de acordo com o instalador,
depois dele avaliar a dureza da água e o tipo de secante usado.

Recomendada quantidade padrão de vácuo de secante do tubo incluído
4 x 6 correspondem aproximadamente 4 cm = 0,5 cc = 0,5 gr.

para cada máquina de rack padrão de 50 x 50. De outra forma, aproximadamente
2,5 cm = 0,3 = 0,3 gr. Para lava copos com cesto de 35x35 e 40x40.
A dose máxima é de aproximadamente de 25,8 cm = 3,6 cc = 3,6 gr.

Após a primeira calibragem, o ajuste deve ser completado avaliando os resultados de lavagem 
obtidos, depois de terem sido realizados, pelo menos, três ciclos.

Para verificar a efetividade do secante,
olhe para os copos recém lavados contra a luz.

Gotas de água remanescentes no copo indicam uma quantia
insuficiente, enquanto listras indicam excesso.
No caso de formar uma leve camada de amido,

que impede que o secante funcione corretamente,
remover a camada, deixar os pratos embebidos em
uma solução de água e sabão por 30 minutos (1:10)

antes de começar o ciclo na máquina.

SUGESTÃO
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7. CONTROLADOR DIGITAL

A C

B

D E F E

GLEGENDA
A = Ligar/Desligar | B = Luz indicadora de máquina ligada
C = Luz indicadora de máquina pronta para o uso | D = Ciclo curto - 1 minuto
E  = Luz indicadora do ciclo de lavagem ativado | F  = Ciclo médio - 2 minutos
G  =Pressionando os dois botões, inicia-se o ciclo longo - 3 minutos
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IMPORTANTE:
É necessário pré-aquecer a máquina, para tanto, ligue-a por 40 minutos antes de iniciar a lavagem. 
Ciclo de lavagem é composto por uma lavagem com água quente e detergente a 60°C (140°F) e um 

enxágue final com água quente e secante a 85°C (185°F).
Quando a máquina alcança a temperatura correta e está pronta para começar um novo ciclo, a luz 

indicadora é visualizada na posição “B”, então:
1- Abra a porta.
2- Adicione a quantidade recomendada de detergente dentro do tanque – somente modelos sem 

dispensador automático incluído.
3- Insira a cesta fornecida com a louça suja e feche a porta.
4- Pressione o botão ‘’D’’ ou ‘’F’’ para iniciar o ciclo de lavagem. A luz indicadora “E” deve acender e ficar 

acesa durante todo período de lavagem.

5- Espere o fim do ciclo até que a luz indicadora “E” se apague. Abra a porta e retire a cesta com a louça 
limpa.

Se, durante esse processo, a porta for aberta, o ciclo de lavagem será interrompido até que a porta 
seja fechada. Para continuar e acabar o ciclo de lavagem a porta deve ser fechada.

8.CICLO DE LAVAGEM (versão com botão pulsador)

RESTOS DE COMIDA, DEVEM SER RETIRADAS
ANTES DE COLOCAR NA ÁGUA

O USO DE “ESPUMANTE” E DETERGENTES NÃO ESPECÍFICOS
OU EM QUALQUER CASO DE DETERGENTES USADOS DE

MANEIRAS DIFERENTES DO PRESCRITO PELO FABRICANTE
OU FALHA PARA REMOVER RESÍDUOS DE

DETERGENTE POSSIVELMENTE USADO PARA PRÉ-LAVAGEM
MANUAL, PODE CAUSAR MAL FUNCIONAMENTO DA

LAVA-LOUÇAS E COMPROMETER OS RESULTADOS DA LAVAGEM.

ATENÇÃO!

1- Coloque os pratos voltados para a frente.

2- Coloque os copos e tigelas voltadas para baixo. 

9.CESTAS DE CARREGAMENTO PADRÃO

- Fazer alguns ciclos sem louças, para limpar qualquer resto de graxa industrial que possa ter 
permanecido nos tubos e no tanque.

- Evitar lavar louças decoradas.
- Não permitir que os talheres entrem em contato com outros metais.
- Evite que a comida seque nas louças.
- Remover grandes restos de comida das louças para evitar a obstrução e entupimento dos filtros.
- Pré-lavar as louças com água fria ou morna, sem usar nenhum detergente.
- Para obter melhores resultados, colocar todos os talheres em sua cesta apropriada, com os cabos 

voltados para baixo prestando atenção para evitar possíveis lesões.
- Usar dispensadores automáticos para detergente.
- Na falta de dispensador automático, colocar detergente não espumante no tanque quando a água 

atingir a temperatura de lavagem.

12. SUGESTÕES ANTES DE USAR A LAVA-LOUÇAS

1-Abra a porta e verifique que todos os componentes internos, o 
dispositivo de fluxo de água incluso, estão na posição correta.

4 - Feche a porta e aperte o botão “A” para ligar a máquina. Luz indicadora 
de máquina ligada “B” é acesa. 

Se durante esse processo a porta for aberta, o processo de enchimento do tanque de água é 
interrompido. Para continuar a encher o tanque e esquentar a água, feche a porta.

- Depois que processo de aquecimento da água é finalizado e a temperatura ideal da água é 
alcançada, a luz indicadora na posição “C” é acesa, e a máquina se encontra pronta para uso

2- Abra a torneira de abastecimento de água.
3- Ligar na rede elétrica.

13.LIGANDO A MÁQUINA
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3-Coloque os talheres dispostos verticalmente no recipiente apropriado. 

4-Insira a cesta de louças como mostrado na figura. Para 
modelos abaixo da mesa, carregar a máquina frontalmente. 
Para modelos com capota carregar a máquina frontalmente 
ou lateralmente (se necessário girar o suporte do cesto no 
sentido horário).

A lava-louças necessita de dosadores eletrônicos para que o detergente e secante sejam inseridos 
no interior do equipamento. A mangueira de detergente deverá ser instalada no orifício localizado no 
tanque de trás da máquina.

Esse equipamento deverá ser buscado em lojas especializadas.

Todas as lava-louças são projetadas para a conexão elétrica
da bomba externa automática de detergente ou kit de bomba

automática de detergente, através do injetor e tubo relativo ou
pelo orifício localizado no tanque de trás da máquina.

ESSA MODIFICAÇÃO, SE REQUISITADA,
DEVE SER FEITA SOMENTE POR

PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

ATENÇÃO!

Se você mudar para outro tipo de detergente ou secante  (ainda que seja da mesma marca), 
você deve enxaguar as mangueiras de sucção e pressão com água limpa, antes de conectar com o 
novo recipiente de detergente ou secante. Caso contrário, a mistura de diferentes tipos de 
detergente ou secantes, causará cristalização, que pode resultar na quebra da bomba de 
dosagem. O não cumprimento dessa condição invalidará a garantia e a responsabilidade pelo 
produto.

A ESCOLHA E A DOSAGEM DO DETERGENTE SÃO
DETERMINANTES PARA UM BOM RESULTADO DE LAVAGEM,

DE CONSERVAÇÃO E DURABILIDADE DA MÁQUINA.
PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO MEIO AMBIENTE,

NUNCA USAR PRODUTOS CORROSIVOS OU POLUENTES.
NUNCA EXCEDA A DOSE RECOMENDADA PELO FABRICANTE.

NUNCA DEIXAR O DISPENSADOR SECO OU CHEIO COM
PRODUTOS CORROSIVOS, O QUE RESULTARÁ

NA PERDA DA GARANTIA.

ATENÇÃO!

11.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS10.CARREGAMENTO DE DETERGENTE

Os dosadores eletrônicos podem ser adquiridos através do distribuidor autorizado  Gourmet
Clean,  através do e-mail gourmetclean@globo.com.br ou (54) 3067-6730 ou whattsapp
(54) 99705-0800

Sobre os dosadores:

O símbolo abaixo (fig. 1) indica o terminal de ligação equipotencial, destinado à ligação do 
equipamento via condutor elétrico a outros pontos de ligação equipotencial, tais como equipamentos, 
bancadas, edificações, mantendo-se desta forma o equilíbrio entre diferentes pontos de ligação, 
minimizando possíveis riscos de choque elétrico.

É imprescindível que seja
feito o aterramento correto

da máquina.

IMPORTANTE!

fig. 1

220V

60
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