
MANUAL DE  INSTRUÇÕES

Lixeira Automática 
com Sensor

Garantia 
• A Lixeira Automática TRAMONTINA é garantida contra defeitos 

de fabricação, pelo prazo de 6 meses contados a partir da data da 
emissão da Nota Fiscal de venda correspondente ao produto a ser 
garantido:

• 3 primeiros meses - garantia legal.

• 3 meses restantes - garantia especial, concedida por TRAMONTINA 
TEEC S.A.

• Esta garantia é válida somente para os componentes da tampa, com 
comando automático e mecanismos de acionamento.

• Esta garantia não cobre defeitos de qualquer natureza nos demais 
componentes do produto.

• A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no 
reparo de defeitos de fabricação constatados pela TRAMONTINA 
TEEC S.A. e efetivados pelo Serviço Autorizado TRAMONTINA, nas 
cidades que possuem Serviço Autorizado.

• Para que a garantia tenha validade, é imprescindível que seja 
apresentada a nota fiscal de compra do produto.
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A TRAMONTINA está à disposição para esclarecer dúvidas, ouvir 
críticas e sugestões, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00h

As garantias legal e/ou especial não cobrem:
• Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, 

riscos, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas 
atmosféricas, chuva, inundação, etc.

• Defeito ocorrido por vazamento de pilhas e consequências advindas 
dessa ocorrência.

• Funcionamento anormal da Lixeira Automática TRAMONTINA 
decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos.  

• Peças plásticas, borrachas e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo 
uso, como: tampa do compartimento para pilhas, possuem garantia 
contra defeito de fabricação pelo prazo de 03 meses (garantia legal), 
contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do 
produto, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e 
as conseqüências advindas dessas ocorrências.

• Nas localidades não servidas pela Rede de Serviço Autorizado ou fora 

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou 
especial se:
• A Lixeira Automática TRAMONTINA tiver recebido maus tratos, 

descuidos, (riscos, deformações ou similares em consequência da 
utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos 
ou similares que provoquem danos à qualidade do material ou 
componentes) ou ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos 
feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela TRAMONTINA 
TEEC S.A..

• O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto 
pelo Consumidor.

• A etiqueta de identificação do produto tiver o nº de série retirado e/
ou alterado.

do perímetro urbano, a lixeira que necessitar de atendimento/conserto 
na garantia, deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, 
com despesas de frete, riscos de acidentes e seguro por conta do 
cliente proprietário.

• A TRAMONTINA TEEC S.A., devido à evolução contínua de seus 
produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas 
e estéticas sem prévio aviso.

• Qualquer manutenção ou regulagem que se fizer necessária, deverá 
ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este motivo 
recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviço Autorizado, 
especificando a marca e modelo de seu aparelho, bem como o número 
de série, que se encontram na etiqueta da caixa externa e no produto.
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Apresentação Geral
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1 - Teclas para acionamento manual para abrir e fechar a tampa;

2 - Sensor infravermelho;

3 - Tampa com comando automático;

4 - Corpo em aço inox;

As lixeiras automáticas Tramontina possuem acionamento através 
de um sensor infravermelho que permite, abrir e fechar a tampa 
automaticamente, sem qualquer contato direto com a lixeira.

Referência:

94543/006 - 6 Litros
94543/012 - 12 Litros
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Lixeiras Automáticas de 6 e 12 L Utilização e Funcionamento do Produto

1 - Modelos 6 e 12 Litros: 
 Abrir os dois compartimentos para pilhas, localizados  na parte   inferior 

da tampa, colocar 4 pilhas do tipo AA (duas de cada lado).

ATENÇÃO!
• Observar os desenhos demonstrativos dos polos “+” e “-” para 

a colocação das pilhas. 
• Fechar o compartimento, certificando-se de que ocorreu um 

clique.

• As pilhas não acompanham o produto.

3 - Acionar a tecla liga/desliga localizada na parte inferior interna da 
tampa, para os modelos 6 e 12 L.
• Led vermelho piscando, indica que a lixeira está em funcionamento 

na condição automática.

4 - Para abrir automaticamente a tampa da lixeira, aproximar um 
objeto a 15 cm do sensor (led verde aceso). Após alguns segundos 
do afastamento a mesma fechará automaticamente sem nenhum 
contato.

5 - Se necessário manter a tampa da lixeira aberta: 
• Pressionar a tecla “Abrir” no painel frontal. 
• Led verde piscando, indica que a lixeira está em funcionamento na  

condição manual. 
• Ao acionar esta função a tampa não fechará automaticamente. 
• Para fechar a tampa, será necessário pressionar a tecla “Fechar”. 
• A partir desse comando a lixeira retornará para a operação 

automática.

ATENÇÃO!
• Led amarelo piscando, indica que as pilhas estão com pouca 

carga, e deverão ser substituídas.
• Na eventual necessidade de conserto do produto (somente 

a tampa com comando automático) deverá ser entregue no 
Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete e risco 
de acidente por conta do cliente proprietário.

Cuidados

Limpeza
Antes de efetuar qualquer operação de limpeza, desligar o 
comando automático da tampa.

Tampa com o Comando Automático:

• Utilizar uma esponja ou pano macio apenas umedecido, pois o uso 
de produtos de limpeza ou o acumulo de água, poderão danificar os 
componentes eletrônicos.

• Para secar, usar um pano macio ou flanela.

Corpo em aço inox:

• Utilizar uma esponja ou pano macio com sabão ou detergente neutro 
(desde que não contenham cloro ou seus derivados).

• Para secar, usar um pano macio ou flanela.

• No caso de manchas persistentes ou se a peça se tornar opaca, utilizar 
a “Pasta de Polir Tramontina” que é apropriada para o aço inox.

• Não utilizar para limpeza, palha de aço ou outros elementos ou 
produtos abrasivos que possam riscar o aço inox.

Obs.: Recomenda-se o uso da Luva de microfibra para limpar aço 
inox Tramontina (Ref.: 94537/004) para retirar manchas e realçar 
o brilho. A luva de microfibra não exige a aplicação de produtos 
químicos em sua superfície, basta umedecer levemente um dos 
lados com água, passar sobre a peça em inox e, com o lado seco 
da luva, fazer a limpeza.

• Colocar o saco plástico no balde, de acordo com a capacidade de 
cada lixeira.

• Não toque na tampa da lixeira enquanto esta estiver abrindo ou 
fechando. Caso isso aconteça pressione o botão “Fechar”, para fechar 
e retornar ao processo automático.

• Evite expor a lixeira à luz solar para evitar danos ao sensor.

• Caso o produto fique por um longo tempo fora de uso, retire as pilhas 
para evitar vazamentos. Caso isso ocorra remova-as imediatamente e 
limpe o compartimento para não danificar o produto.


