Manual do
Produto
ECO MOBILE

Acesse o site www.eco1.com.br para
ter acesso às informações atualizadas
sobre a nossa rede de assistência
técnica ou ligue no nosso Call Center:

(11)3582-4560

Caro consumidor,
A Eco1, que visa desenvolver produtos bem pensados para
tornar sua vida mais fácil de forma segura e inovadora,
preparou esse manual completo para você tirar o máximo
de proveito da sua Lavadora a Vapor ECO MOBILE.
Leia-o para conhecer o produto, seus recursos e a forma
segura de instalação. E use-o sempre que precisar de
suporte ou quiser dicas para cuidar bem das suas louças e
conservar o produto.
Estamos sempre à disposição para responder dúvidas e
ouvir críticas, elogios e/ou sugestões. Basta entrar em
contato por:

(11)3582-4560
www.eco1.com.br
experienciadocliente@eco1.com.br
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Instalação
Instruções importantes de segurança
• Não é permitido o manuseio por crianças e
pessoas não-capacitadas.
• Observe atentamente as instruções de instalação,
principalmente, quanto à tensão de alimentação e ao
aterramento.
• Nunca conecte ou desconecte o plugue com as
mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
• Para desconectar sua lavadora, nunca puxe o cabo
de força pelo cabo, apenas pelo plugue, para não
danificá-lo.
• Nunca utilizar a lavadora com a base de madeira,
para não danificá-la.
• Esta máquina não se destina à utilização por
pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas.
• Esta máquina deve ser utilizado em um piso
nivelado, jamais utilizá-lo em qualquer superfíce
desnivelada.
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Condições elétricas e hidráulicas
• Utilizar instalação elétrica de 32A com uma
tomada steck 2P+T.
• Cabos de ligação elétrica deverão ser substituídos
apenas em assistências técnicas autorizadas.
• Ligue a máquina somente em um sistema de
aterramento correto.
• Nunca conecte ou desconecte o plugue
com as mãos molhadas, para evitar uma
descarga elétrica.

• Jamais utilizar água de reservatório não
potável ou água de reuso caso não possuir
um abrandador.
• Jamais utilizar produtos solventes, derivados
de petróleo, oléos e água suja. Além de
danificar seu equipamento pode gerar
misturas explosivas.
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Instalando a lavadora
Desembalando o equipamento
• Identificando-se danos de transporte ao equipamento,
contactar imediatamente seu revendedor.
Fazer a ligação de água
• Conecte a mangueira de alimentação na máquina e no
terminal de saída de água. A mangueira de alimentação
não é fornecida junto ao equipamento.
• Caso for utilizar água de reservatório aberto, utilizar
mangueira de comprimento máximo de 3 metros com
filtro e válvula de retenção.
Fazer a ligação elétrica
• Verifique se a istalação elétrica correspende á citada no
item anterior.
• Conecte o plug da máquina à rede elétrica, desligando o
interruptor caso esteja ligado.
• Caso for utilizar cabos de extensão, é recomendado
utilizar cabos com bitola mínima de 10mm² e
comprimento máximo de 15 metros.
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Uso da lavadora
• Conectar as mangueiras de alimentação de água à
máquina
• Ligar as botoeiras localizadas no painel de controle
LUZ AZUL ACESA
• Abrir as saídas de vapor
•Abrir a entrada da alimentação de água
•Esperar o reservatório encher.
LUZ VERMELHA ACESA
• Fechar as saídas de vapor
• Esperar um tempo médio de 15-30 minutos
LUZ VERDE ACESA
• Abrir as saídas de vapor, estando pronto para a
utilização

Segure a pistola com firmeza antes de abrir
as saídas de vapor para a utilização.
O operador pode se surpreender com a
pressão do equipamento.
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Recomendações
• Utilizar um abrandador caso seu reservatório seja aberto.
• Utilizar o equipamento em um piso nivelado.
• Utilizar rede elétrica com aterramento

Eventuais falhas
SOMENTE O SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO PODE
PROCEDER NOS REPAROS E ABERTURA DE MAQUINÁRIO
Caso haja alguma falha eventual, seguir os procedimentos
abaixo:
• Verificar a tensão da rede
• Verificar danos ao cabeamento
• Verificar se a máquina possui água
• Verificar se a máquina está um um piso nivelado
Caso tenha verificado todos os itens acima e seu
maquinário continua a não funcionar, levar em uma
assistência técnica autorizada.
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Garantia
Termo de garantia
A garantia somente terá validade quando
acompanhada da nota fiscal de aquisição do
produto e manual do usuário, pois é
obrigatória a identificação do número de série do
equipamento no ato da solicitação da garantia. A
Eco1, por sua própria conta ou por terceiros
autorizados, nesta e melhor forma de direito,
certifica estar entregando ao consumidor um
produto em perfeitas condições de uso e
adequado aos fins a que se destina. Nos
termos e limites da lei nº 8.978 de 11 de setembro
de 1990, todo e qualquer eventual defeito de
fabricação poderá ser reclamado dentro do prazo
de noventa dias (90) da data de entrega da
máquina. A Eco1, confiando na qualidade dos seus
produtos, concede além da garantia legal de 3
meses (90 dias), uma cobertura complementar de
9 meses (270 dias), atingindo no total 1 ano de
garantia (12 meses), a partir da data de emissão da
nota fiscal de aquisição do produto. Para efeito de
cobertura da garantia legal (3 meses iniciais),
considera-se:

9

Garantia total do produto (cobertura contra
defeitos de fabricação ou de material),
considerando todas as instruções deste TERMO DE
GARANTIA.
Para efeito de cobertura da garantia complementar
(De 9 meses 270 dias, CONTADOS A PARTIR DO 3º
MÊS DA DATA DA COMPRA ATÉ O 12º MÊS) NÃO
se constituem defeitos:
- Desgaste natural de peças internas.
- Desgaste natural de mangueiras.
- Itens considerados de desgaste natural pelo
fabricante.
- Eventuais despesas de transporte serão de
responsabilidade do comprador. - À Eco1
reserva-se o direito de promover alterações
técnicas sem prévio aviso.
- Eventuais atrasos na execução dos serviços não
conferem ao cliente direito à indenização e nem a
extensão do prazo de garantia.
- A Eco1 não se responsabiliza por qualquer dano
pessoal ou material oriundo do uso inapropriado
do equipamento.
- Não é de responsabilidade do fabricante danos
causados a pisos e superfícies e outros objetos que
tenham sido tratados de forma diferente da
indicada no manual de instruções.
- A garantia não será prorrogada após uma
eventual troca de peça(s) ou serviço(s) realizado(s)
dentro do período de vigência da garantia.
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- Após o prazo de garantia, ao fabricante não
implica mais nenhuma responsabilidade diante de
defeitos, porém é recomendado que para
eventuais serviços de manutenção a máquina seja
encaminhada a um Posto de Serviço Autorizado
Eco1.
- For utilizado para fins diferentes ao do uso para o
qual foi projetado.
- For instalado em rede elétrica inadequada.
- Sofrer danos provocados por acidentes, agentes
da natureza ou uso indevido.
- Trabalhar com água suja ou produtos químicos.
- For locado para terceiros.
- Não tiver a etiqueta de identificação com número
de série.
- For consertado por oficinas e/ou técnicos não
autorizados e/ou com peças não originais.

Leia atentamente o manual de instruções;
Mantenha sempre este certificado junto á nota
fiscal/comprovante de aquisição do produto.
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Fale com a Eco1
Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar
sugestões ou reclamações:
Ligue para: (11) 3582-4560
Ou acesse o site: www.eco1.com.br
Ao entrar em contato com a Rede
de Serviços Eco1 tenha em mãos
a nota fiscal, o modelo e o
número de série do produto
descrito na etiqueta de
identificação do produto,
localizada na parte traseira.
REDE DE SERVIÇOS ECO1
Todo cuidado na hora da
instalação, manutenção
ou reparo do seu equipamento
Eco1.
• O único garantido pelo
fabricante, atende dentro e fora
da garantia;
• Técnicos treinados pela fábrica;
• Peças Originais.

Fotos apenas para fins publicitários.

