
CARACTERÍSTICAS

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Use somente pilhas alcalinas ou recarregáveis tamanho AA com pelo menos 1700 miliamperes, pilhas comuns têm carga muito abaixo do valor 
mencionado e podem não ser suficientes para acionar a lixeira. Supondo um acionamento diário de 20 vezes, as pilhas podem durar cerca de seis 
meses;

Acompanha a lixeira, um carregador de pilhas, consulte as instruções do carregador no tópico “Carregador de Pilhas - Instruções” (Pág. 2);

Se a tecla OPEN for acionada e de alguma forma a tampa for fechada sem o uso da tecla CLOSE, será necessário que a tecla CLOSE seja 
pressionada para que o acionamento automático funcione novamente;

Quando a lixeira estiver ligada, o LED indicativo de bateria estará piscando na cor vermelha em inter valos regulares, isso significa que as pilhas estão 
com boa carga para uso. Se o LED indicativo de carga de bateria passar a piscar na cor amarela, significa que as pilhas estão fracas e devem ser 
substituídas ou recarregadas. Obs.: As pilhas não acompanham o produto, devem ser adquiridas separadamente.

O sensor de movimento está localizado na parte superior da lixeira, sua faixa de operação ideal é de 10 cm acima do mesmo, ao abrir a tampa, o 
LED indicativo do painel acende na cor verde;

A parte eletrônica superior da lixeira não é à prova d’água, instale-a longe de locais onde possa haver respingos de água ou umidade em excesso;

Não instale a lixeira onde pessoas transitam constantemente, o sensor poderá ser ativado sem necessidade, isso reduzirá a vida útil das pilhas 
alcalinas ou recarregáveis;

Não impeça ou force a abertura da tampa durante o acionamento, isso danificará o mecanismo de abertura automática;

O produto é desenvolvido apenas para uso em interiores. A luz do sol direta poderá danificar o sensor infra-vermelho da lixeira;

Coloque a lixeira a uma altura ergonomicamente adequada aos usuários;

Recomendamos a utilização de sacos plásticos adequados para revestir o cesto interno a fim de facilitar a limpeza e garantir maior higiene.

os princípios de higiene, limpeza e biossegurança, ajudam a 
contaminação cruzada, sua abertura sem o toque manual, além de proporcionar praticidade e segurança, traz maior requinte e harmonização ao 
ambiente clínico. São ideais para clínicas médicas, odontológicas, banheiros, cozinhas, etc. Estão disponíveis em 4 tamanhos, 3, 6, 9 e 12 litros (Fig.3, 
pág. 2). É importante que o operador leia as instruções antes de usar a lixeira.
Obs.: O modelo de 3 litros não possui modo manual de abertura/fechamento (botões abre/fecha).

As Lixeiras Automáticas Cristófoli são equipamentos que ao aliar evitar a 
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LIXEIRA AUTOMÁTICA CRISTÓFOLI

Manual de Instruções
Modelos 3 / 6 / 9 / 12 Litros

CRISTÓFOLI
L I X E I R A   A U T O M Á T I C A

M A N U A L   D E   I N S T R U Ç Õ E S

INSTRUÇÕES DE USO

Retire a lixeira da embalagem;

Remova a tampa da lixeira e vire a parte inferior para cima;

Abra os compartimentos de pilhas localizados nas laterais internas da tampa, posicione as fitas de tecido (usadas para facilitar a remoção das pilhas) 
de forma a ficar por baixo das pilhas, com a ponta para fora, insira duas pilhas tamanho AA dentro de 

Recolha as fitas de tecido para dentro do compartimento de pilhas (para evitar contato das mesmas com o lixo), recoloque as tampas dos 
compartimentos e aperte-as até encaixar cada uma delas;

Ligue a chave liga/desliga e recoloque a tampa de volta na lixeira;

Teste o funcionamento, coloque a mão cerca de 10 cm sobre o sensor. A Lixeira deverá funcionar perfeitamente abrindo a tampa automaticamente 
e permanecendo assim enquanto sua mão estiver acima do sensor e fechando 3 segundos após sua retirada;

cada compartimento, atenção durante a 
colocação para que a polaridade esteja na ordem correta como demonstrado em relevo no próprio compartimento (é indicado apenas a ordem 
da primeira pilha, a segunda deve ser inserida de forma contrária). Use somente pilhas alcalinas ou recarregáveis com pelo menos 1700 
miliamperes;

Caso o usuário desejar que a tampa permaneça aberta indeterminadamente, basta apertar a tecla OPEN (Abrir), assim a lixeira entrará no modo 
manual e só fechará a tampa após o usuário apertar a tecla CLOSE (Fechar), ao apertar CLOSE a lixeira voltará para o modo automático;
Obs.: O modelo de 3 litros não possui modo manual de abertura/fechamento (botões abre/fecha).

A fim de evitar acidentes, ao manusear a lixeira, segure-a pela parte inferior, nunca pela tampa;

Para desligar a lixeira, retire a tampa ou aperte a tecla OPEN e desligue a chave liga/desliga.
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA

TABELA DE PESOS E MEDIDAS

Manual Lixeira Automática Cristófoli - Rev.2

Ao realizar a limpeza diária, use luvas grossas de látex, remova tampa da lixeira, retire o balde plástico interno e proceda da seguinte forma para 
limpar cada parte:

Tampa (parte eletrônica): Após removê-la, retire as pilhas e faça a limpeza com um pano levemente umedecido com água e um pouco de 
detergente neutro. Certifique-se de evitar que qualquer líquido escorra para dentro da parte eletrônica da tampa;

Cesto externo de inox: Limpe a parte externa de inox da lixeira por dentro e por fora com um pano úmido e um pouco de detergente neutro, 
seque com um pano macio, para finalizar utilize álcool 70º. Opcionalmente, pode-se usar polidor líquido usado para limpeza de pratarias para 
dar brilho;

Cesto plástico interno removível: Retire o saco plástico que contém o lixo e dê o destino correto ao mesmo. Remova o cesto plástico interno e 
lave-o com água e detergente neutro em local adequado, seque-o com um pano e finalize a limpeza com álcool 70º.
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Modelo Medidas (D x A) Peso Líquido

3 L 17 x 25 cm 900 g

6 L 24 x 26 cm 1,3 kg

9 L 24 x 36 cm 1,6 kg

12 L 24 x 44 cm 1,9 kg
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CARREGADOR DE PILHAS - INSTRUÇÕES

Há dois canais de carregamento independentes, cada um carrega 1 par de pilhas, pode-se carregar 1 ou 2 pares simultaneamente (Fig.5). Para 
proporcionar maior durabilidade às pilhas, este carregador funciona com  de baixa corrente. Para impedir que as pilhas sejam inseridas de forma 
errada, o que as danificaria, o design foi desenvolvido de forma a não permitir que as pilhas sejam inseridas de modo inverso.

Como usar o carregador

Coloque as pilhas corretamente no carregador antes de conectá-lo à rede elétrica;

2 ou 4 pilhas AA ou AAA no compartimento, os LEDs vermelhos indicam que as pilhas foram inseridas corretamente e estão sendo 
carregadas (Fig. 4);

Desconecte o carregador da rede elétrica e remova as pilhas depois de totalmente carregadas ou se não estiverem sendo usadas.

carga

Coloque 

Observações:

Os LEDs não mudam de cor nem se apagam quando as pilhas estiverem totalmente carregadas, para saber se as pilhas estão totalmente 
carregadas, monitore o tempo de carregamento. Consulte a tabela de carregamento abaixo;

Carregue apenas pilhas do tipo Ni-MH ou Ni-Cd AA / AAA;

Carregue apenas pilhas da mesma marca e capacidade;

Limpe o carregador apenas com um pano limpo e seco. Mantenha os contatos metálicos limpos para manter o bom funcionamento do 
carregador;

Caso os LEDs indicativos não acenderem, certifique-se que o carregador esteja inserido corretamente na tomada, caso os LEDs ainda não 
funcionem, as pilhas podem estar danificadas ou inseridas de forma incorreta.

Precauções:

Em caso de mau funcionamento (evidência de fumaça, aquecimento excessivo, mudança de 
forma, vazamento de líquido ou outro material, queda com quebra do gabinete ou qualquer 
peça) desconecte o caregador da tomada;

Não exponha o carregador à umidade, use-o apenas em interiores;

Tentativa de carregar outros tipos de pilhas (alcalinas, carvão zinco, lítio ou qualquer outro tipo 
diferente de Ni-MH ou Ni-Cd) pode causar ferimentos ao usuário ou danos ao carregador;

Não utilize o carregador se o plugue estiver danificado;

Não tente consertar este carregador e/ou pilhas sob nenhuma circunstância;

Não permita que crianças utilizem este carregador sem a devida supervisão;

Pilhas podem conter materiais perigosos que não são recicláveis, nem podem ser descartados 
em lixo comum, contate o fabricante de suas pilhas para se informar sobre o método correto 
de descarte das mesmas.

GARANTIA

mpra (onde deverá constar o número de série do equipamento).

Esta garantia aplica-se apenas ao motor elétrico e à placa eletrônica da lixeira. Esta garantia não se aplica ao carregador de pilhas.

A CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA, garante por 6 (seis) meses as Lixeiras Automáticas Cristófoli contra qualquer defeito de 
fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal de co

CAC - Central de Atendimento ao Cliente: 0800 44 0800

Tipo da Pilha Capacidade da Pilha Tempo de Carga

NI-MH
AA

2000 mAh 16 h

1600 mAh 12,8 h

AAA 800 mAh 6,4 h

NI-Cd
AA 1000 mAh 8 h

AAA 300 mAh 2,4 h

Especificações do carregador:

Entrada: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

Saída: DC2 x (2,8 V     150 mA) AA / AAA

Tabela de Carregamento

LEDs Indicadores

Positivo

Negativo
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