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ARTECRISTAL BAÑOS S.L. NIF: B-85289411
Ctra. Andalucía, 6, 45224 Seseña Nuevo, Toledo, Spain. 918 013 536

www.artecristalbanos.com

INSTRUCCIONES DE USO
MODELO VINCA

 Enhorabuena, ahora tiene en su cocina 
la forma más higiénica de almacenar sus  
residuos. Además, decora y sorprende a 
tus visitas. Sé la envida de todos.

Los cubos de basura automáticos 
ARTECRISTAL BAÑOS han sido 
diseñados para hacerle la vida cotidiana 
más fácil.Gracias a su sensor infrarrojo, 
que detecta su mano o cualquier objeto 
a unos 15 cm de distancia, hace de su 
nuevo cubo de basura el producto más 
higiénico para el almacenaje de residuos 
en su hogar. Un cubo de diseño, moderno 
y elegante, fabricado con los mejores 
materiales y la tecnología fotoeléctrica 
más avanzada. Consume poca energía y 
tiene una larga vida útil. 
Baterías: 3 x 1,5 V. C
Volumen: 40L  29,3x42x56,3 cm
50L  29,3x42x67 cm

Congratulations, now you have in your 
kitchen the most hygienic way of storing 
residues, with a stylish and modern 
design that decorates your kitchen and 
surprises your visitors. It is taken care of 
by everyone.

ARTECRISTAL BAÑOS automatic bins 
have been designed for doing our daily 
life easier. Thanks to its infrared sensor 
that detects your hand or any object 
about 15 cm away, making your new 
bin the most hygienic product for the 
storage of waste in your home.
Products manufactured with the highest 
quality materials and the most advanced 
technology.  It consumes little energy 
and has a long service life.
Batteries: 3 x 1,5 V. D (zinc-carbon)
Volume: 40L  29,3x42x56,3 cm
50L  29,3x42x67 cm

Parabéns! agora ja tem na sua cozinha 
a forma mais higiênica de armazenar 
seus resíduos. Também, decora e pode 
surpreender a suas visitas!!!. Você será 
a inveja de todos 

Os baldes de lixo automático 
ARTECRISTAL BAÑOS  foram criados 
para tornar a vida cotidiana mais fácil.
Graças ao seu sensor infravermelho 
que pode detectar sua mão ou qualquer 
outro objeto aproximadamente 15 
cm afastado, pode fazer deste novo 
produto, um produto mais higiênico para 
armazenar os resíduos da casa.
Um cubo de disenho, moderno e 
elegante feito com os melhores materiais 
e da Tecnologia Optoelectronic mais 
avançada
consome pouca energia e tem uma vida 
útil longa
Baterias: 3 x 1,5 V. D
Volume: 40L  29,3x42x56,3 cm
50L  29,3x42x67 cm

Complementi, ha nella sua cucina la 
forma più igienica di immagazzinare i suoi 
residui. Inoltre, decora e sorprende le tue 
visite. Lei l'envida di tutti. 

I cubi di spazzatura automatico 
ARTECRISTAL BAÑOS è stato progettato 
per fare più facile la vita quotidiana.Grazie 
al suo sensore infrarosso che scopre la 
sua mano o qualunque oggetto a circa 15 
cm di distanza, facendo del suo nuovo 
cubo di spazzatura il prodotto più igienico 
per il magazzinaggio di residui nella sua 
casa. Un cubo di diseño,moderno ed 
elegante, fabbricato coi migliori materiali 
e la tecnologia fotoelettrica più avanzata. 
Consuma poca energia e ha una lunga 
vita utile. 
Batterie:  3 x 1,5 V. C
Volume:  40L  29,3x42x56,3 cm
50L  29,3x42x67 cm

Tapa automática
Coperchio automatico
Tampa automático
Automatic barrier

Compartimento baterías
Contenenti moduli di batteria
Convés da bateria
Battery deck

Botón de encender
Pulsante di accendere
Botão para acender
Power button

Sensor de movilidad
Sensore di presenza
Sensor de mobilidade
Sensor of mobility

Aro de soporte para bolsa de basura
Aro de soporte para bolsa de basura
Eu aro de apoio por bolsa de lixo
Hoop of support for dustbin liner

Acero inoxidable
Acciaio inossidabile
Eu acero imaculado
Stainless steel

3

Botón manual de apertura fija
Risolto il pulsante manuale di apertura
Botão manual de abertura fixa
Fixed opening manual button

1

Botón manual de cerrado 
automático
Pulsante manuale di chiusura 
automatica
Botão manual de fechamento 
automático
Automatic closing manual button

Obrigado por adquirir nosso sensor balde de resíduos. Em 
ARTECRISTAL ABÑOS®, nós nos esforçamos para criar 
produtos inovadores e de alta qualidade
Esta garantia cobre tanto o mecanismo eletrônico da tampa e 
do chip, motor, caixa de velocidades e circuitos elétricos
Que duração tem esta Garantia? Esta garantia aplica-se por 
dois anos a partir da data de compra
O que farão Arteconfort?  Arteconfort repara ou substitui 
a parte defeituosa da tampa na loja onde foi comprada. O 
cliente é responsável por devolver a tampa defeituosa ou 
balde completo  
o cliente deve assumir o pagamento de envio do produto 
arteconfort
O que não cobre a garantia? A garantia não irá cobrir a base 
da unidade, coberturas da bateria, forro anillos de paquebote, 
cubo interior, ou quaisquer problemas com a tampa 
automática causada por abuso ou por desastres naturais.
A garantia é nula se acredita-se que as reparaÇoes são feitas 
por pessoal fora de arteconfort
Como você adquire este serviço? 
Para se qualificar para a garantia devem ser apresentados na 
loja da compra o bilhete ou a fatura de compra.
Se você tiver alguma dúvida pode contactar-nos,Telf:
 +34 918 013 536 a 9:00 to 17:30 h.
Como aplica lei estatal?
Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também 
pode ter outros direitos que variam de acordo com o seu país
 
Por favor, mantenha esta página para referência futura.

G GARANTÍA LIMITADA
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G GARANTI LIMITADO

Grazie per acquistare il nostro pattumiera con Sensore di 
presenza. In ARTECRISTAL BAÑOS® ci sforziamo per creare 
prodotti innovatori e di alta qualità.  
Che cosa copre da questa Garanzia? Questa garanzia copre 
il meccanismo elettronico tanto del coperchio come del chip, 
motore, scatola di ingranaggio e circuiti elettrici. 
Che durata ha questa Garanzia?Questa garanzia ha validità di 
due anni dalla data dell'acquisto.
Cosa farà Arteconfort?Arteconfort riparerà o rimpiazzerà la 
parte difettosa del coperchio nel suo centro di acquisto. 
- Il cliente è responsabile di restituire il coperchio difettoso, o 
il cubo completo, ad Arteconfort. Il cliente deve assumere il 
pagamento dell'invio del prodotto. Arteconfort pagherà i carichi 
dell'invio al cliente se il coperchio fosse coperto per il nostro 
programma della garanzia spiegato in questo documento.
Cosa non copre la garanzia?Questa garanzia non coprirà la 
base dell'unità, gli stuzzichini di batteria, anelli di postale, se 
applicabile, cubo interno (è applicabile) o nessun problema 
col coperchio automatico causato per erroneo utilizzo, o per 
disastri naturali (come terremoti, inondazioni o fuochi). - La 
Garanzia non sarà valida se si crede che le riparazioni furono 
realizzate da qualunque persona altrui ad Arteconfort e che 
ebbe come risultato il danno al coperchio automatico.
Come ottenga lei questo servizio?Per avere diritto a questa 
garanzia deve presentare nel punto di vendita dove l'acquisì 
il biglietto o la fattura di acquisto.
-Se lei ha qualsi domanda può richiamare ai nostri uffici al 
telefono:  
+34 918 013 536 di 9:00 a 17:30 h. 
Come applica legge di stato?Questa garanzia dà diritti legali 
specifici ed anche lei può avere altri diritti che variano secondo 
lo Stato. 
Per favore conservi questa pagina per future consultazioni.

G GARANZIE LIMITATE

Thanks for buying our bucket of residues with Sensor of 
Movement. In ARTECRISTAL BAÑOS we strain for creating 
innovative products with very high quality.  
What does this Guarantee cover? This guarantee covers the 
electronic mechanism both of the lid and of the chip, engine, 
box of gear and electrical circuits. 
What duration has this Guarantee? This guarantee has validity 
of two years from the date of the purchase. 
What will Arteconfort do? Arteconfort will repair or replace the 
defective part of the lid in its center of purchase. - The client 
is the person in charge of returning the defective lid (or the 
complete bucket) to Arteconfort. The client must assume the 
payment of the sending of the product. Arteconfort will pay the 
charges of the sending to the client if the lid was covered by 
our program of the guarantee explained in this document.
What does not cover the guarantee? This guarantee will not 
cover the base of the unit, the lids of battery, rings packets 
(if applicable), interior bucket (if applicable), or any problem 
with the automatic lid caused by the abuse, mistreatment, or 
for natural disasters (as earthquakes, floods or fires). - The 
Guarantee will not be valid if one thinks that the repairs were 
realized by any person foreign to Arteconfort and that it took 
the hurt as a result to the automatic lid. 
How do you obtain this service? To have right to this 
guarantee the buyer must attend to the point of sale where he 
acquired it the ticket or purchase invoice. 
- If you have some questions please contact us. 
Offices phone number: 
+34 918 013 536 of 9:00 to 17:30 h. 
How does it apply law of condition? This guarantee gives you 
legal specific rights and you also can have other rights that 
change according to the State. 

Please preserve this page for future enquiries.

LIMITED GUARANTEE
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a.La luz infrarroja  parpadea cuando se 
pone en pausa y cuando la tapadera se 
cierra automáticamente.
b.Cuando la tapa se abre automáticamente, 
la luz infrarroja aparece de color verde. 
(A tu vecino también lo detecta cuando 
entra a “pedir sal” y querrá saber dónde te 
lo has comprado)
c.Cuando la tapadera no se abre 
completamente significa que las baterías 
están descargadas (no mezclar baterías 
viejas con las nuevas).

F
FACTORES TÉCNICOS

a.La luce infrarossa sbatte le palpebre 
quando si mette in pausa e quando il 
coperchio si chiude automaticamente. 
b.Quando il coperchio si apre 
automaticamente, la luce infrarossa appare 
di colore verde.
c.Quando il coperchio non apre 
completamente significa che le batterie 
sono scariche.

F
FATTORI TECNICI

a.As piscadelas claras infravermelhas 
quando ele/ela veste em pausa e quando a 
tampa fecha automaticamente. 
b.Quando a tampa abrir automaticamente, 
a luz infravermelha se aparece de cor 
verde. (A seu vizinho descobre também isto 
quando ele/ela entra para "pedir que sal" e 
ele/ela quererão saber onde você comprou 
isto a você) 
c.Quando a tampa não abre 
completamente isto significa que as 
baterias são descarregadas (não misturar 
baterias velhas com o novo).

F
FACTORES TÉCNICOS

a. The infrared light blinks when it is paused 
and when the cover is closed automatically.  
b. When the cover is opened automatically, 
the infrared light appears in green color. (It 
also detects your neighbor when he enters 
" to ask for salt " and he will want to know 
where you have bought it). 
c. When the cover is not completely opened 
it means that the batteries are unloaded 
(never use old/new batteries at the same 
time).

F
TECHNICAL FACTORS 

a.La tapa no abre:
Colocar el interruptor modo ON y asegurarse de que las 
baterías están cargadas.
Limpiar el sensor con un paño húmedo.
Presionar durante unos segundos el botón de cerrar 
para resetear el sistema.
b.La tapa no cierra:
La luz del indicador está bloqueada en color verde:
-Compruebe si hay residuos en el sensor de 
movimiento. 
-Mirar que nada bloquee el cierre de la tapa, si es así, 
retirarlo y apretar el botón de cerrar.
c.La tapa abre lentamente y la luz infrarroja se 
encuentra en color amarillo:
 Las baterías están a punto de agotarse
•Si pese a estas indicaciones el problema persiste, por 
favor, póngase en contacto con el servicio de atención 
al  cliente de ARTECRISTAL BAÑOS (somos muy 
amables)

P
PROBLEMAS Y SOLUCIONES

a.Il coperchio non apre:  Collocare l'interruttore 
modo ON ed assicurarsi che le batterie sono 
cariche. 
Pulisca il sensore con un panno umido. 
Pressare durante alcuni secondi il bottone di 
chiudere per resetear il sistema. 
b.Il coperchio non chiude:  
La luce dell'indicatore è bloccata in colore verde: 
 - Comprovi se ci sono residui nel sensore di 
movimento. 
-Guardare che niente blocchi la chiusura del 
coperchio, se è così, ritirarlo e stringere il bottone 
di chiudere. 
c.Il coperchio apre lentamente e la luce 
infrarossa si trova in colore giallo:  
Le batterie si stanno esaurendo
• Se, nonostante queste indicazioni il problema 
persiste,perfavore, attraverso il servicio di 
assistenza ai clienti ARTECRISTAL BAÑOS.

P
PROBLEMI E SOLUZIONI 

a.A cobertura não abre: Colocar o modo de 
interruptor EM e ter certeza que as baterias 
estão carregadas. Limpe o sensor com um pano 
úmido. Apertar durante alguns segundos o botão 
de fechar para resetear o sistema. 
b. A cobertura não fecha: 
A luz do indicador é bloqueada em cor verde: 
- Confere se houver resíduos no sensor de 
movimento. 
-Olhar que qualquer coisa bloqueia a conclusão 
da cobertura, se é deste modo, se aposentar isto 
e apertar no botão de fechar. 
c. A cobertura abre lentamente e a luz 
infravermelha está em cor amarela: 
As baterias estão acabando.
por favor, ligue para  o serviço de atenção ao 
cliente de ARTECRISTAL BAÑOS

P
PROBLEMA E SOLUÇOES

a. The lid does not open: To place the interrupting 
way ON and to insure itself that the batteries are 
loaded. Clean the sensor with a humid cloth. 
Press during a few seconds the button of closing 
to reset the system.
b. The lid does not close:  
The light of the indicator is blocked in green 
color: 
- verify if there are residues in the sensor of 
movement.
 -check that nothing blocks the closing of the 
lid, if it is like that, the button to withdraw and to 
press it of closing. 
c. The lid opens slowly and the infrared light is 
in yellow color: The batteries are on the verge 
of becoming exhausted · If in spite of these 
indications the problem persists, you can also 
call to ARTECRISTAL BAÑOS Customer Services 
for more information. (We are a very nice team).

P
PROBLEMS AND SOLUTIONS

El dispositivo cuenta con un 
botón para abrir y cerrar el cubo 
manualmente. (por si necesitas más 
tiempo)

*Mantener la tapa abierta 
manualmente durante largos 
periodos de tiempo: gasta mucha 
energía y reduce la vida útil de las  
baterías.

C
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Il dispositivo conta su un pulsante per 
aprirsi e chiudersi manualmente.

 *Mantenere manualmente il 
coperchio aperto durante lunghi 
periodi di tempo:  spende molta 
energia e riduce la vita utile delle 
batterie.

S
SPECIALI CATEGORIE

O dispositivo tem um botão para abrir 
e fechar manualmente.

* Manter a cobertura aberta 
manualmente durante períodos 
longos de tempo: gasta muita energia 
e reduz o período de vida das 
baterias.

C
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

The device holds an OPENING/
COLSE manual button.
 
*Keeping the lid opened prolonged 
periods of time, reduces the 
battery life and increases energy 
consumption.

S
SPECIAL FEATURES

No sumergir en agua la tapadera. Para limpiar el cubo, puede 
hacerse con un paño húmedo. Nunca con cloro u otros 
agentes corrosivos.
Limpie la zona de acero inoxidable con un producto apropiado 
para ello y un paño de microfibra.
No fuerce el  mecanismo manualmente, podría dañar su 
funcionamiento.
Cambie las baterías a tiempo para evitar que se derrame el 
líquido interior de estas.
 No exponer directamente al sol. (No se lo lleve a tomar el sol, 
lo educamos en autoestima, él se gusta tal y como es).
No arrojar chispas u otros productos incandescentes al cubo.
(Ahora su cubo es de ACERO INOXIDABLE, pero las bolsas 
siguen siendo de PLÁSTICO).
Su uso prolongado en el  tiempo es directamente proporcional 
a la adicción que usted desarrollará
hacia él.

A
ADVERTENCIA

Non sommergere in acqua il coperchio. Per pulire il cubo, 
si può impadronire di un panno umido. Mai con cloro o altri 
agenti corrosivi. Pulisca la zona di acciaio inossidabile con un 
prodotto appropriato per ciò ed un panno di microfibra.
Non forzare manualmente il meccanismo, potrebbe 
danneggiare il suo funzionamento. Cambi in tempo le batterie 
per evitare che si sparga il liquido interno di questi. 
Non esporre direttamente al sole. 
Non gettare scintille o altri prodotti incandescenti nel cubo.
Il suo uso prolungato nel tempo è direttamente proporzionale 
con l'assuefazione che lei sviluppasse verso lui.

A
AVVERTENZA

Não submergir em água a tampa. Para limpar o cubo, pode 
ser feito com um pano úmido. Nunca com cloro ou outros 
agentes corrosivos. Limpe a área de aço com um produto 
apropriado para isto e um pano de microfibra. 
Não force o mecanismo manualmente, poderia danificar 
a operação. Mude as baterias na hora certa para evitar 
derramamentos do líquido interior destes. 
Não expor diretamente ao sol. 
Não lançar faíscas ou outros produtos incandescentes ao 
cubo.
 

A
ADVERTINDO

W
WARNING

Never immerse the cover in water. For cleaning the bucket, you 
can use a humid cloth. Never apply chlorine or other corrosive 
agents. Clean the zone of stainless steel with a product 
adapted for it and a cloth of microfiber. 
Do not force the mechanism manually, it might damage its 
functioning. Change the batteries in time to prevent from 
spilling the interior liquid of these. 
Not to exhibit directly to the Sun. (Don´t lead it to sunbathing, 
we educate it in self-esteem, it likes itself as it is). 
Not to throw sparks or other incandescent products to the 
bucket. (Now your bucket is of STAINLESS STEEL, but the 
bags continue being of PLASTIC). 
Its prolonged use in time, is directly proportional with the 
addiction that you were developing towards it.

Paso 1 Incluido:
-Chip programado.
-Sensor infrarrojo de detección. 
-Sistema de transmisión mecánica.
Paso 2 Colocación de las baterías:
 Abrir el compartimento de las baterías clase D, 
colocar y cerrar. Se encuentra debajo de la tapa. 
(Si estas releyendo esto es que no sabes lo que 
es clase d, pero  para eso estamos nosotros, el 
ÚNICO compartimento que hay, clase d es la 
clase de pila, justo en el otro lado de donde estas 
mirando)
Paso 3  Insertar la bolsa de basura en el cubo tal 
y como  se indica en las fotografías.  
Paso 4 Conecte el sistema pulsando un botón 
rojo, normalmente situado en la parte trasera de la 
tapa. (Debajo NO, detrás).
Paso 5 Al acercar la mano un palmo (cerca pero 
sin tocar) del sensor de presencia  de la parte 
frontal, el cubo responderá abriendo la tapa 
unos 0.5 segundos y se cerrará  tras pasar unos 
3 segundos. (Tiempo de sobra para que tires la 
basura y no salga el olor)

M
MONTAJE Y USO

Passo 1 incluído:  
sensor infravermelho
sistema de transmissão mecânic
Passo 2 Colocação das baterias: Abrir o 
compartimento da classe de baterias D, colocar e 
fechar. Está debaixo da cobertura. 
Passo 3
Inserir o saco de lixo no recipiente, como 
mostrado nas imagens
Passo 4 
Ligue O sistema pressionando o botão vermelho
Passo 5
Trazendo a mão perto do sensor, o balde irá 
responder ao abrir a tampa aproximadamente 
0,5 segundos e é fechada depois de cerca de 3 
segundos.

M
MONTAGEM E UTILIZAÇAO

Passo 1 Compreso:  
- Chip programmato.
 -Sensore infrarosso di rilevamento. 
-Sistema di trasmissione meccanica. 
Passo 2 Collocazione delle batterie:  Aprire il 
compartimento della batterie classe D, collocare e 
chiudere.
Passo 3 Inserire la borsa di spazzatura nel cubo 
tale e come si indica nelle fotografie. 
Passo 4 Colleghi il sistema premendo un pulsante 
rosso, normalmente reddito nella parte posteriore 
del coperchio. 
Passo 5 avvicinando la mano un palmo del 
sensore di presenza della parte frontale, il cubo 
risponderà aprendo il coperchio alcuni0.5 secondi 
e si chiuderà dopo passare circa 3 secondi.

M
MONTAGGIO DE USO

M
Step 1 Included one: 
- Programmed chip.
- Infrared sensor of presence detection.
- System of mechanical transmission. 
Step 2 Placement of batteries: Remove the inner 
part. Open the battery compartment type “D” and 
set the batteries and close. 
Step 3: Insert the dustbin liner in the bucket as 
indicated in the photographs.  
Step 4: Connect the system by touching a red 
button, normally placed in the back part of the lid. 
. 
Step 5:  When detecting a hand, in the frontal part 
of the bin, the lid will open about 0.5 seconds and 
will close after 3 seconds approximately. 

INSTALLATION AND SERVICE


