CIAC MANGUALDE ALERTA PARA RECOLHA
DE MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA E VEÍCULOS
TOYOTA PRIUS
O Centro de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) de Mangualde alerta que a
empresa “BSHP Eletrodomésticos Lda” está a proceder à recolha junto dos consumidores de
algumas máquinas de lavar loiça das marcas Balay, Bosch e Siemens, fabricadas entre 1999
e 2005. O mesmo está a acontecer com a marca “Toyota” que está a recolher veículos
ligeiros de passageiros, modelo “Prius”, produzidos entre 2009 e 2014, devido a um
problema relacionado com o software de controlo do sistema híbrido.
RECOLHA DE MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA
Num número limitado destas máquinas de lavar loiça existe um componente elétrico que pode
sobreaquecer e, em casos muito raros, causar um eventual risco de incêndio. Como medida
preventiva a empresa recomenda que os equipamentos abrangidos apenas sejam utilizados
sob supervisão, nomeadamente, no que se refere à sua utilização em período noturno. De
forma a averiguar se a Máquina de lavar loiça que adquiriu se encontra incluída nesta ação de
segurança a empresa recomendou os seguintes procedimentos:
- Verificar a marca e número do modelo, o número do lote e o número de série, que se
encontram inscritos no painel interior da porta da Máquina de Lavar Loiça;
- Visitar o Website em www.dishcareaction.pt e https://dishcareaction.com/pt-pt/faq ou
contactar a linha telefónica gratuita 00800-19081908 para se certificar se a sua Máquina
de Lavar Loiça se encontra abrangida e, se necessário, conhecer as opções que lhe são
facultadas.
RECOLHA DE VEÍCULOS TOYOTA
Em certas condições os veículos podem entrar em modo de segurança limitando a força
motora do veículo que ainda pode ser conduzido durante uma certa distância. Em casos limite,
o computador de controlo do motor/gerador pode reiniciar causando o encerramento do
sistema híbrido e consequente paragem da viatura durante a condução. O representante da
marca em Portugal informou, igualmente, que iriam ser enviadas cartas registadas, com aviso
de receção, a todos os proprietários a fim de ser realizada uma atualização do software
(reprogramação do computador de controlo do motor/gerador) nos 730 veículos afetados no
mercado nacional.

