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Prezado Cliente, 
 
Leia com atenção este manual antes de usar a lava-louça; ele o ajudará a usar e manter a lava-louça 
em bom estado de conservação. 
Guarde-o para futura referência. 
Este manual deverá ser entregue ao subsequente proprietário do aparelho. 
 
O manual contém seções sobre instruções de Segurança, Operação, Instalação, e Dicas para Solução 
de Problemas, etc. 
 
 

 
 
Consulte a seção de Dicas para Solução de Problemas; isso o ajudará a solucionar alguns dos 
problemas mais comuns. 
 
Se não conseguir solucionar os problemas por conta própria, solicite assistência técnica. 
 
 

NOTA: 
 
O fabricante, seguindo uma política de constante desenvolvimento e atualização do produto, 
poderá fazer modificações sem aviso prévio. 
 
Este manual do usuário também poderá ser obtido junto ao fabricante ou fornecedor responsável. 
 
 
  

Leia este Manual 

Antes de Chamar a Assistência Técnica 
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1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 

 
 

� Este aparelho se destina a ser usado no ambiente doméstico e em aplicações similares, tais 
como: 
- áreas de refeitório de funcionários em lojas, escritórios, e outros ambientes de trabalho; 
- casas de campo 
- clientes de hotéis, motéis, e outros ambientes do tipo residencial; 
- alojamentos com café da manhã; 

� Este aparelho poderá ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, e por pessoas com 
capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou sem experiência e conhecimento, se tiverem 
recebido supervisão ou instrução sobre o uso seguro do aparelho, e entenderem os riscos 
envolvidos. Crianças não deverão brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não deverão 
ser feitas por crianças sem supervisão.  
(Conforme EN60335-1) 

� Este aparelho não se destina ao uso de pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se tiverem 
recebido supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho, por parte de uma pessoa 
responsável pela segurança delas. (Conforme IEC60335-1) 

� Este aparelho é apenas para uso em ambientes domésticos fechados. Para proteção contra risco 
de choque elétrico, não se deve mergulhar o aparelho, fio, ou tomada na água ou outro líquido. 

� Desconecte da energia elétrica, antes de fazer limpeza e manutenção no aparelho. Use um pano 
macio, umedecido com sabão neutro, depois seque com um pano seco. 
 

 
� Este aparelho precisa ser aterrado. Em caso de defeito ou quebra, o aterramento reduzirá o 

risco de choque elétrico, propiciando um curso de menor resistência da corrente elétrica. Este 
aparelho está equipado com um fio que possui um condutor de terra do equipamento e uma 
tomada de aterramento. 

� A tomada deverá ser inserida em tomada elétrica de parede, devidamente instalada e aterrada, 
conforme todos os códigos e regulamentações locais. 

� A conexão inadequada do fio condutor de aterramento do equipamento poderá resultar em 
risco de choque elétrico. Verifique junto a um eletricista profissional, ou à assistência técnica, 
caso tenha dúvida de que o aparelho está adequadamente aterrado. 

� Não modifique a tomada fornecida junto com o aparelho. Se ela não se encaixar na tomada 
elétrica da parede, peça a um eletricista profissional para instalar a tomada de parede 
adequada. 

� Não force ou se apoie na porta ou no trilho da lava-louça. 

� Não ligue sua lava-louça se todos os compartimentos não estiverem adequadamente no lugar. 

� Abra a porta com muito cuidado se a lava-louça estiver funcionando, há risco de esguicho de 
água. 

� Não coloque nenhum objeto pesado em cima da porta, quando ela estiver aberta. O aparelho 
poderá inclinar para frente 

ADVERTÊNCIA! Ao usar sua lava-louça, siga as precauções listadas 
abaixo: 

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO 
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� Ao colocar utensílios para serem lavados: 
1) Posicione utensílios afiados de modo a não danificarem a vedação da porta; 
2) Advertência: Facas e outros utensílios com pontas afiadas deverão ser colocados no cesto 

com suas pontas para baixo, ou colocados na posição horizontal. 

� Verifique se o depósito de detergente está vazio após a conclusão do ciclo de lavagem. 

� Não lave utensílios de plástico, a não ser que contenham a informação de que são resistentes à 
lava-louça, ou equivalente. Para utensílios de plástico que não tenham essa informação, 
verifique as recomendações do fabricante. 

� Use somente detergentes e aditivos designados para lava-louça automática. 

� Nunca use sabão, detergente para roupas, ou sabão líquido em sua lava-louça. 

� Crianças deverão ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho. 

� A porta não deverá ser deixada aberta, pois isso poderá aumentar o risco de tropeçar. 

� Se o fio de alimentação elétrica estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, ou 
pela assistência técnica, ou por pessoa com qualificações similares, para evitar riscos. 

� Durante a instalação, o fio de alimentação de energia não deverá ser dobrado ou achatado 
excessivamente, ou de modo perigoso. 

� Não adultere os controles. 

� O aparelho deverá ser conectado à rede de água usando conexões de mangueira novas; as 
conexões antigas não deverão ser reutilizadas. 

� O número máximo de serviços a serem lavados é de 14. 

� A pressão de entrada de água máxima permitida é de 1 MPa. 

� A pressão mínima de entrada de água permitida é de 0,04 MPa. 
 
 
 
 
Descarte o material da embalagem da lava-louça corretamente. 
Todos os materiais de embalagem podem ser reciclados. 
As partes plásticas estão marcadas com as siglas internacionais padrão: 

� PE  para polietileno, por exemplo, filme plástico da embalagem 

� OS  para poliestireno, por exemplo, material de enchimento 

� POM polioximetileno, por exemplo, presilhas plásticas 

� PP  polipropileno, por exemplo, Filtro de sal 

� ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno, por exemplo, Painel de Controle 

 

 
 

� Material de embalagem pode ser perigoso para crianças! 

� Para descartar a embalagem e o aparelho, dirija-se a um centro de reciclagem. Corte o cabo de 
alimentação e inutilize o dispositivo de fechamento da porta. 

� Embalagens de papelão são feitas de papel reciclável, e deverão ser descartadas como papel usado para 
reciclagem. 

� Ao assegurar que este produto será descartado corretamente, você ajudará a evitar potenciais 
consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, causadas pelo descarte 
inadequado deste produto. 

� Para mais informações detalhadas sobre reciclagem deste produto, entre em contato com a Prefeitura e 
com o serviço de descarte de lixo doméstico. 

Descarte 

ADVERTÊNCIA! 
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� DESCARTE: Não descarte este produto como lixo municipal comum. É necessária a coleta desse lixo 
separadamente para tratamento especial. 

2. Guia rápido de uso 
 

Para detalhes de operação, leia o índice correspondente no manual de instruções 
 

Ligue o aparelho Pressione o botão Power para ligar o aparelho. Abra a porta. 
 

  

 
Encha o dispenser de detergente 
 
 
 
 

Compartimento A: 
Em cada ciclo de lavagem. 
Compartimento B: 
Somente para programas de pré-lavagem. 
(Siga as instruções do usuário) 
 

  

 
Verifique o nível do líquido 
secante 
 

 
Indicador Mecânico C. 
Indicador elétrico no painel de controle (caso fornecido) 

  

 
Encha os cestos 
 

Limpe os restos de alimentos. Amoleça os restos de alimentos queimados 
nas panelas, e então coloque nos cestos. Consulte as instruções de 
carregamento da lava-louça. 
 

  

 
Selecione um programa 
 

Feche a porta, pressione o botão do programa até que o programa 
selecionado fique iluminado. (Veja a seção intitulada “Instruções de 
operação”) 

  

 
Funcionamento da lava-louça 
 

Abra a torneira de água e pressione o botão Start/Pause. A máquina 
começará a funcionar após aproximadamente 10 segundos. 

 
 
Mudando o programa 

• 1. Um ciclo de funcionamento somente poderá ser modificado se 
estiver funcionando por um curto período de tempo. Caso contrário, 
o detergente já poderá ter sido liberado e a água já drenada. Se for 
esse o caso, o dispenser de detergente deverá ser reenchido. 
2. Pressione o botão Start/Pause, depois pressione o botão program 
por mais 3 segundos para cancelar o programa que estiver sendo 
executado. 
3. Selecione um novo programa. 
4. Reinicie a lava-louça 

• Acrescentando pratos na 
lava-louça. 

• 1. Pressione o botão start/stop para parar a máquina. 
2. Abra a porta. 
3. Acrescente os pratos que foram esquecidos. 
4. Feche a porta, então pressione o botão start/pause; a lava-louça 
começará a funcionar de novo após 10 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ADVERTÊNCIA! 
Abra a porta com 
cuidado. Vapor quente 
poderá escapar 
enquanto a porta 
estiver aberta! 
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• Se o aparelho for desligado 
durante um ciclo de lavagem. 

• Se o aparelho for desligado durante um ciclo de lavagem, quando for 
ligado novamente, selecione de novo o ciclo de lavagem e faça com 
que a lava-louça funcione de acordo com a posição de operação em 
que se encontrava quando ligada originalmente. 

 

 
Desligue o aparelho 
 

Quando o ciclo de funcionamento tiver terminado, o alarme da lava-
louça soará 8 vezes, e depois irá parar. 
Desligue o aparelho usando o botão Power. 
Ela desligará automaticamente após 30 minutos sem qualquer operação 

  

 
Feche a torneira de água. 
Esvazie os cestos 
 

 
Advertência: aguarde alguns minutos (cerca de 15 minutos) antes de 
esvaziar a lava-louça para evitar manusear os pratos e utensílios 
enquanto ainda estiverem quentes e mais suscetíveis a quebra. 
Eles também secarão melhor. Esvazie o aparelho, começando pelo cesto 
inferior. 

 
 

 
 
 

IMPORTANTE 
Para obter o melhor desempenho de sua lava-louça, leia as instruções 
de operação antes de usá-la pela primeira vez 

Painel de Controle 

 

 
1. Botão On/Off: para Ligar/Desligar o aparelho; 9. Indicadores de secagem extra: Para mostrar a função de 

secagem Extra 
2. Função de segurança para crianças: Pressione os 

botões Delay e Alt simultaneamente para travar o 
programa; 

10. Botão Start/Pause: Para ativar o programa de lavagem 
selecionado, ou pausar o programa de lavagem quando a 
máquina estiver trabalhando; 

3. Botão Delay: Pressione o botão para acrescentar o 
tempo de espera; 

11. Botão de secagem extra: Para selecionar a função de 
secagem Extra. A função de secagem Extra Somente será 
usada com os programas Intensive (Intenso), Normal, ECO, 
Glass (Vidro), 90 min.); 

4. Botão Alt. Função de controle individual de lavagem, 
pressione o botão para selecionar o cesto superior ou 
o cesto inferior; 

12. Botão Program: Pressione o botão para selecionar o 
Programa; 

5. Indicador de jato de água superior; 13. Indicador de Programa: mostra o programa que você 
selecionou; 

6. Indicador de jato de água inferior; 14. Display: mostra o tempo remanescente e o tempo de 
espera, códigos de erro, etc. 

7. Indicador de segurança para crianças  
8. Indicador de Líquido Secante: Indica quando o 

dispenser precisa ser reabastecido; 

 
 

3. Instruções de Operação 
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Recursos da Lava-Louça 
 

Vista Frontal 
 

 

Vista Traseira 
 

 
 
1. Braço Superior do jato de água 
2. Prateleira de talheres 
3. Cesto superior 
4. Tubo interno 
5. Cesto inferior 

 

 
6. Dispenser 
7. Prateleira de copos 
8. Braços do jato de água 
9. Conjunto do filtro 
10. Conector do tubo de entrada 
11. Tubo de dreno 

 

4. Antes de usar pela primeira vez 
 
Antes de usar sua lava-louça pela primeira vez: 
A.  Encha o dispenser de líquido secante 
B. Encha o dispenser de detergente 

 
 

A. Encha o dispenser com Líquido Secante 
 
Dispenser de Líquido Secante 
O líquido secante abrilhantador é liberado durante o enxágue final para evitar que a água forme 
gotículas em seus pratos, o que pode deixar manchas e riscos. Ele também melhora a secagem, 
deixando que a água escorra dos pratos. Sua lava-louça foi projetada para usar líquido secante 
abrilhantador. O dispenser do líquido secante abrilhantador está localizado dentro da porta, ao lado 
do dispenser de detergente. 
Para encher o dispenser, abra a tampa e despeje o líquido secante abrilhantador nele, até o 
indicador de nível ficar totalmente preto. O volume do líquido secante abrilhantador é de cerca de 
110 ml. 
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Função do Líquido Secante Abrilhantador 
O líquido secante abrilhantador é automaticamente acrescentado durante o último enxágue, e 
permite uma secagem sem manchas e riscos. 
 

Atenção! 
Somente use líquido secante abrilhantador para máquinas de lavar louça. Nunca encha o dispenser 
com qualquer outra substância, (por exemplo, agente de limpeza de lava-louças, detergente 
líquido). Isso causará danos ao aparelho. 
 

Quando reabastecer o Dispenser de Líquido Secante Abrilhantador 
Se a luz de alerta do líquido secante não estiver acesa no painel de controle, você poderá fazer uma 
estimativa da quantidade a partir da cor do indicador de nível óptico “C”, localizado próximo à 
tampa. Quando o recipiente de líquido secante estiver cheio, todo o indicador estará escuro. À 
medida que o líquido secante diminuir, o tamanho da parte escura diminuirá. Você nunca deverá 
deixar o nível do líquido secante ficar abaixo de ¼. 
 
Conforme o líquido secante diminui, o tamanho do ponto preto no 
indicador de nível do líquido secante mudará, conforme ilustrado 
abaixo 

 

 

Cheio 
¾ cheio 
½ cheio 
¼ cheio – deverá ser reabastecido para evitar manchas 
Vazio 

 

 
1. Para abrir o dispenser, gire a tampa na direção da seta “open” (esquerda) e levante. 
2. Despeje o líquido secante no dispenser, tomando cuidado para não transbordar. 
3. Insira a tampa alinhada com a seta “open”, e gire na direção da seta fechar (direita). 
 

 

NOTA: Limpe o líquido secante derramado durante o enchimento com um pano absorvente para evitar 
excesso de espuma durante a próxima lavagem. Não se esqueça de recolocar a tampa antes de fechar a 
porta da lava-louça. 

 
 
 
 
 
 
 

Indicador de Líquido Secante 
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Ajustando o Dispenser de Líquido Secante 
 

 

O dispenser de líquido secante tem seis ou quatro ajustes. Sempre comece com o 
dispenser ajustado em “4”. Se manchas e má secagem forem um problema, 
aumente a quantidade de líquido secante, removendo a tampa do dispenser e 
girando o indicador para “5”. Se a louça ainda não estiver secando 
adequadamente, ou apresentar manchas, ajuste o indicador para o próximo nível 
mais alto, até a louça estar livre de manchas. O ajuste recomendado é “4”. (O 
ajuste de fábrica é “4”). 
 

NOTA: 

Aumente a dose do líquido secante, se houver gotas de água ou manchas de limo 
na louça após a lavagem. Reduza a dose se houver manchas esbranquiçadas 
grudentas nos pratos ou uma película azulada nos copos ou nas lâminas das 
facas. 

 
 

B. Função do Detergente 
 
Os detergentes com seus ingredientes químicos são necessários para remover sujeiras e incrustações e transportá-las para fora da 
lava-louça. 
A maioria dos detergentes comercialmente disponível é adequada para esse fim. 
 

Atenção! 
Uso Adequado do Detergente 
Use somente detergente específicos para lava-louças. Verifique se o seu detergente está seco, e dentro do prazo de validade. 
Não coloque detergente em pó no dispenser, até estar pronto para lavar a louça. 

 
Detergentes 
Há 3 tipos de detergentes 
1. Com fosfato e com cloro 
2. Com fosfato e sem cloro 
3. Sem fosfato e sem cloro 
 
Se detergentes sem fosfato forem usados no caso de água dura, geralmente manchas brancas aparecerão nos pratos e copos. Nesse 
caso, acrescente mais detergente para obter melhores resultados. Detergentes sem cloro somente branqueiam um pouco. Manchas 
fortes e coloridas não serão totalmente removidas. Nesse caso, escolha um programa com temperatura mais alta. 

 
Detergente Concentrado 
Com base em sua composição química, os detergentes podem ser divididos em dois tipos básicos: 

� Detergentes convencionais, alcalinos, com componentes cáusticos. 

� Detergentes concentrados com baixo teor de alcalinos, com enzimas naturais. 

 
Pastilhas de Detergente 
Pastilhas de detergente de diferentes marcas dissolvem em velocidades diferentes. Por esse motivo, algumas pastilhas de detergente 
não conseguem dissolver e desempenhar seu pleno poder de limpeza durante programas curtos. Portanto, use programas longos ao 
usar pastilhas de detergente, para assegurar a total remoção dos resíduos de detergente. 
 

Dispenser de Detergente 
O dispenser deverá ser reabastecido antes do início de cada ciclo de lavagem, seguindo as instruções fornecidas na tabela de ciclos 
de lavagem. Sua lava-louça usa menos detergente e líquido secante do que as lava-louças convencionais. Geralmente, apenas uma 
colher de detergente é necessária para uma carga normal de lavagem. Utensílios mais sujos precisarão de mais detergente. Sempre 
acrescente o detergente um pouco antes de ligar a lava-louça, caso contrário, ele poderá ficar úmido e não dissolver 
adequadamente. 

 
 
 

Botão de 
ajuste do 
(Líquido 
Secante) 
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Quantidade de Detergente a Ser Usado 
 

 
 

NOTA: 
 

 � Se a tampa estiver fechada, pressione o botão liberar. A tampa abrirá 
� Sempre acrescente o detergente um pouco antes de iniciar o ciclo de lavagem. 
� Somente use detergente e líquido secante próprios para máquina de lavar louça. 

 

ADVERTÊNCIA! 
 Detergentes para máquinas de lavar louça são corrosivos! 
 Mantenha longe do alcance de crianças. 
 
Enchimento de Detergente 
 

Encha o dispenser com detergente. 
A marcação indica os níveis de dosagem, como ilustrado à direita. 
 
A. Local de colocação do detergente do ciclo de lavagem principal. 
B. Local de colocação do detergente do ciclo de pré-lavagem. 
 
Observe as recomendações de dosagem e armazenamento, fornecidas pelo 
fabricante, na embalagem do detergente. 
 
Feche a tampa e pressione até travar. 

 

 

NOTA: 
 

 � Informações sobre a quantidade de detergente para o programa simples se encontram na última 
página. 

� Esteja ciente de que, conforme o nível de sujeira e a dureza específica da água, poderá haver 
diferenças. 

� Observe as recomendações do fabricante na embalagem do detergente. 

 
  

Empurre a trava 
para abrir 

Detergente em 
pó 

Detergente em 
pastilha 
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5. Carregando os Cestos da Lava-Louça 
 

Recomendações 
 
� Considere a compra de utensílios identificados como resistentes a lava-louças. 
� Use detergente suave, descrito como “não agressivo à louça”. É preciso buscar mais informações dos fabricantes de 

detergentes. 
� Para utensílios especiais, selecione um programa com a temperatura mais baixa possível. 
� Para evitar danos, não retire vidros e talheres da lava-louça imediatamente após o término do programa. 
 

Para lavar os seguintes talheres/pratos no lava-louça 
 

Não adequados Adequabilidade Limitada 
� Talheres com cabos de madeira, porcelana, 

chifre ou madrepérola 
� Peças de plástico não resistentes ao calor 
� Talheres velhos, com partes coladas que 

não sejam resistentes ao calor 
� Talheres ou pratos colados 
� Peças de estanho ou cobre 
� Cristal 
� Peças de aço sujeitas à ferrugem 
� Bandejas de madeira 
� Peças de fibra sintética 

� Alguns tipos de vidro podem ficar opacos 
após um grande número de lavagens 

� Peças de prata e alumínio têm tendência a 
descolorir durante a lavagem 

� Utensílios envernizados poderão desbotar, 
se lavados com frequência 

 

Atenção antes ou depois de carregar os Cestos da Lava-Louça 
 
(Para melhor desempenho da lava-louça, siga essas instruções de carregamento. As características e 
aparência dos cestos, e dos cestos de talheres poderão variar em comparação com o modelo adquirido). 
 
Remova quaisquer grandes quantidades de sobras de alimentos. Amoleça os restos de alimentos queimados 
nas panelas. 
Não é preciso enxaguar os pratos em água corrente. 
Coloque os objetos na lava-louça da seguinte forma: 
1. Utensílios tais como xícaras, copos, tachos/panelas, etc., com a face voltada para baixo. 
2. Utensílios com curvas ou ressaltos deverão ser colocados diagonalmente, de modo que a água escorra. 
3. Todos os utensílios deverão estar empilhados de modo seguro e não podem tombar. 
4. Todos os utensílios deverão ser colocados de modo que os braços do jato de água possam girar 

livremente durante a lavagem. 
 

 
NOTA: Utensílios muito pequenos não deverão ser lavados na lava-louça, pois poderão cair 
para fora do cesto. 

 
� Coloque utensílios ocos, tais como xícaras, copos, panelas, etc., com a abertura voltada para baixo, de 

modo que a água não possa se acumular no recipiente, ou em uma base funda. 
� Pratos e talheres não deverão ficar um dentro do outro, ou cobrir um ao outro. 
� Para evitar danos aos copos, eles não deverão se tocar. 
� Coloque utensílios que sejam mais difíceis de limpar no cesto inferior. 
� O cesto superior foi projetado para louças mais delicadas e leves, tais como copos e xícaras de chá e 

café. 
� Facas de lâminas longas colocadas em posição alta são um risco em potencial! 
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� Talheres longos e/ou afiados, tais como facas de entalhe deverão ser posicionadas horizontalmente no 
cesto superior. 

� Não sobrecarregue sua lava-louça. Isso é importante para obtenção de bons resultados e para um 
razoável consumo de energia. 

 
 

Retirando os Pratos 
Para evitar que a água fique pingando do cesto superior para o cesto inferior, recomendamos esvaziar o 
cesto inferior primeiro, e depois o cesto superior. 

 
� Método de Carregamento Normal da Lava-Louça 
Carregando o Cesto Superior Carregando o Cesto Inferior 
O cesto superior foi projetado para receber 
louças mais delicadas e mais leves, tais como 
copos, xícaras e pires de chá e café, bem como 
pratos, pequenas travessas e panelas rasas, 
(desde que não estejam sujas demais). 
Posicione os pratos e panelas, de modo que não 
sejam deslocados pelo jato de água. 
 

 
 

Sugerimos colocar utensílios maiores e mais 
difíceis de limpar no cesto inferior, tais como 
tachos, panelas, tampas, travessas e tigelas, 
conforme mostrado na figura abaixo. É preferível 
colocar travessas e tampas na lateral das 
prateleiras, para evitar o bloqueio da rotação do 
braço superior do jato de água. 
 
 

 
Lembre-se de que: 
� Panelas, travessas, etc., sempre deverão ser colocadas de cima para baixo. 
� Panelas fundas deverão estar inclinadas para permitir o escorrimento da água. 
� O Cesto Inferior tem pontas dobráveis, de modo que tachos e panelas maiores, ou em maior 

quantidade, poderão ser colocados. 

Ajustando o Cesto Superior Dobrando para trás as 
prateleiras de xícaras 

A altura do cesto superior pode ser ajustada 
para criar mais espaço para utensílios grandes, 
tanto para o cesto superior como inferior. A 
altura do cesto superior pode ser ajustada 
colocando os rodízios em altura diferente da do 
trilho. Itens longos, talheres para servir, 
saladeiras, e facas deverão ser colocados na 
prateleira, de modo a não obstruir a rotação 
dos braços do jato de água. 
 

Para melhor empilhamento de tachos e panelas, 
as pontas podem ser dobradas para baixo, 
conforme mostrado na figura à direita 

  

DENTRO 

DENTRO 
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Posição Inferior 

 
 

Posição Superior 

 
 

 

Dobrando as Pontas do Cesto Inferior 
Para melhor empilhamento de 
tachos e panelas, as pontas podem 
ser dobradas, conforme mostrado 
na figura à direita. 

 

Rodízios 

 

Cesto de Talheres 
 
Os talheres deverão ser colocados no cesto de talheres separados entre si, na posição adequada; certifique-
se de que os utensílios não fiquem “grudados”. Isso poderá causar um mau desempenho. 
 

Para uma limpeza de alta qualidade, coloque os 
talheres no cesto, certificando-se de que: 

� Eles não ficam grudados. 

� Os talheres são colocados com a face para 
cima. 

� Utensílios longos no meio  
 

 

Iniciando um programa de lavagem 
 

Tabela de Ciclo de Lavagem 
 

 
NOTA: ( ) significa: é preciso encher o Dispenser de Líquido Secante 

 
Programa Informação de 

Seleção de Ciclo 
Descrição do Ciclo Detergente Pré-

Lavagem/Lavagem
Principal 

Tempo de 
Operação 

(min.) 

Energia 
(Kw/h) 

Água 
(L) 

Líquido 
Secante 

 

Lavagem com ajuste 
automático, para 
louça com sujeira 
leve, normal ou 
pesada, com ou sem 
alimentos secos  

Pré-lavagem (45ºC) 
Lavagem Automática 
(45-55ºC) 
Enxague (65ºC) 
Secagem 

 
5/30g 

(Ou 3pol. 1) 

 
150 

 
0,9-1,5 

 
10-15 

 

 

 

Para louças com 
sujeira pesada, e 
tachos normalmente 
sujos, panelas, 
pratos, etc., com 
sujeira seca. 

Pré-lavagem (50ºC) 
Lavagem (62ºC) 
Enxague 
Enxague 
Enxague (65°C) 
Secagem 

 
5/30g 

(Ou 3pol. 1) 

 
175 

 
1,6 

 
17 

 

 

 

Para cargas 
normalmente sujas, 
tais como tachos, 
pratos, copos e 
panelas levemente 

Pré-lavagem (45ºC) 
Lavagem (55ºC) 
Enxague 
Enxague (65°C) 
Secagem 

 
5/30g 

(Ou 3pol. 1) 

 
185 

 
1,3 

 
14 
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sujas. 

 

Este é o programa 
padrão, é adequado 
para limpar louça e é 
o programa mais 
eficiente em termos 
de combinação de 
consumo de energia 
e água para esse tipo 
de louça. 

Pré-lavagem 
Lavagem (45ºC) 
Enxague (65°C) 
Secagem 

 
5/30g 

(Ou 3pol. 1) 

 
195 

 
0,93 

 
10 

 

 

 

Para louças e copos 
levemente sujos 

Pré-lavagem  
Lavagem (40ºC) 
Enxague 
Enxague (60°C) 
Secagem 

 
5/30g 

(Ou 3pol. 1) 

 
115 

0,87  
14 

 

 

 

Para cargas 
normalmente sujas 
que precisam de 
lavagem rápida. 

Pré-lavagem (65ºC) 
Enxague 
Enxague (65°C) 
Secagem 

 
35g 

 
90 

1,35  
12,5 

 

 

 

Uma lavagem mais 
curta para cargas 
levemente sujas, que 
não precisam secar. 

Lavagem (45ºC) 
Enxague 
Enxague (45ºC) 

 
20g 

 
40 

0,75  
11,5 

 

 

Para enxaguar pratos 
que você planeja 
lavar mais tarde no 
mesmo dia. 

 
Pré-lavagem 

  
15 

 
0,02 

 
4 

 

 NOTA: 

*EN 50242: Este programa está no ciclo de teste. As informações para teste de comparação estão de acordo com EN 50242, 
como segue: 

� Capacidade: 14 serviços 

� Posição do cesto superior: rodízios superiores nos trilhos 

� Líquido secante: 6 

� PI: 0,49W, Po:0,45W 
Duração do modo de repouso: A energia será cortada automaticamente após o programa ter acabado há 30 minutos. 

 

Ligando o Aparelho 
Iniciando um ciclo de lavagem 
 
1. Remova o cesto superior e inferior, carregue os pratos e empurre o cesto de volta. 

Recomenda-se carregar o cesto inferior primeiro, depois o superior (veja a seção intitulada “Carregando 
a Lava-louça”). 

2. Coloque o detergente (veja a seção intitulada “Detergente e Líquido Secante”) 
3. Insira a tomada na rede elétrica. A alimentação é de 220-240VAC/50 Hz, a especificação da tomada é 

10A 250VAC. Certifique-se de que a alimentação de água está ligada na pressão total. 
4. Feche a porta, aperte o botão Power (Ligar), para ligar a máquina. 
5. Aperte o botão “Program”; o programa de lavagem será mudado conforme a seguinte orientação: 

 
Se um programa for selecionado, a luz de resposta acenderá. Então aperte o botão Start/Pause, a lava-louça 
começará a funcionar. 

 

NOTA:__________________________________________________________________ 
Ao pressionar o botão Start/Pause para fazer uma pausa durante a lavagem, o indicador de 
funcionamento irá parar de piscar, e a lava-louça emitirá um ruído a cada minuto, salvo se você 
pressionar o botão Start/Pause para ativá-la. 
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Mudando o Programa... 
 
1. Um ciclo que estiver em andamento somente poderá ser modificado se estiver funcionando há pouco 

tempo. Caso contrário, o detergente já poderá ter sido liberado, e o aparelho já poderá ter drenado a 
água de lavagem. Se for esse o caso, o dispenser de detergente precisará ser reenchido (veja a seção 
intitulada “Abastecendo com Detergente”). 

2. Pressione o botão Start/Pause; a máquina estará no estado de espera; pressione o botão do programa 
por mais 3 segundos, então você poderá mudar o programa para o ajuste de ciclo desejado (veja a seção 
intitulada “Iniciando um ciclo de lavagem”). 

 

NOTA:__________________________________________________________________ 
Se você abrir a porta durante um ciclo de lavagem, a máquina fará uma pausa. A luz do 
programa irá parar de piscar, e o alarme soará a cada minuto, a menos que você feche a porta. 
Após fechar a porta, a máquina continuará funcionando após 10 segundos. 
Se o seu modelo tiver a função de memória inativa, a máquina prosseguirá para terminar o 
programa selecionado após o corte de energia. 

 

Esqueceu de Acrescentar um Prato? 
 
Um prato esquecido poderá ser acrescentado em qualquer momento, antes da abertura do dispenser de 
detergente. 

1. Pressione o botão Start/Pause 4. Acrescente os pratos esquecidos. 
2. Abra um pouco a porta para parar a 

lavagem 
5. Feche a porta. 

3. Após os braços do jato de água pararem de 
funcionar, você poderá abrir a porta 
totalmente. 

6. Pressione o botão Start/Pause, a lava-louça 
funcionará após 10 segundos. 

Fim do Ciclo de Lavagem 
 
Quando o ciclo de lavagem tiver terminado, o alarme da lava-louça soará por 8 segundos, e depois parará. 
Desligue o aparelho usando o botão Power, desligue o abastecimento de água e abra a porta da lava-louça. 
Aguarde alguns minutos para descarregar a lava-louça, evite manusear os pratos e utensílios enquanto ainda 
estiverem quentes e mais suscetíveis à quebra. Eles também secarão melhor. 
 

� Desligue a Lava-Louça 
A luz do programa está acesa, mas não está piscando; somente nesse caso o programa terminou. 
1. Desligue a lava-louça pressionando o botão Power. 
2. Desligue a torneira de água! 

 

� Abra a porta com cuidado. 
Pratos quentes são sensíveis a batidas. Portanto, os pratos deverão ser deixados para esfriar por cerca 
de 15 minutos, antes de retirá-los do aparelho. 
Abra a porta da lava-louça, deixando-a entreaberta e aguarde alguns minutos antes de retirar os partos. 
Dessa forma eles estarão mais frios, e a secagem será melhor. 

 

� Descarregando a lava-louça 
É normal que a lava-louça esteja úmida por dentro. 
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Esvazie o cesto mais baixo primeiro, e depois o cesto superior. Isso evitará respingos de água do cesto 
superior para os pratos no cesto inferior. 

 

 ADVERTÊNCIA! 
 É perigoso abrir a porta durante a lavagem, porque a água quente poderá causar 

escaldadura. 
 

7. Manutenção e Limpeza 
 
Sistema de Filtragem 
 
O filtro impede que grandes restos de alimentos ou outros objetos penetrem na bomba. 
Os resíduos poderão bloquear o filtro; nesse caso eles deverão ser removidos. 
 
 

 

Filtro principal  
Alimentos e partículas de sujeiras presas nesse filtro serão pulverizadas 
por um jato especial no braço do jato de água inferior, e empurradas 
para o dreno. 
 

Filtro grosso  
Itens maiores, tais como pedaços de osso ou vidro, que poderiam 
bloquear o dreno, ficarão presos no filtro grosso. Para remover os itens 
capturados pelo filtro, aperte a tampa no topo desse filtro e levante-a. 
 

Filtro fino  
Este filtro prende a sujeira e os resíduos de alimentos na área do poço e 
evitará que sejam depositados novamente nos pratos durante o ciclo de 
lavagem. 
 

 
Conjunto do filtro 
O filtro remove eficientemente as partículas de alimentos da água de lavagem, permitindo que esta seja 
reciclada durante o ciclo de lavagem. Para melhor desempenho e resultados, o filtro deverá ser limpo 
regularmente. Por esse motivo, é uma boa ideia remover as partículas de alimento maiores do filtro, após 
cada ciclo de lavagem, enxaguando o filtro semicircular e o copo em água corrente. Para remover o 
dispositivo do filtro, puxe a alça do copo no sentido ascendente. 
 

ADVERTÊNCIA! 
� A lava-louça nunca deverá ser usada sem os filtros. 

� A substituição inadequada do filtro poderá reduzir o nível de 
desempenho do aparelho e danificar pratos e utensílios. 
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Etapa 1: Gire o filtro no sentido anti-horário. 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 2: Levante o conjunto do filtro 

 

NOTA: 

Ao seguir este procedimento da etapa 1 para a etapa 2, o sistema de filtro será removido; ao seguir o 
procedimento da Etapa 2 para a Etapa 1, o sistema de filtro será instalado. 

 
Observações: 
- Inspecione os filtros quanto a bloqueio depois de cada vez que a lava-louça tiver sido usada. 
- Desparafusando o filtro grosso, você poderá remover o sistema de filtro. Remova quaisquer restos de 

alimentos e limpe os filtros com água corrente. 

 

 NOTA: 

Todo o conjunto de filtros deverá ser limpo uma vez por semana. 

 
Limpando o Filtro 

Para limpar o filtro grosso e o filtro fino, use uma escova de limpeza. Remonte as peças do filtro, conforme 
mostrado na figura da última página, e reinsira todo o conjunto na lava-louça, posicionando-o em seu 
assento e pressionando para baixo. 

 

 ADVERTÊNCIA! 
Ao limpar os filtros, não bata neles. Caso contrário, os filtros poderão 
ficar contorcidos e o desempenho da Lava-louça poderia diminuir. 

 

Cuidados com a Lava-louça 
 
O painel de controle poderá ser limpo com um pano levemente umedecido. 
Após a limpeza, certifique-se de secar bem. 
 
Para a parte externa, use uma boa cera de polimento para eletrodomésticos. 
Nunca use objetos afiados, esponjas abrasivas ou limpadores fortes em nenhuma parte da lava-louça. 

 
Limpando a Porta 
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Para limpar a borda ao redor da porta, você deverá usar somente pano umedecido 
macio. 
Para evitar a penetração de água dentro da trava e dos componentes elétricos da 
porta, não use nenhum tipo de limpador spray. 

 

 ADVERTÊNCIA! 
� Nunca use limpador spray para limpar o painel da porta, pois isso poderá danificar a 

trava e os componentes elétricos da porta. 

� Agentes abrasivos, ou alguns papéis toalha não deverão ser usados devido ao risco 
de arranhar ou deixar manchas na superfície de aço inoxidável. 

 
Proteção Contra Congelamento 

 
Tome as seguintes medidas de proteção contra congelamento da lava-louça durante o inverno. Toda vez, após os ciclos de lavagem,: 
 
1. Desligue a energia elétrica da lava-louça. 
2. Desligue a alimentação de água e desconecte o tubo de entrada de água da válvula de água. 
3. Drene a água do tubo de entrada e da válvula de água. (Use um tacho para recolher a água) 
4. Reconecte o tubo de entrada de água à válvula de água. 
5. Retire o filtro no fundo da cuba e use uma esponja para absorver a água no poço. 
 

NOTA: Se a sua lava-louça não funcionar por causa do gelo, entre em 

contato com a assistência técnica. 

 

Limpeza dos Braços dos Jatos de Água 
É preciso limpar os braços dos jatos de água regularmente, pois produtos 
químicos da água dura entupirão os jatos e os rolamentos do braço do jato de 
água. 
 
Para remover o braço do jato de água superior, segure a porca e gire o braço no 
sentido horário para removê-lo. 
 
Para remover o braço do jato de água inferior, puxe o braço do jato de água 
para cima. 
 
Lave os braços com água quente e sabão, e use uma escova macia para limpar 
os jatos. Recoloque-os após enxaguá-los bem 

 
 
 
 

Como Manter Sua Lava-Louça em Boas Condições 
� Após cada Lavagem 

Após cada lavagem, desligue a alimentação de água para o aparelho e deixe a porta ligeiramente aberta, de modo que a 
umidade e os odores não fiquem retidos dentro da lava-louça. 

� Retire a Tomada da Alimentação de Energia 
Antes de limpar ou fazer manutenção, sempre retire a tomada da fonte de alimentação. 

� Não Use Solventes ou Limpadores Abrasivos 
Para limpar a parte externa e as peças de borracha da lava-louça, não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos. Use 
apenas um pano umedecido com água quente e sabão. 
Para remover manchas na superfície interna, use um pano umedecido com água e um pouco de vinagre, ou um produto de 
limpeza específico para lava-louças. 

� Quando não estiver em Uso por Longo Tempo 
Recomenda-se fazer um ciclo de lavagem com a lava-louça vazia, e depois retirar a tomada da parede, desligar o abastecimento 
de água, e deixar a porta do aparelho ligeiramente aberta. Isso ajudará as vedações da porta a durarem mais, e evitará a 
formação de odores dentro do aparelho. 

Abrir 
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� Movimentação do Aparelho 
Se precisar movimentar o aparelho, tente mantê-lo na posição vertical. Se for absolutamente necessário, ele poderá ser 
posicionado de costas. 

� Vedações 
Um dos fatores que pode causar formação de odores na lava-louça são alimentos que ficam presos nas vedações. Limpeza 
periódica com uma esponja úmida evitará que isso ocorra. 

 

8. Instruções de instalação 

 
Posicionando o Aparelho 
 
Posicione o aparelho no local desejado. A parte traseira deverá ficar apoiada na parede atrás dele, e as laterais ao lado das paredes 
ou gabinetes adjacentes. A lava-louça está equipada com mangueiras de alimentação de água e de drenagem, que poderão ser 
posicionadas do lado direito ou esquerdo para facilitar a instalação adequada. 
 

Nivelamento do Aparelho 

 

 
Quando o aparelho estiver posicionado para nivelamento, a altura da lava-louça poderá 
ser alterada ajustando-se o nível do parafuso dos pés. 

 

Sobre a Conexão Elétrica 
 

 ADVERTÊNCIA! 
 Para segurança pessoal: 

� Não use extensão ou adaptadores com este aparelho. 

� Em nenhuma circunstância, corte ou remova o aterramento. 

� Conexão direta do fio de alimentação. 

 

Requisitos Elétricos 
Veja o selo de classificação para saber a voltagem nominal e conectar a lava-louça na alimentação adequada. 
Use o fusível exigido de 10 amp, fusível com retardo, ou disjuntor recomendado, e forneça um circuito em separado 
para atender apenas a este aparelho. 

 

 Assegure-se de que há 
aterramento adequado, 
antes de usar o 
aparelho. 

Conexão Elétrica 

Assegure-se de que a voltagem e a frequência da energia correspondam àquelas 
da placa de classificação. Somente insira a tomada na rede elétrica que estiver 
adequadamente aterrada. Se a tomada elétrica à qual o aparelho precisará ser 
conectado não for adequada para a tomada do aparelho, substitua a tomada 
elétrica, ao invés de usar adaptadores ou similares, pois eles podem causar 
superaquecimento e queima do aparelho. 

 
 

Conexão de Água 
 
Conexão de Água Fria 
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Conecte a mangueira de alimentação de água fria a um conector roscado de ¾” e 
certifique-se de que ele está bem preso no lugar. 
Se os tubos de água forem novos, ou ainda não foram usados por longo período de 
tempo, deixe a água correr para se certificar de que a água está limpa. Essa 
precaução é necessária para evitar o risco da entrada de água ficar bloqueada e 
danificar o aparelho. 

 

 ADVERTÊNCIA! Feche o hidrante após o uso. 

 
 
Conexão da Mangueira de Dreno 

 
Insira a mangueira de dreno em um tubo de drenagem com diâmetro mínimo de 40 mm, ou deixe desaguar na pia, 
certificando-se de evitar dobras ou ondulações. O topo da mangueira deverá ser inferior a 1000 mm. 

 

 
PENDURE A MANGUEIRA DE DRENO EM QUALQUER DIREÇÃO DE A, B 

 

 

Como Drenar Excesso de Água das Mangueiras 
Se a pia for 1000 mm mais alta que o piso, o excesso de água nas mangueiras não poderá ser drenado diretamente na 
pia. Será preciso drenar o excesso de água das mangueiras em uma tigela ou recipiente adequado que ficará fora da 
pia, e em uma posição mais baixa do que esta. 

 

Saída de Água 
Conecte a mangueira de dreno de água. A mangueira do dreno deverá estar corretamente encaixada para evitar 
vazamentos. 
Assegure-se de que a mangueira do dreno de água não esteja dobrada ou torcida. 

Extensão da Mangueira 
Se precisar de uma extensão da mangueira, certifique-se de usar uma mangueira de dreno similar. 
Ela não deverá ter mais de 4 metros, caso contrário o efeito de limpeza da lava-louça poderá ser reduzido. 

 

Conexão com o Sifão 
A conexão de água suja deverá ter uma altura inferior a 1000 mm (no máximo) a partir do fundo da lava-louça. 
A mangueira de drenagem de água deverá estar fixada. 

 
 

Ligação da Lava-Louça 

Balcão 
Frente 

NOTA 
O topo da 
mangueira deverá 
ser inferior a 1000 
mm 
 

Tubo de dreno 
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Os seguintes itens deverão ser checados antes de ligar a lava-louça: 
 
1. A lava-louça está nivelada e fixada adequadamente 
2. A válvula de entrada está aberta 
3. As conexões da mangueira de enchimento estão bem apertadas e não estão vazando 
4. Os fios estão bem conectados 
5. A energia está ligada 

6. As mangueiras de entrada e saída estão presas 
7. Todos os materiais de embalagem e impressos deverão ser removidos da lava-louça 

 

Atenção: 

 
Após a instalação, guarde este manual 
O conteúdo deste manual é muito útil para os usuários. 

 

9. Dicas para Resolução de Problemas 

 

Antes de Chamar a Assistência Técnica 
 
Revisar as tabelas das páginas a seguir poderá evitar que você chame a assistência técnica 

 

 

Problema Possíveis Causas O Que Fazer 
A lava-louça não liga Fusível queimado, ou 

disjuntor ativado 
Troque o fusível ou reinicialize o disjuntor. 
Remova qualquer outro eletrodoméstico que 
esteja compartilhando o mesmo circuito da 
lava-louça. 

 A alimentação não está 
ligada 

Verifique se a lava-louça está ligada e se a porta 
está fechada com segurança. 
Certifique-se de que o fio de alimentação está 
devidamente plugado na tomada da parede. 

 A pressão da água é 
baixa 

Verifique se a alimentação de água está 
devidamente conectada e se a água está ligada. 

Problemas 
Técnicos 

 A porta da lava-louça 
não está devidamente 
fechada 

Certifique-se de fechar a porta devidamente e 
travá-la. 

 A água não é 
bombeada da lava-
louça 

A mangueira do dreno 
está torcida 

Verifique a mangueira do dreno 

  Filtro entupido Verifique o filtro de grossos 
(Veja a seção intitulada “Limpando o Filtro”) 

  Pia da cozinha entupida Verifique a pia da cozinha para se certificar de 
que ela está drenando bem. Se o problema for 
que a pia da cozinha não está drenando, você 
precisará de um encanador ao invés de um 
técnico em lava-louças. 

 Formação de espuma 
na cuba 

 
Detergente inadequado 

Use somente detergente especial para lava-
louças para evitar espuma. Se isso ocorrer, abra 
a lava-louça, e deixe a espuma evaporar. 
Acrescente 1 galão (3,8 l) de água fria na cuba. 
Feche e trave a lava-louça, depois selecione 
qualquer ciclo. A lava-louça drenará a água na 
primeira etapa. Abra a porta após a drenagem 
ter parado, e verifique se a espuma 
desapareceu. 
Repita, caso necessário. 

  Derramamento de 
líquido secante 

Sempre enxugue os derramamentos de líquido 
secante imediatamente. 

 Interior da cuba 
manchado 

Foi usado detergente 
com corante 

Certifique-se de que o detergente não tenha 
corante. 
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 Filme branco na 
superfície interna 

Minerais da água dura Para limpar a parte interna, use uma esponja 
umedecida com detergente para lava-louça, e 
use luvas de borracha. Nunca use qualquer 
outro limpador que não seja detergente para 
lava-louça devido ao risco de espuma ou bolhas 
de sabão. 

Problemas 
Gerais 

Há manchas de 
ferrugem nos talheres 

Os itens afetados não 
são resistentes à 
corrosão 

Os itens deverão ser resistentes à corrosão. 

 Barulho de pancada 
no gabinete da lava-
louça 

Um braço do jato de 
água está batendo em 
um item no cesto. 

Interrompa o programa, e reajuste os itens que 
estejam obstruindo o braço do jato de água. 

 Ruído de chocalho no 
gabinete de lavagem 

Louças estão soltas no 
gabinete de lavagem 

Interrompa o programa, e reajuste as louças. 

 Ruído de batida nos 
tubos de água 

Isso poderá ser causado 
pela instalação no local, 
ou na seção transversal 
da tubulação. 

Isso não tem influência na função da lava-louça. 
Em caso de dúvida, entre em contato com um 
encanador profissional. 

 

Os pratos não estão 
limpos 

Os pratos não foram 
colocados 
corretamente. 

Veja as notas em “Carregando os Cestos da 
Lava-Louça”. 

  O programa não tinha 
potência suficiente. 

Selecione um programa mais intenso. 
Veja “Tabela do Ciclo de Lavagem”. 

  Não foi dispensado 
detergente em 
quantidade suficiente. 

Use mais detergente, ou troque de detergente. 

  Itens estão bloqueando 
o caminho dos braços 
do jato de água 

Redistribua os itens, de modo que o jato de 
água possa girar livremente 

 
Resultado 
Insatisfatório 
da Lavagem 

 A combinação do filtro 
na base do gabinete de 
lavagem não está limpo 
ou não está encaixado 
corretamente. 
Isso poderá fazer com 
que os jatos do braço 
do jato de água fiquem 
bloqueados. 

Limpe e/ou encaixe a combinação dos filtros 
corretamente. Limpe os jatos dos braços do jato 
de água. Veja “Limpando os Braços do Jato de 
Água”. 

 Artigos de vidro ficam 
turvos 

Combinação de água 
mole e excesso de 
detergente. 

Use menos detergente se você tiver água mole, 
e selecione um ciclo mais curto para lavar os 
vidros e conseguir que fiquem limpos. 

 Marcas pretas ou 
cinzas nos pratos 

Utensílios de alumínio 
foram esfregados 
contra os pratos. 

Use um limpador de abrasividade suave para 
eliminar essas marcas. 

 Sobrou detergente 
nos copos do 
dispenser 

Pratos estão 
bloqueando os copos 
de detergente. 

Recoloque os pratos adequadamente. 

 Os pratos não estão 
secando 

Carregamento 
inadequado. 

Carregue a lava-louça como sugerido nas 
instruções. 

  Muito pouco líquido 
secante 

Aumente a quantidade de líquido secante, 
reencha o dispenser de líquido secante 

Resultados de 
Secagem 
Insatisfatórios 

 Os pratos foram 
retirados cedo demais. 

Não esvazie sua lava-louça imediatamente após 
a lavagem. Abra a porta ligeiramente para que o 
vapor possa sair. Comece a descarregar a 
lavadora somente quando os pratos estiverem 
mornos ao toque. Esvazie o cesto inferior 
primeiro. Isso evitará que a água caia dos pratos 
no cesto superior. 

    

  Foi selecionado o 
programa errado 

No programa curto, a temperatura de lavagem é 
mais baixa. 
Isso também diminui o desempenho da limpeza. 
Escolha um programa com longo tempo de 
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lavagem. 

  Uso de talheres com 
revestimento de baixa 
qualidade 

A drenagem de água é mais difícil com esses 
itens. Talheres ou pratos deste tipo não são 
adequados para serem lavados em lava-louça. 

 
 
 

Códigos de Erro 
Quando alguns defeitos aparecerem, o aparelho exibirá os códigos de erro para alertá-lo: 

 

Códigos Significados Possíveis Causas 
E1 Tempo de entrada maior. As torneiras não estão abertas, ou a entrada de água 

está restrita, ou a pressão da água é muito baixa 
E4 Transbordamento. Algum elemento da lava-louça está vazando. 
E8 Falha na válvula divisora. Válvula divisora com defeito. 

 

 ADVERTÊNCIA! � Se ocorrer transbordamento, desligue a alimentação de água principal antes de chamar a 
assistência técnica. 

� Se houver água no coletor da base devido a um transbordamento ou pequeno vazamento, a 
água deverá ser retirada antes de religar a lava-louça. 

 

Informações Técnicas 

 
 

(com a porta fechada 
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Altura: 845mm 

Largura: 598mm 

Profundidade: 610mm (com a porta fechada) 

Pressão da água: 0,04-1,0MPa 

Alimentação: Veja selo de classificação 

Capacidade: 14 serviços 

Carregando os cestos de acordo com En50242: 
 

1. Cesto superior: 
 

 

Xícaras 
 

 
Pires 

 
Copos 

 
Travessas pequenas 

 
Travessas médias 

 
Travessas grandes 

2. Cesto inferior: 
 

 

 
Pratos de sobremesa 

 
Pratos rasos 

 
Pratos fundos 

 
Travessas ovais 

 

 

 
 
Nota: Coloque louça leve e plana na prateleira. O peso total é inferior a 1,5 kg. 
 
 

Para dentro 

Prateleira 
Para dentro 

Prateleira 



26 

 

 
 
 
 
 
 
3. Cesto de talheres: 

 
 

1. Colheres de sopa  5.  Colheres de sobremesa 
 

2. Garfos  6. Colher de servir  
3. Facas  7. Garfos de servir  
4. Colheres de chá  8. Concha de molho 

 
 
Informações para testes de comparabilidade de acordo com EN 50242 
Capacidade: 14 serviços 
Posição do cesto superior: posição inferior 
Programa: ECO 
Líquido secante: 6 
Amaciante: H4 
 
 
 

DENTRO 


