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Conheça sua lava louças

Principais componentes da lava louças.

Cesto superior

 imagem 
meramente 
ilustrativa

Hélice inferior
Cesto para talheres

Cesto inferior

Dispenser de sabão 
(compartimento para sabão I 
e sabão II)

1 2 3 4 5 6 7

Tecla : liga e desliga a lava 
louças

Tecla : aciona o spray d’água 
para acumular louças e lavar mais tarde. 

 Programas de lavagem: seleciona o 
programa mais adequado ao tipo de louça 
(saiba mais detalhes na página 13).

4. Tecla  adia o início da lavagem 
das louças em 4, 8 ou 12 horas.

5. Tecla  inicia o programa 
selecionado ou para momentaneamente o 
funcionamento da lava louças.

 6. Etapas de lavagem: mostra as etapas 
para acompanhamento da evolução do 
programa selecionado.

7. Indicador 
acende para indicar a necessidade de 
abastecimento deste compartimento.

Conheça o painel da sua lava louças

Hélice superior

Dispenser de Líquido Secante

Limitador do Rack
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Recomendações

Para conservar melhor sua lava louças, 

aprenda como tirar o melhor proveito dela:

�� Não deixe o cabo de força em contato 

com superfícies quentes ou cortantes. 

Também não apóie nada sobre o mesmo 

para�evitar�que�os��os�se�dani�quem.�

�� A porta aberta pode suportar apenas os 

cestos com as louças. Não utilize a porta 

aberta como base de apoio: não sente e 

nem suba na mesma, ela pode tombar.

�� Mantenha o sabão e o líquido secante 

em um local seco, fora do alcance de 

crianças.

�� Para�não�dani�car�e�garantir�o�resultado�

�nal� de� lavagem,� utilize� somente� sabão�

especí�co�para�máquinas�lava�louças.

�� Não utilize sabão na função spray d’água.

�� Antes de colocar os utensílios na   

lava louças não é necessária  

pré-lavagem, basta remover o excesso de 

resíduos de alimentos.

A alta temperatura da água ou a química 

do� sabão� podem� dani�car� utensílios�

como artigos de borracha, porcelana 

com�decoração� vitri�cada�ou�pintada� à�

mão, objetos de madeira, utensílios com 

cabo de osso, talheres com madeira ou 

cabos colados.

�� Este�produto�lava�panelas,�porém�veri�que�

as recomendações de utilização de seu 

fabricante para máquinas lava louças. 

Panelas de alumínio podem apresentar 

manchar após o processo de lavagem 

devido a ação química do sabão em pó.

�� Caso não seja recomendado pelo 

fabricante de cristais e utensílios 

plásticos, evite colocá-los na lava louças.

�� Utensílios de prata ou aço inoxidável 

que tenham entrado em contato com 

alimentos ácidos ou apimentados podem 

�car�embaçados�depois�da�lavagem.�Para�

que isso não ocorra, enxágue-os logo após 

o uso e antes de colocar na lava louças.

�� Quando não for usar a lava louças por 

períodos longos, é recomendável fechar 

a torneira e tirar o plugue da tomada, 

para evitar possíveis danos causados por 

oscilações nas redes elétrica e hidráulica.

�� A sua lava louças utiliza água quente para 

lavar� e�cientemente� os� utensílios.� Por�

isso, recomendamos alguns cuidados 

para evitar acidentes com a água quente, 

caso seja necessário abrir a porta da lava 

louças durante a lavagem:

 - Pressione a tecla ligar/desligar para 

desligar a lava louças, e espere terminar 

a circulação da água. Caso haja peças de 

cristal sendo lavadas, aguarde no mínimo 

50 minutos para evitar choque térmico e 

danos nessas peças ao abrir a porta;

 - Tendo��nalizado� a� circulação�da� água,�

abra cuidadosamente a porta da  

lava louças.

Não deixe a porta da lava louças aberta 

sem supervisão, uma vez que isto constitui 

um risco de aprisionamento interno ou 

eventual colisão contra a porta.


