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Limpeza periódica

Limpeza da parte externa

Desligue o plugue da tomada.

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da Lava louças.

Nunca use produtos abrasivos, esponjas de aço, água sanitária, solventes ou álcool, pois 

podem�dani�car�a�sua�Lava�louças.

Limpeza�do��ltro

O�sistema�de��ltragem�da�sua�Lava�louças�é�composto�por�um�conjunto�de��ltros�de�malha�

�na�e�grossa,�que�retém�as�partículas�de�alimentos,�evitando�o�entupimento�das�tubulações�

da�Lava�louças.�A�limpeza�deve�ser�feita�após�cada�lavagem,�para�manter�sua�e�ciência.

Para�realizar�a�limpeza�do�conjunto�do��ltros,�siga�os�passos�abaixo:

Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.

Gire�o��ltro�no�sentido�anti-horário�(A)�e�puxe�para�retirar�(B).

Limpe�os��ltros�em�água�corrente,�tendo�o�cuidado�para�não�dani�car�a�tela.�Se�necessário,�

faça uso de uma escova macia.

Monte�o�conjunto�de��ltros�e�recoloque-o�na�lava�louças�girando�sentido�horário�(C)�até�

reencaixá-lo completamente.

Recoloque o cesto inferior na posição inicial.
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Limpeza da hélice

Para�garantir�a�limpeza�das�louças,�veri�que�após�cada�lavagem�se�

existe algum resíduo de alimento obstruindo os furos da hélice.

Para iniciar a limpeza da hélice retire completamente o cesto da lava 

louçass e siga os passos abaixo:

Retire a hélice puxando-a para cima.

2. Lave em água corrente

3. Recoloque a hélice no local de origem pressionando-a até ouvir um clique.

4. Solte�a�hélice�e�gire-a�para�veri�car�se�está�posicionada�corretamente.�

5. Recoloque o cesto na lava louças.
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Solucionando problemas

Veri�que� na� página� 13� o� programa�
adequado para o tipo de louça e de sujeira a 
ser lavada.

Utilize sabão dentro do prazo de validade.

Utilize�sabão�especí�co�para�lava�louças.

Veri�que�se�o��ltro�e/ou�hélices�estão�sujos.�
Se necessário, faça a limpeza como descrito 
na seção Limpeza Periódica.

Veri�que� se� o� �ltro� está� encaixado�
perfeitamente. Se necessário, pressione-o no 
seu alojamento.

Veri�que�se�as�louças�acomodadas�nos�cestos�
não estão travando a hélice. Se necessário, 
distribua novamente as louças.

Veri�que�as�recomendações�de�carregamento�
na seção Uso da lava louças. É necessário 
deixar espaço livre entre as peças.

Veri�que� se� a� quantidade� de� sabão� está�
adequada para o programa selecionado na 
seção Uso da lava louças.

Veja na seção Uso da lava louças a maneira 
correta de abastecimento do dispenser de 
sabão.

Veri�que� se� a� quantidade� de� sabão� está�
adequada para o programa selecionado na 
seção Uso da lava louças.

Utilize somente utensílios resistentes ao uso 
na lava louças.

Distribua as louças corretamente como indicado 
na seção Uso da lava louças. É necessário 
deixar espaço livre entre as peças.

Limpe o utensílio com uma esponja de aço 
bem��na�e�detergente�comum.

Siga a recomendação da página 10. 

Distribua as louças corretamente como indicado 
na seção Uso da lava louças. É necessário 
deixar espaço livre entre as peças.

Selecione o programa delicado.

Lave somente cristais recomendados pelo 
fabricante.
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Antes de colocar os utensílios na lava louças, 
enxágue-os retirando essas sobras. Para 
recuperá-los, limpe as manchas com polidor 
de prata e lave-os novamente.

Veri�que�se�a�tomada�não�está�com�defeitos.

Conecte o plugue na tomada. No caso de 
incompatibilidade do plugue com a tomada, 
troque por uma tomada adequada.

Veri�que� se� todos� os� fusíveis� ou� chaves�
disjuntoras do quadro de entrada de energia 
não estão queimados ou desarmados.
Veri�que� se� não� há� falta� de� energia� elétrica�
na rede.

Veri�que� se� a� porta� da� sua� lava� louças� está�
bem fechada.

Veri�que� se� há� falta� de� água� na� rede� de�
abastecimento ou se a torneira ou registro de 
alimentação da máquina não estão fechados.

Veri�que�se�a�mangueira�de�entrada�de�água�
não está obstruída ou dobrada.

Veri�que�se�o�posicionamento�da�mangueira�
de drenagem está de acordo com as 
recomendações na seção Instalação.

Veri�que� se� a� mangueira� de� drenagem� não�
está obstruída ou dobrada.

Veri�que� o� nível� de� líquido� secante.� Caso�
necessário, reabasteça o dispenser como 
descrito na seção Uso da lava louças.

Aguarde�o�ciclo��nalizar�para�abrir�a�porta�da�
lava louças.

Distribua as louças corretamente como 
indicado na seção Uso da lava louças. É 
necessário deixar espaço livre entre as peças.

Altere a regulagem do dosador do liquido 
secante, aumentando a numeração como 
descrito na seção Uso da lava louças.

Retire os utensílios da lava louças logo após a 
�nalização�do�ciclo�de�lavagem.

Característica do material plástico.

Veri�que�se�o�posicionamento�da�mangueira�
de drenagem está de acordo com as 
recomendações na seção Instalação.

Certi�que-se�que�a�lava�louças�esteja�nivelada.

Veri�que�se�não�há�louças�grandes�na�frente�
do dispenser, impedindo o dispensamento.
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Código de erros no painel

Antes de contactar a ,�veri�que�se�é�possível�solucionar�o�problema�

exibido no painel da lava louças através dos códigos de erros listados abaixo:

Meia Carga Falha de entrada de 

água

�� Checar se há água na residência

�� Checar se a torneira está 

totalmente aberta

�� Checar se a mangueira de entrada 

de água não esta dobrada ou 

obstruída

�� Veri�car�a�pressão�da�água

Meia Carga + Econômico  

(piscando)

Falha do sistema de 

aquecimento

�� Agendar visita da Rede Autorizada 

informando o erro encontrado

Delicado  

(piscando)

Falha de 

transbordamento

�� Checar se a mangueira de 

drenagem não esta dobrada ou 

obstruida 

Delicado + Econômico  

(piscando)

Falha do sensor �� Agendar visita da Rede Autorizada 

informando o erro encontrado

Delicado + Econômico + Meia 

Carga (piscando)

Falha do sensor �� Agendar visita da Rede Autorizada 

informando o erro encontrado

Reabastecer líquido secante  

(aceso)

Falta de líquido 

secante

�� Abastecer compartimento de 

liquido secante

Obs:�o�led�de�liquido�secante�poderá��car�aceso�durante�a�exibição�dos�outros�códigos�de�falha,�nesse�caso�abasteça�o�
compartimento�de�liquido�secante�para�que�o�Led�de��Reabastecer�Liquido�Secante��se�apague.Na�sequencia�veri�que�
quais�Leds��cam�piscando�para�identi�car�assim�a�indicação�de�falha�que�esta�sendo�apresentada.
Durante a exibição dos códigos de falha o produto ira emitir um bip durante os primeiros 30 segundos da exibição da 
mesma.
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Fique atento!

Para mais informações sobre este produto,  
acesse: www.consul.com.br

Evite�vazamentos�rosqueando,�o�su�ciente,�a�mangueira�de�entrada�de�água.�Veri�que�as�

duas extremidades da mangueira.

2. Saída de água não deve exceder distância máx. de 75 cm em relação a base do produto.

3. Veri�que�se�a� tensão�de�alimentação�na�etiqueta�do�cabo�de� força�da� lava� louças�é�a�

mesma da tomada na qual será ligada (127 ou 220 V). 

4. A lava louças possui em seu dispenser dois compartimentos de sabão:  SABÃO I e SABÃO 

II, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado. Utilize somente 

sabão�apropriado�para�lava�louças,�em�pó�ou�em�tablete.�Veri�que�na�seção��Abastecendo�

o dispenser”, a maneira correta para abastecer os compartimentos.

5. O dosador de líquido secante da sua lava louças oferece uma regulagem de 1 a 4. Sempre 

inicie com o dosador ajustado no número 2, se a louça não estiver seca ajuste a quantidade 

em uma posição superior (3 ou 4). 

6. A�limpeza�do��ltro�deve�ser�feita�após�cada�lavagem�para�manter�a�sua�e�ciência�e�garantir�

a drenagem da água e o correto funcionamento da lava louças.


