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O detergente 
permanece no 
compartimento

Arrume as louças nos cestos de forma a 
não bloquear o compartimento.

Há louças bloqueando o com-
partimento de detergente.

Coloque as louças conforme indicado no 
item Carregando o Cesto.

As louças foram colocadas 
incorretamente no cesto.

As louças não 
secam

Aumente a quantidade de líquido secante 
ou abasteça o compartimento.

Quantidade insu�ciente de
líquido secante.

Não retire as louças imediatamente após o 
�nal do programa. Abra um pouco a porta da
Lava-Louças para que o vapor possa sair. Re-
tire as louças apenas quando elas estiverem 
frias o su�ciente para serem tocadas.

As louças foram removidas 
muito rápido.

Nos programas mais curtos a temperatura 
de lavagem é mais baixa. Isto também 
diminui a qualidade da limpeza. Escolha um 
programa mais longo.

Não foi selecionado o progra-
ma correto.

A drenagem da água é mais difícil neste tipo 
de talheres. Os talheres ou louças deste 
tipo não devem ser lavados em lava-louças.

Talheres com revestimento de 
baixa qualidade.

* A dimensão máxima para pratos não circulares é de 26 mm.

Esta Lava-Louças está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução de número 
505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

 

Largura (mm)

Altura (mm)

Profundidade com puxador (mm)

Profundidade sem puxador (mm)

Profundidade com a porta aberta (mm)

Pressão de abastecimento d’água mínina (MPa)

Pressão de abastecimento d’água  máxima (MPa)

Tensão (V)

Frequência (Hz)

Potência máxima (W)

Corrente elétrica máxima (A)

Capacidade

Diâmetro máximo dos pratos (mm)*

Profundidade máximo dos pratos (mm)

550

446

558

525

800

0,04 (0,4 bar)

1 (10 bar)

127

60

710

6,0

6 serviços

260

70

550

446

558

525

800

0,04 (0,4 bar)

1 (10 bar)

220

60

1180

5,6

6 serviços

260

70

lauro
Caixa de texto

lauro
Novo Carimbo
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IMPORTANTE
ste produto foi concebido e de e ser utili ado e clusi amente para uso dom stico.




