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Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Ser içosAutori ados altamente quali�ca-
da para instalar a sua Lava-Louças. Entre em con-
tato com um dos Serviços Autorizados Electrolux 
que constam na relação fornecida juntamente com 
esse Manual de Instruções. Para este serviço será 
cobrada uma taxa de instalação.
Essa instalação não compreende serviços de 
preparação do local e nem os materiais para a 
instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, 
disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois 
são de responsabilidade do Consumidor.

  ATENÇÃO
ntes de começar a instalaç o, leia com

atenção todas as informações a seguir. 
las a udar o a e ecutar a instalaç o e a

garantir que a a a- ouças se a instalada
corretamente e com segurança. Guarde 
esse Manual em um local de fácil acesso 
para consultas futuras.

IMPORTANTE
Qualquer serviço elétrico ou hidráulico 
necessário para a instalação deste produto 
de e ser e ecutado por um eletricista ou
encanador quali cado.

Remova completamente a embalagem antes de 
posicionar a Lava-Louças. 
Se possível, posicione a máquina próximo a uma 
torneira e a um dreno.

Dimensões

Posicionando a Lava-Louças
Posicione o produto no local desejado. A parte tra-
seira deve apoiar-se na parede atrás do produto. 
Deixe uma distância mínima livre de 5 mm nas 
laterais do produto. Para facilitar a instalação, as 
conexões de entrada d’água e de drenagem po-
dem ser posicionadas no lado esquerdo ou direito.

Nivelamento

IMPORTANTE
O n l m nto corr to do produto m-
portante para o correto funcionamento 
dos cestos e para que se obtenha um bom 
resultado de lavagem.

1 Coloque um nível de bolha sobre a porta e 
nas guias dos cestos na parte interna da Lava-
Louças para certi�car-se de que o produto está
nivelado.

2 Quando estiver nivelando a Lava-Louças, 
tenha cuidado para não deixá-la tombar. 

Conexão do Abastecimento de Água
Cone o da gua fria
Conecte a mangueira de fornecimento de água 
fria a uma torneira com adaptador com rosca ¾” 
e certi�que-se de que ela está bem apertada.
Se as mangueiras de água são novas ou não 
foram usadas por um longo período, deixe que 
a água ua para garantir que a água saia limpa
e sem impurezas. Se isso não for feito, há um 
risco de que a água seja bloqueada e o produto 
dani�cado.

Cone o da gua quente
Desde que a temperatura não passe de 60oC, o 
fornecimento de água para a Lava-Louças também 
pode ser conectado em uma linha de água quente 
(sistema centralizado, sistema de aquecimento).
Nesse caso, o tempo do ciclo de lavagem será 
menor.
A conexão na linha de água quente deve ser feita 
de acordo com os mesmo procedimentos que a 
conexão na linha de água fria.
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Conexão da Mangueira de Drenagem
Conecte a mangueira de drenagem na Lava-
Louças, certificando-se de que ela está bem 
encaixada para evitar vazamentos.
Coloque a outra extremidade da mangueira 
de drenagem em um tubo de drenagem com 
diâmetro mínimo de 40 mm ou deixe-a apoiada 
na pia, e itando que a mangueira �que dobrada
ou torcida.
Use a curva da mangueira de drenagem (item 14 
da página 4). A extremidade livre da mangueira 
de e �car com altura entre 40 e 5 cm e n o de e
�car imersa em água para e itar que a água olte
para dentro da Lava-Louças.

Extensão de Drenagem
Se for preciso instalar uma extensão, esta deve 
ser similar à mangueira de drenagem.

IMPORTANTE

Dis untores
É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos 
para a Lava-Louças. Em caso de dúvida com 
relação ao sistema elétrico de sua residência, 
consulte a concessionária de energia elétrica.

Conexão Elétrica

  ATENÇÃO
Cuidado para segurança pessoal
N o use e tens o ou adaptadores com
este produto
N o corte ou remo a, sob qualquer
circunst ncia, o pino de aterramento do
plugue do cabo elétrico.

  ATENÇÃO
A curva da mangueira de drenagem deve ser 

adanaparedepara e itar que amangueira
se mo a e para que n o ha a a amento de
água para fora do dreno.
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Informamos que o plugue do cabo de alimentação 
deste eletrodoméstico respeita o novo padrão es-
tabelecido pela norma NBR 14136, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Por-
taria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a toma-
da da sua residência ainda se encontre no padrão 
antigo, recomendamos que providencie a subs-
tituição e adequação da mesma ao novo padrão 
NBR 4 36, com um eletricista de sua con�ança.
Os benefícios do novo padrão de tomada são:
Maior segurança contra risco de choque el trico
no momento da conexão do plugue na tomada;
Melhoria na cone o entre o plugue e tomada,
reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
Diminuiç o das perdas de energia.

Lembramos ainda que, para aproveitar o avanço e 
a segurança da nova padronização, é necessário o 
aterramento da tomada, conforme a norma de ins-
talações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de 
d idas, consulte um pro�ssional da área.

Tec la  Liga /Desl ig a :  L iga /des l iga  o 
fornecimento de energia. Quando tocada, a 
lâmpada indicadora acende.
Para desligar a Lava-Louças a qualquer 
momento durante o funcionamento, mantenha 
o dedo na tecla Liga/Desliga por mais de 3 
segundos.

Tecla Programas: Cada toque nesta tecla 
seleciona um programa na sequencia: Pré-
Lavagem, Express, Normal, Lava-Panelas e 
ECO. Quando pressionada por 4 segundos, 
trava o painel de controle.

Esta tecla também é utilizada para travar o 
painel de controle . Veja como funciona a 
função Travar na página 12.

Indicadores os programas de lavagem

Tecla Início/Pausa: Toque nesta tecla para 
iniciar ou interromper o funcionamento 
da Lava-Louças. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Início/Pausa acende.

Etapas de Lavagem: A lâmpada indicadora 
acende, informando qual etapa do processo 
de lavagem está em andamento.

Cone o el trica
Certifique-se de que o valor de tensão na 
residência corresponde ao informado na etiqueta de 
identi�caç o. eri�que tamb mseo sistemael trico
suporta a corrente máxima informada na etiqueta. 
Somente então coloque o plugue do cabo elétrico 
na tomada, que deve estar devidamente aterrada.

IMPORTANTE
Se a tomada na qual o produto será conectado 
n o apropriadapara oplugue (tripolar, no o
padr o , substitua a tomada ao in s de
usar um adaptador, pois isso poder causar
superaquecimento e incêndio.
Certifique-se de que a tomada est
devidamente aterrada antes de usar o produto.
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* Este aparelho está em conformidade com os 
níveis de tensão estabelecidos na resolução 
número 505/2001 da ANEEL (Agência Nacional 
de Energia Elétrica). 
Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja 
fora dos limites indicados na tabela Variação 
Admissível de Tensão, solicite à concessionária 
de energia a adequação dos níveis de tensão e 
instale um regulador de tensão (estabilizador) com 
potência não inferior a 1000VA. Danos ao aparelho 
poderão ocorrer se houver, no local da instalação, 
ariaç o de tens o fora dos limites especi�cados

(vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no 
fornecimento de energia. 
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