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Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Ser iços utori 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. 
Elas ajudarão a executar a instalação e a 
garantir que a Lava-Louças seja 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 aparelho 
deve ser executado por um eletricista ou 
nc n dor qu l c do

Remova completamente a embalagem antes de 
posicionar a máquina. 
Remo a o �lme plástico que cobre o idro.
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 
traseira deve apoiar-se na parede atrás do produto 
e os lados nos armários ou paredes adjacentes. 
Para facilitar a instalação, as conexões de entrada 
d’água e de drenagem podem ser posicionadas 
no lado esquerdo ou direito.

Nivelamento

IMPORTANTE
O nivelamento correto do produto é 
importante 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-
ouças 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
one o da água fria

Conecte a mangueira de 
fornecimento de água fria a 
uma torneira com adaptador 
com rosca 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.

one o da água 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 
apro imadamente minutos menor e a e�ci ncia
da lavagem será levemente reduzida.
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.
eri�que se a mangueira de drenagem n o está

dobrada ou amassada.  
Coloque a outra extremidade da mangueira de 
drenagem em um tubo de drenagem com diâmetro 
mínimo de 40 mm ou deixe-a apoiada no tanque, 
evitando que a mangueira fique dobrada ou 
torcida. Use a curva especial fornecida com o 
produto. A extremidade livre da mangueira deve 
�car a uma altura entre 40 e 00 cm e n o de e
�car imersa na água.

Como Drenar o Excesso de Água das 
Mangueiras
Se a altura do tanque é maior que 100 cm do 
chão, o excesso de água nas mangueiras não 
será drenado diretamente dentro do tanque. 
Será necessário drenar o excesso de água das 
mangueiras em um recipiente mais baixo que o 
tanque.

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

IMPORTANTE
A extensão não deve ser maior que 4 
metros, caso contrário, poderá redu ir a
e�ci ncia da la agem

Conexão Elétrica

  ATENÇÃO

uidado 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.

Disjuntores
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.
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Tec la  Liga /Desl ig a :  L iga /des l iga  o 
fornecimento de energia. Quando pressionada, 
todas as lâmpadas indicadoras acendem por 
um instante e apagam em seguida, exceto o 
indicador Liga/Desliga.
Tecla Meia Carga: Seleciona um programa de 
lavagem para meia carga de louças. Quando 
qualquer programa é selecionado,  a lâmpada 
indicadora de Meia Carga permanece acesa 
durante todo o tempo do programa (quando 
pressionada apenas o pulverizador superior 
funcionará). 
Tecla Delicado: Seleciona o programa de 
lavagem Delicado. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Delicado acende.
Tecla Normal: Seleciona o programa de 
lavagem Normal. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Normal acende.
Tecla Lava-Panelas:LSeleciona o programa 
de lavagem intensiva. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Lava-Panelas acende. 
O visor exibe: 
O tempo restante para o �nal do programa
O tempo que falta para o in cio do programa
O indicador de funcionamento
temperatura da água

C digos de erros
Sem l quido secante.

Tecla r m: Seleciona o programa 
Pré-Lavagem. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Pré-Lavagem acende.a
Tecla Express 25 min : Seleciona um 
programa de lavagem rápida. Quando 
selecionada, a lâmpada indicadora Express 
25 min acende.
Tecla Eco: Seleciona um programa de 
lavagem econômica. Quando selecionada, 
a lâmpada indicadora Eco acende.
Função r r: Trava todas as teclas do 
painel, evitando que a programação seja 
alterada por crianças ou acidentalmente 
durante a limpeza do painel.
Tecla Adiar Início: Pressione essa tecla 
para adiar o início da lavagem. Você pode 
programar o início para até 12 horas. Cada 
vez que a tecla é pressionada, o início do 
programa de lavagem é adiado em três 
horas.
Tecla Início/Pausa: Pressione essa tecla para 
iniciar ou parar o funcionamento da Lava-
Louças. Quando selecionada, a lâmpada 
indicadora Início/Pausa acende.

one 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 m se o sistema
elétrico 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 apropriada para o plugue,
substitua a tomada ao invés de usar 
um adaptador, pois isso poderá causar
superaquecimento e incêndio.
ertif ique-se de que a tomada está

devidamente aterrada antes de usar o 
produto.
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