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Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada 
para instalar a sua Lava-Louças. Entre em contato 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.

Antes de começar a instalação, 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.

Qualquer serviço elétrico necessário para a instalação deste 
aparelho deve ser executado por um eletricista quali cado.

Remova completamente a embalagem antes de posicionar a Lava-Louças.

Se possível, posicione a Lava-Louças próximo a uma torneira e a um dreno. 

Dimensões do aparelho (em mm)
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Posicionando a Lava-Louças

Posicione o aparelho no local desejado. A parte traseira deve defrontar a parede atrás do aparelho 
e os lados os armários ou paredes adjacentes. Para facilitar a instalação, as conexões de entrada 
de água e de drenagem podem ser posicionadas para o lado esquerdo ou direito.

Nivelamento

1 Coloque um nível de bolha sobre o aparelho para certificar-se 
de que está nivelado.

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

3 A inclinação não deve ser maior que 2o.

Instalação

Dimensões do nicho (em mm)
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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.
Verifique se a mangueira de drenagem 
não 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 aparelho.
A extremidade livre da mangueira deve 
ficar a uma altura máxima de 100 cm 
e não deve ficar imersa na água.

Instalação

Conexão do abastecimento de água fria
Conecte a mangueira de fornecimento de água fria a uma torneira com 
adaptador com rosca ¾” e certifique-se de que não há vazamento.
Se as mangueiras de água são novas ou não foram usadas por um 
longo período, deixe que a água flua para garantir que a água saia 
limpa e sem impurezas.

Conexão da água quente
Desde que a temperatura não passe de 50 °C, 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. 
Devido a restrições construtivas da máquina, caso a temperatura ultrapasse esse limite por de-
terminado período a porta pode abrir sozinha. 
A conexão na linha de água quente deve ser feita de acordo com os mesmos procedimentos que 
a conexão na linha de água fria.

Feche a torneira após o uso.

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.
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Instalação

Antes de ligar, veri que se a tensão da tomada onde
o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta 
localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação) 
ou na etiqueta de identi cação da Lava-Louças.

Ligue sua Lava-Louças a uma tomada exclusiva, não 
utilize extensões ou conectores tipo “T” (Benjamim). 
Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede 
elétrica, prejudicando o funcionamento e resultando 
em acidentes.

Não corte ou remova, sob qualquer circunstância, o 
pino de aterramento do plugue do cabo de alimentação.

Certifique-se de que o valor de tensão na residência corresponde ao informado na etiqueta 
de identificação. Verifique também se o sistema elétrico suporta a corrente máxima informada 
no manual. Somente então coloque o plugue do cabo de alimentação na tomada, que deve 
estar devidamente aterrada.

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são 
estabelecidos nos “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 
Elétrico Nacional (PRODIST)” 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 igual ou superior a 2000 VA.

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

A extensão não deve ser maior que 4 metros, caso contrário, poderá reduzir a eficiência da 
lavagem.

Conexão elétrica
Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede 
elétrica do local de instalação da Lava-Louças e, para maiores informações, entre em contato 
com o Serviço Autorizado Electrolux.
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Instalação

Se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especi cados
(vide tabela citada anteriormente) ou quedas frequentes no fornecimento de 
energia, o aparelho poderá sofrer alterações no seu funcionamento.

Seu aparelho possui um plugue de 20 A, com pinos de Ø 4,8 mm.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão 
estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e 
pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos 
a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua 
confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:
Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na
tomada;
Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato
elétrico;
Diminuição 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 instalações elétricas ABNT NBR5410. 
Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

A tomada ou o interruptor utilizado para a conexão do cabo de alimentação deve ficar em um 
local de fácil acesso durante a instalação.

Durante a instalação, verifique o posicionamento do cabo de alimentação. Mantenha o cabo 
de alimentação afastado das paredes da Lava-Louças.

Se a tomada na qual o aparelho será conectado não é apropriada 
para o plugue, substitua a tomada ao invés de usar um adaptador, 
pois isso poderá causar superaquecimento e incêndio.

Certi que-se de que a tomada está devidamente aterrada antes de
usar o aparelho.

Disjuntores
É obrigatória a instalação de um disjuntor exclusivo para a Lava-Louças. Recomenda-se a 
utilização de um disjuntor de 16A.

O local de instalação do disjuntor deve ser próximo ao produto (aproximadamente 5 metros). 
Caso a distância seja maior que 5 metros, solicite a um eletricista de confiança que faça a 
adequação.


