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Limpando os Filtros
Para um melhor rendimento e melhores resultados 
na la agem, o con unto �ltro de e estar sempre
limpo.
O �ltro remo e com e�ci ncia as part culas de
alimentos da água da lavagem, permitindo que a 
água recircule durante o ciclo. Por isso, é preciso 
remover as partículas maiores de alimentos 
retidas no �ltro depois de cada ciclo de la agem,
la ando o �ltro principal (semicircular e o copo
em água corrente. 

IMPORTANTE
O con unto �ltro de e ser retirado para
limpeza no mínimo uma vez por semana.

Para retirar os �ltros
1 ire o �ltro grosso no sentido anti-horário e

retire-o.

Para limpar o painel de controle, use um pano 
levemente umedecido e seque completamente. 
Nunca use objetos pontiagudos, esponjas ásperas 
ou limpadores de limpeza pesada em qualquer 
parte da Lava-Louças.

Proteção contra congelamento
Se a sua a a- ouças ai �car em um local sem
aquecimento, onde a temperatura possa �car
abaixo de 0oC:
1 Desligue o fornecimento de energia elétrica 

para a Lava-Louças.
2 Feche o fornecimento de água e desconecte 

a mangueira de entrada d’água na entrada de 
água da Lava-Louças.

3 Drene a água da mangueira de entrada d’água 
(use um recipiente para verter a água).

4 Reconecte a mangueira de entrada d’água na 
entrada de água da Lava-Louças.

5 Retire o �ltro no fundo do gabinete interno e
use uma esponja para absorver a água do 
coletor.

Limpando os Pulverizadores
É preciso limpar os pulverizadores regularmente 
para evitar que os resíduos químicos de uma água 
mais dura bloqueiem os furos dos pulverizadores 
e os suportes. Para remover os pulverizadores, 
retire a porca girando-a no sentido horário para 
retirar a arruela na parte superior do pulverizador 
e retirá-lo.
Lave os pulverizadores com água morna e 
detergente neutro e use uma escova macia para 
limpar os furos. Recoloque os pulverizadores 
depois de secá-los completamente.

2 Retire o �ltro principal.

3 Retire o �ltro �no

Para reinstalar os filtros, siga os mesmos 
procedimentos na ordem inversa.
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Como manter a aparência da sua Lava-
Louças

Depois de cada lavagem
 Feche o fornecimento de água para a Lava-

Louças e deixe a porta ligeiramente aberta para 
evitar a formação de odores e umidade na parte 
interna.

  ATENÇÃO
Retire o cabo elétrico da tomada.
Antes de começar a limpeza ou executar 
qualquer tipo demanutenç o, retire sempre
o cabo elétrico da tomada. Não corra 
riscos.

Não  u se  so lventes  o u l impadores 
abrasivos

 Não use produtos solventes ou limpadores 
abrasivos para limpar a parte externa e as parte 
em borracha da Lava-Louças.

 Use apenas um pano umedecido com água 
morna com detergente neutro.

 Para remover manchas nas superfícies da parte 
interna, use um pano umedecido com água e 
um pouco de vinagre branco ou um limpador 
espec �co para uso em la a-louças.

Quando você sair de férias
 Antes de ficar ausente por certo período, 

recomendamos que você programe um ciclo 
de lavagem com a Lava-Louças vazia. Depois, 
retire o cabo elétrico da tomada, feche a torneira 
de fornecimento de água para a Lava-Louças e 
deixe a porta ligeiramente aberta. Isso ajudará 
a manter as vedações em boas condições 
e evitará a formação de odores dentro do 
produto.

Movendo o produto
 Se a Lava-Louças precisa ser movida, tente 

mantê-la na posição vertical. Se não for 
possível, ela pode ser deitada com o lado 
traseiro para baixo.

Vedações
 Um dos motivos que causa a formação de 

odores dentro da Lava-Louças são os resíduos 
que �cam nas edações. Faça uma limpe a
periódica com uma esponja úmida para evitar 
os odores.

  ATENÇÃO
Nunca use limpadores tipo aerossol para 
limpar o painel da porta, pois isso pode
dani�car a tra a da porta e os componentes
elétricos. Não use produtos abrasivos ou 
papel toalha para e itar que �quem riscos
ou deixar marcas nas superfícies em aço 
inox.

Para limpar os �ltros �no e grosso, use uma esco a
de limpe a. Em seguida, monte as partes do �ltro
conforme as �guras na página e coloque o
con unto �ltro na a a- ouças, posicionando-o no
seu devido lugar e pressionando-o para baixo.

  ATENÇÃO
A Lava-Louças nunca deve ser usada 
sem os filtros. Se os filtros não forem 
colocados corretamente, isso poderá
redu ir o rendimento do produto e dani�car
as louças.
Nunca ligue a La a-Louças se os �ltros
não estiverem devidamente posicionados.
N o bata os �ltros durante a limpe a, pois
isso poderá entortá-los e prejudicar o 
desempenho do produto.

Limpando a Porta
Para limpar ao redor da porta, use apenas um 
pano macio úmido. Para evitar a penetração 
de água na trava da porta e nos componentes 
elétricos, não use limpadores tipo aerossol de 
qualquer tipo.

  ATENÇÃO
l mdisso,nuncause limpadoresabrasi os

ou esponjas ásperas nas superfícies 
e ternas, pois eles poder o danificar o
acabamento. Alguns tipos de papel toalha 
também podem riscar ou deixar marcas na 
superfície.


