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Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou
estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem 
ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
Mantenha o material da embalagem da Lava-Louças fora do alcance de crianças.
Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver 
desligado.

Atenção!
Em caso de dúvida sobre o aterramento, entre em contato com 
um eletricista quali cado e não modi que o plugue do cabo de
alimentação (fornecido com o aparelho) caso ele não se encaixe na 
tomada. Solicite a um eletricista que instale uma tomada aterrada, 
de acordo com os requisitos da ABNT NBR5410.

Mantenha as crianças longe de detergentes, líquidos secantes e 
da porta da Lava-Louças, pois pode haver resíduos de detergente 
dentro do produto.
Mantenha crianças pequenas longe da Lava-Louças para evitar que 
elas brinquem com o produto.
Os detergentes para lava-louças são altamente alcalinos e podem 
ser muito perigosos se ingeridos. Evite o contato com a pele e os 
olhos e mantenha as crianças longe da Lava-Louças quando a porta 
estiver aberta.
Não deixe a porta da Lava-Louças aberta, para evitar riscos de 
tombamento do produto ou tropeço.
Antes de descartar uma Lava-Louças sem uso, retire a porta para 
evitar que crianças quem presas dentro do produto.

Antes de iniciar a limpeza ou manutenção da sua Lava-Louças, desligue o aparelho e retire 
o plugue da tomada. Não puxe pelo cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver 
dani cado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a m de evitar riscos.
O cabo de alimentação não deve car excessivamente dobrado ou pressionado durante a
instalação. O cabo de alimentação deste aparelho não deve ser alterado.
Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou falha, o aterramento diminui 
o risco de choque elétrico. Este aparelho possui um cabo de alimentação com um equipamento 
condutor de aterramento e um pino de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada 
devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT NBR 5410 - Seção Aterramento.
Uma ligação incorreta do equipamento condutor de aterramento pode causar risco de choque 
elétrico.

O aparelho deve ser ligado à rede de água usando mangueiras novas. Mangueiras velhas não 
devem ser usadas ou reutilizadas.
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Atenção!
Não dani que e não sente ou se apoie sobre a porta e os cestos da
Lava-Louças.
A superfície interna inferior ca muito quente durante e após a
lavagem, devido à resistência de aquecimento embutida. Evite tocar 
nessa região e aguarde 30 minutos para o resfriamento. Não deixe 
objetos plásticos em contato com essa área.
Não coloque objetos pesados sobre a porta quando ela estiver aberta, 
pois isso poderá fazer com que a Lava-Louças tombe para a frente.

Quando estiver colocando as louças a serem lavadas coloque objetos pontiagudos de forma 
que não dani quem a vedação da porta.
Veri que se o recipiente de detergente está vazio no nal do ciclo de lavagem.

Segurança

Atenção!
Lave na Lava-Louças somente utensílios plásticos com a indicação de 
que podem ser lavados em lava-louças. Veri que as recomendações
do Fabricante dos utensílios.
Facas e outros utensílios compontas a adas devem ser introduzidos
no cesto com as suas pontas voltadas para baixo ou colocadas numa 
posição horizontal.

Use apenas detergentes e líquidos secantes especí cos para lava-louças. Nunca use sabão
para lavar roupas ou detergente para lavar louças a mão na sua Lava-Louças. Mantenha esses 
produtos fora do alcance de crianças.

A pressão máxima de entrada de água é 1 MPa (aprox. 100 mca).
A pressão mínima de entrada de água é 0,04 MPa (aprox. 4 mca).
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Atenção!
O GÁS HIDROGÊNIO É EXPLOSIVO.
Sob certas condições, pode ocorrer a produção de gás hidrogênio 
em um sistema com água quente que não tenha sido usado por duas 
semanas ou mais.
Se o sistema com água quente não foi usado neste período, antes de usar 
a Lava-Louças, abra as torneiras de água quente e deixe que a água ua
por alguns minutos. Isso eliminará todo o gás hidrogênio acumulado.
Como o gás é in amável, não fume e não use qualquer tipo de chama
durante este procedimento.

Segurança

Se houver resíduos de detergente e/ou líquido secante nas louças, 
seja por mau funcionamento do aparelho, parada antecipada do ciclo 
de lavagem ou uso em excesso de detergente para a lavagem, retire 
as louças e limpe-as com água corrente até eliminar todo o excesso 
de detergente e/ou líquido secante. A ingestão destes produtos 
pode ser prejudicial à saúde. Para maiores informações veri que
os rótulos dos produtos de limpeza utilizados na lava-louças e entre 
em contato com os seus Fabricantes.


