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Assistência ao Consumidor
Caso sua Lava-Louças apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço 
Autori ado eri�que abai o se a causa da falha n o simples de ser resol ida ou se n o está ha endo
erro na utilização do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar 
um técnico.
Quando as correções sugeridas n o forem su�cientes, chame o Ser iço Autori ado Electrolu , que
estará à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

A Lava-Louças 
não funciona

Ligue o disjuntor. A Lava-Louças deve ser 
conectada a uma tomada exclusiva.

Disjuntor desligado.

Certi�que-se de que a tecla Liga/Desliga foi
pressionada e de que a porta foi fechada 
corretamente.
Certi�que-se de que o cabo el trico foi
devidamente conectado na tomada.

A tecla Liga/Desliga não foi 
pressionada.

Feche a porta e certi�que-se de que ela
está travada.

A porta da Lava-Louças não foi 
devidamente fechada.

Ruído nterrompa programa e eri�que os itens
que estão encostando no pulverizador.

O pulverizador está batendo 
em algum item do cesto.

Certi�que-se de que as louças foram colo-
cadas corretamente no cesto.

As louças não estão bem colo-
cadas no cesto ou algum item 
menor caiu dentro do cesto.

sto n o in uencia no funcionamento da
Lava-Louças. Em caso de dúvida, consulte 
um encanador.

Ruído na tubulação de água.

Espuma no 
gabinete interno

Use apenas detergentes espec �cos para
lava-louças para evitar espuma.
Se isso ocorrer, abra a Lava-Louças e 
deixe que a espuma evapore.
Coloque 1 litro de água dentro do coletor 
e feche a porta. Inicie um ciclo de lavagem 
para drenar a água. Repita se necessário.

Detergente impróprio.

Sempre limpe o excesso de líquido secan-
te quando estiver abastecendo o compar-
timento.

Resíduos de líquido secante.

Manchas no 
gabinete interno

Certi�que-se de usar apenas detergen-
tes sem corantes.

Foi usado detergente com 
corante.
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As louças não 
estão limpas

Selecione um programa para louças 
mais sujas.

Programa incorreto.

Veja o item Carregando o Cesto.O cesto foi carregado incorre-
tamente.

Marcas de 
ferrugem nos 
talheres

Não lave este tipo de talheres na Lava-
Louças.

Feche a tampa do líquido secante.

Os itens afetados não são 
resistentes a corrosão.

A tampa do líquido secante 
está solta.

Manchas nos 
vidros

Use menos detergente se a água da sua re-
sidência é muito mole e selecione um ciclo 
de lavagem mais curto para lavar louças de 
vidro e para limpá-las.

Excesso de detergente.

Coloque mais detergente no compartimento 
ou use outra marca de detergente.

Quantidade insu�ciente de
detergente.

Recoloque as louças no cesto de maneira 
que o pulverizador possa girar livremente.

Louças bloqueando o pulveri-
zador

Limpe ou reinstale o con unto �ltro. Limpe
o pulverizador conforme o item Limpeza e 
Manutençãio.

O con unto �ltro está su o ou
não foi encaixado corretamente.

Manchas pretas 
ou cinza nas 
louças

Use um limpador abrasivo suave para 
retirar as marcas.

Utensílios de alumínio em 
contato com as louças.

Não drena a água eri�que a mangueira de drenagem.

La e o �ltro.

eri�que a pia da co inha para carti�car-se
de que está drenando corretamente. Se 
houver algum problema, entre em contato 
com um encanador.

Mangueira de drenagem 
dobrada.

Filtro entupido.

Pia da cozinha entupida.

Ícone do programa 
Eco piscando no 
painel

eri�que se a torneira está aberta, se a
mangueira de entrada d’água está obstruída 
ou se a pressão da água está muito baixa.

Está demorando muito tempo 
para entrar a água na Lava-
Louças.

Ícone do programa 
Normal piscando 
no painel

Entre em contado com o Serviço Autorizado 
Electrolux.

Transbordamento de água.
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O detergente 
permanece no 
compartimento

Arrume as louças nos cestos de forma a 
não bloquear o compartimento.

Há louças bloqueando o com-
partimento de detergente.

Coloque as louças conforme indicado no 
item Carregando o Cesto.

As louças foram colocadas 
incorretamente no cesto.

As louças não 
secam

Aumente a quantidade de líquido secante 
ou abasteça o compartimento.

Quantidade insu�ciente de
líquido secante.

Não retire as louças imediatamente após o 
�nal do programa. Abra um pouco a porta da
Lava-Louças para que o vapor possa sair. Re-
tire as louças apenas quando elas estiverem 
frias o su�ciente para serem tocadas.

As louças foram removidas 
muito rápido.

Nos programas mais curtos a temperatura 
de lavagem é mais baixa. Isto também 
diminui a qualidade da limpeza. Escolha um 
programa mais longo.

Não foi selecionado o progra-
ma correto.

A drenagem da água é mais difícil neste tipo 
de talheres. Os talheres ou louças deste 
tipo não devem ser lavados em lava-louças.

Talheres com revestimento de 
baixa qualidade.

* A dimensão máxima para pratos não circulares é de 26 mm.

Esta Lava-Louças está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução de número 
505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

 

Largura (mm)

Altura (mm)

Profundidade com puxador (mm)

Profundidade sem puxador (mm)

Profundidade com a porta aberta (mm)

Pressão de abastecimento d’água mínina (MPa)

Pressão de abastecimento d’água  máxima (MPa)

Tensão (V)

Frequência (Hz)

Potência máxima (W)

Corrente elétrica máxima (A)

Capacidade

Diâmetro máximo dos pratos (mm)*

Profundidade máximo dos pratos (mm)

550

446

558

525

800

0,04 (0,4 bar)

1 (10 bar)

127

60

710

6,0

6 serviços

260

70

550

446

558

525

800

0,04 (0,4 bar)

1 (10 bar)

220

60

1180

5,6

6 serviços

260

70

lauro
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