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Assistência ao Consumidor
Caso a sua Lava-Louças apresente algum problema de funcionamento, veri que as prováveis
causas e soluções.

Caso as correções sugeridas não sejam su cientes, entre em contato com o Serviço Autorizado
Electrolux, que está à sua disposição.

Falhas e Soluções

A Lava-Louças não 
funciona

FALHAS CAUSAS SOLUÇÕES

Disjuntor desligado.

A tecla Liga/Desliga não foi 
pressionada.

A pressão da água é muito 
baixa ou não entra água.

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

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 elétrico
foi devidamente conectado na 
tomada.

Veri que se o fornecimento de água
está conectado corretamente e se a 
torneira está aberta.

Ruído Alguns sons emitidos pela 
Lava-Louças são normais.

As louças não estão bem 
colocadas nos cestos ou 
algum item menor caiu dentro 
do cesto.

Zumbido do motor.

Ruídos da ação de trituramento
de alimentos macios e abertura 
da tampa do compartimento de 
detergente.

Certi que-se de que as louças
foram colocadas corretamente nos 
cestos.

A Lava-Louças não está sendo 
usada regularmente. Se você não 
usa a Lava-Louças com freqüência, 
lembre-se de programá-la para 
encher e drenar a cada semana, 
para ajudar a manter a vedação 
úmida.

Espuma no gabinete 
interno

Detergente impróprio.

Resíduos de líquido secante.

Use apenas detergentes especí cos
para lava-louças para evitar 
espuma. Se isso ocorrer, abra a 
Lava-Louças e deixe que a espuma 
evapore. Execute o programa “Pré-
Lavagem” sem nenhum utensílio 
dentro do produto. Repita se
necessário.

Sempre limpe o excesso de 
líquido secante quando estiver 
abastecendo o compartimento.



32

Falhas e Soluções

Manchas no gabinete 
interno

Foi usado detergente com 
corante.

Certi que-se de usar apenas
detergentes sem corantes.

As louças não secam O compartimento de líquido 
secante está vazio.

Certi que-se de que o compartimento
de líquido secante está cheio.

As louças não estão 
limpas

Programa incorreto.

Os cestos foram carregados 
incorretamente.

Selecione um programa para louças 
mais sujas.

Certi que-se de que o
compartimento de detergente 
e os pulverizadores não estão 
bloqueados por louças mal 
colocadas.

Manchas nas louças Excesso de sais na água.
Temperatura da água muito
baixa.
Lava-Louças
sobrecarregada.
Louças mal colocadas nos
cestos.
Detergente em pó fora do
prazo de validade ou úmido.
Compartimento de líquido
secante vazio.
Quantidade incorreta de
detergente.

Para remover as manchas das 
louças:
1 Retire todos os utensílios

metálicos da Lava-Louças.
2 Não coloque detergente.
3 Selecione o ciclo mais longo.
4 Ligue a Lava-Louças e deixe-a
funcionando de 18 a 22 minutos
e, em seguida, deixe-a funcionar 
na lavagem principal.

5 Abra a porta e coloque 2 xícaras 
de vinagre branco no fundo da 
Lava-Louças.

6 Feche a porta e deixe que o 
ciclo termine. Se não funcionar, 
repita os procedimentos acima 
substituindo o vinagre por ¼ de 
xícara de cristais de ácido cítrico.

Louças 
esbranquiçadas

Combinação de água com 
baixa concentração de sais e 
muito detergente.

Utilize menos detergente e 
selecione um ciclo de lavagem mais 
curto para lavar louças de vidro e 
para limpá-las.

Filme amarelo ou 
marrom no gabinete 
interno

Manchas de chá ou café. Use uma solução de ½ xícara 
de alvejante e 3 xícaras de água 
morna para remover as manchas 
manualmente.
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Falhas e Soluções

Filme branco no 
gabinete interno

Deposição de sais da água. Para limpar a parte interna, use uma 
esponja úmida com detergente 
para lava-louças e use luvas de 
borracha.

O detergente 
permanece no 
compartimento

Há louças bloqueando a 
abertura do compartimento de 
detergente.

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

Vapor Isso é normal. Alguns vapores saem através da 
ventilação na trava da porta durante 
a secagem e a drenagem da água.

Manchas pretas ou 
cinza nas louças

Utensílios de alumínio em 
contato com as louças.

Use um limpador abrasivo suave 
para retirar as marcas.

Água no fundo do 
gabinete interno

Isso é normal. Uma pequena quantidade de água 
limpa ao redor da saída no fundo do 
gabinete interno mantém a vedação 
lubri cada.

Vazamento Excesso de líquido secante ou 
resíduos de líquido secante.

Lava-Louças desnivelada.

Tenha cuidado para não colocar
líquido secante em excesso.
Resíduos de líquido secante
podem causar espuma em excesso 
e transbordamento. Limpe os 
resíduos de líquido secante.

Certi que-se de que a Lava-Louças
está nivelada.

Louças de vidro 
dani cadas ou
esbranquiçadas

Tipo do vidro.Lava-Louças
desnivelada.

Composição química do 
detergente.

Temperatura da água e
duração do programa de 
lavagem.

Lave apenas as louças que 
contenham a indicação de que 
podem ser lavadas em lava-louças.

Use um detergente suave, indicado 
para lava-louças. Se necessário, 
obtenha mais informações com o
fabricante do detergente.

Selecione um programa com 
temperatura mais baixa.
Para evitar danos, retire os talheres 
e utensílios de vidro assim que o 
programa terminar.


