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Tec la  Liga /Desl ig a :  L iga /des l iga  o 
fornecimento de energia. Quando pressionada, 
todas as lâmpadas indicadoras acendem por 
um instante e apagam em seguida, exceto o 
indicador Liga/Desliga.
Tecla Meia Carga: Seleciona um programa de 
lavagem para meia carga de louças. Quando 
qualquer programa é selecionado,  a lâmpada 
indicadora de Meia Carga permanece acesa 
durante todo o tempo do programa (quando 
pressionada apenas o pulverizador superior 
funcionará). 
Tecla Delicado: Seleciona o programa de 
lavagem Delicado. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Delicado acende.
Tecla Normal: Seleciona o programa de 
lavagem Normal. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Normal acende.
Tecla Lava-Panelas:LSeleciona o programa 
de lavagem intensiva. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Lava-Panelas acende. 
O visor exibe: 
O tempo restante para o �nal do programa
O tempo que falta para o in cio do programa
O indicador de funcionamento
temperatura da água

C digos de erros
Sem l quido secante.

Tecla r m: Seleciona o programa 
Pré-Lavagem. Quando selecionada, a 
lâmpada indicadora Pré-Lavagem acende.a
Tecla Express 25 min : Seleciona um 
programa de lavagem rápida. Quando 
selecionada, a lâmpada indicadora Express 
25 min acende.
Tecla Eco: Seleciona um programa de 
lavagem econômica. Quando selecionada, 
a lâmpada indicadora Eco acende.
Função r r: Trava todas as teclas do 
painel, evitando que a programação seja 
alterada por crianças ou acidentalmente 
durante a limpeza do painel.
Tecla Adiar Início: Pressione essa tecla 
para adiar o início da lavagem. Você pode 
programar o início para até 12 horas. Cada 
vez que a tecla é pressionada, o início do 
programa de lavagem é adiado em três 
horas.
Tecla Início/Pausa: Pressione essa tecla para 
iniciar ou parar o funcionamento da Lava-
Louças. Quando selecionada, a lâmpada 
indicadora Início/Pausa acende.

one o el trica
Certifique-se de que o valor de tensão na 
residência corresponde ao informado na etiqueta 
de identi�caç o. eri�que tamb m se o sistema
elétrico suporta a corrente máxima informada na 
etiqueta. Somente então coloque o plugue do cabo 
elétrico na tomada, que deve estar devidamente 
aterrada.

IMPORTANTE
Se a tomada na qual o produto será 
conectado n o apropriada para o plugue,
substitua a tomada ao invés de usar 
um adaptador, pois isso poderá causar
superaquecimento e incêndio.
ertif ique-se de que a tomada está

devidamente aterrada antes de usar o 
produto.
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Líquido Secante
O líquido secante é liberado durante o enxágüe 
�nal para e itar a formaç o de gotas de água
nas louças, que podem causar manchas e riscos. 
O líquido secante também ajuda na secagem, 
fazendo com que a água escorra das louças.

O compartimento para o líquido está localizado 
dentro da porta, ao lado do compartimento para 
detergente. Para abastecer o compartimento, 
abra a tampa e despeje o líquido secante no 
compartimento até que o indicador de nível esteja 
totalmente preto. O volume do compartimento de 
líquido secante é aproximadamente 140 ml.

Abastecendo o Compartimento para 
Líquido Secante

Para abrir o compartimento, gire a tampa para
a esquerda e retire-a.
Despe e o l quido secante no compartimento,
cuidando para não colocar l íquido em 
excesso.
Recoloque a tampa e gire-a para a direita at
que os marcadores na tampa �quem alinhados
com as setas

  ATENÇÃO
Tenha cuidado para não despejar líquido 
secante em e cesso, pois isso poderá
causar excesso de espuma. Limpe qualquer 
resíduo com um pano úmido.
Não esqueça de colocar a tampa no 
compartimento antes de fechar a porta.

Ajuste da Dose de Líquido Secante
Uma quantidade dosada de líquido secante é 
liberada durante o en ág e �nal. ssim como
com o detergente, a quantidade de líquido 
secante necessária para as suas louças depende 
da característica de dureza da água da sua 
residência. O uso de uma quantidade muito grande 
de líquido secante pode resultar em espuma ou as 
suas louças podem �car esbranquiçadas.

O  c o m p a r t i m e n t o  d e 
l íqu ido  secan te  tem 4 
ajustes. Comece  com o 
compartimento no ajuste 1. 
Se houverem problemas de 
manchas ou de secagem, 
aumente a quantidade de 
líquido secante removendo 
a tampa e girando o botão.

Quando Abastecer o Compartimento 
para Líquido Secante
oc poderá eri�car a quantidade de l quido

secante da seguinte maneira: o ponto preto no 
compartimento indica a quantidade de líquido 
secante. Á medida que a quantidade de líquido 
diminui, o ponto preto também diminui. Você 
nunca deve deixar que a quantidade de líquido 
secante �que abai o de ¼ da capacidade total.
À medida que a quantidade de líquido diminui, 
o tamanho do ponto preto no indicador de nível 
de líquido secante muda, conforme ilustrado 
abaixo:

Cheio

¾ da capacidade

½ da capacidade

¼ da capacidade de e ser abastecido para
evitar manchas

Vazio
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Uso do Detergente
O compartimento de detergente deve ser 
abastecido antes do início de cada ciclo de 
lavagem, de acordo com as instruções da tabela 
dos “Programas de Lavagem” da página 12. Sua 
Lava-Louças usa menos detergente e líquido 
secante que as outras lava-louças. Para louças 
mais sujas é preciso uma quantidade maior de 
detergente. 

IMPORTANTE
oloque o detergente apenas quando

for usar a La a-Louças, caso contrário,
ele poderá �car mido e n o dissol erá
completamente.
Lembre-se oc de e a ustar a quantidade
de detergente começando com pequenas 
quantidades, at encontrar a quantidade
certa.

  ATENÇÃO

O detergente para lava-louças é corrosivo! 
Mantenha-o fora do alcance de crianças.

Usando um detergente adequado
Utilize apenas detergentes desenvolvidos para 
uso em lava-louças.
Mantenha o detergente em um local fresco e 
seco. Não coloque o detergente no compartimento 
até que as louças estejam prontas para serem 
lavadas.

Ab rindo o  Comp art imento para 
Detergente

Para abastecer o compartimento, pressione a
trava da tampa do dispenser e abra a tampa.
Coloque a quant idade de detergente
recomendada pelo fabricante, feche a tampa 
do dispenser e, em seguida, feche a porta da 
Lava-Louças.

Trava da tampa do 
compartimento

Abastecendo o Compartimento para 
Detergente
O compartimento para detergente possui dois 
alojamentos, que devem ser abastecidos de 
acordo com o programa selecionado e o nível de 
sujeira (até 15 g ou até 25 g).
O compartimento para detergente deve ser 
abastecido quando você selecionar qualquer 
programa, exceto Pré-Lavagem e Enxágüe. 
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Colocando as Louças nos Cestos
Para obter o melhor rendimento da sua Lava-
Louças, siga as instruções abaixo.

Cesto Superior
Use o cesto superior para lavar louças mais leves 
e delicadas, como copos, xícaras e pires de café/
chá, pratos, tigelas pequenas e panelas rasas 
(que não estejam muito sujas).
Coloque as louças de forma que elas não se 
movam com o jato de água.

Para
dentro

1 Xícaras
2 Tigela pequena
3 Tigela grande
4 Copos
5 Pires
6 Travessa

Ajustando a Altura do Cesto Superior
Se necessários, a altura do cesto superior pode 
ser ajustada para aumentar os espaços para 
colocar utensílios maiores tanto no cesto superior 
como no inferior.
A altura do cesto superior pode ser ajustada 
colocando os rodízios de alturas diferentes nas 
guias.

Itens mais longos e talheres devem ser colocados 
nos apoios para que não impessam o movimentos 
dos pulverizadores. Os apoios podem ser 
dobrados para dentro ou retirados quando não 
forem necessários.

Cesto Inferior
Recomendamos que você use o cesto inferior 
para lavar louças maiores, que são mais difíceis 
de limpar, como potes, panelas, tampas, pratos e 
tigelas, conforme ilustrado na �gura abai o.
Coloque, de preferência, os pratos e tampas 
na lateral do cesto para evitar que o braço 
pul eri ador �que preso.

Os potes e tigelas de em ser colocados
sempre virados para baixo.
Os potes fundos de em �car apoiados para
permitir que a água escorra.
Os suportes traseiros do cesto podem ser
abaixados para permitir que potes maiores ou 
uma quantidade maior de louças possa ser 
colocada.

1  Travessas ovais
2  Pratos de jantar
3  Pratos de sopa
4 Pratos de sobremesa
5  Cesto para talheres

Para
dentro
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Suportes Dobráveis
Para evitar o empilhamentos de potes e panelas, os 
suportes do cesto inferior podem ser dobrados.

Cesto para Talheres
Os talheres devem ser colocados no cesto para 
talheres com os cabos para baixo: o cesto tem 
suportes laterais as colheres de em ser coloca-
das individualmente nas aberturas apropriadas. 
Apenas os utensílios mais longos devem ser 
colocados na posição horizontal, na parte frontal 
do cesto superior.

1 Garfos
2 Colheres de sopa
3 Colheres de sobremesa
4 Colheres de chá
5 Facas
6 Colheres de cozinha
7 Concha
8 Garfo de cozinha

Para
dentro

  ATENÇÃO

Não deixe que os talheres 
passem pelo fundo do 
cesto.

  ATENÇÃO

N o de em ser la ados em la a-louças
Talheres com cabos em madeira,
porcelana ou madrepérolas.
tens lios plásticos n o resistentes ao

calor.
Talheres elhos com detalhes colados
que não são resistentes ao calor.
Talheres ou louças unidos
tens lios em estanho ou cobre
tens lios em aço com pontos de

ferrugem.
Tra essas em madeira
tens lios de �bras sint ticas

  ATENÇÃO

Podem ser lavados em lava-louças com 
certas restrições

lguns tipos de idro podem �car foscos
depois de algumas lavagens.
tens lios em prata e alum nio tendem a

descolorir durante a lavagem.
Moldes en erni ados podem enfraquecer
se lavados com freqüência em lava-
louças.

Observações:
N o coloque na la a-louças utens lios su os com
cinza de cigarro, cera, laca ou tinta.
Quando comprar louças no as, certi�que-se de
que elas podem ser lavadas em lava-louças.
N o sobrecarregue a sua la a-louças. Nela há
espaço para 9 serviços.
N o coloque na la a-louças utens lios n o
recomendados para este tipo de lavagem. Isto  
é importante para se obter bons resultados de 
lavagem e para não desperdiçar energia.
ntes de colocar os utens lios na la a-louças

remova os resíduos maiores de alimentos e o 
excesso de alimentos queimados das panelas.
Certi�que-se de que os talheres e outros uten-
sílios não estão impedindo o movimentos dos 
pulverizadores.
Coloque os utens lios c nca os, como caras,
copos, panelas, etc, com a abertura para baixo 
para evitar o acúmulo de água. 
Utens lios e talheres n o de em �car sobrepos-
tos.
Para e itar danos aos idros, n o encoste uns
nos outros.
Para e itar ferimentos, n o coloque facas a�adas
na posição vertical. Coloque-as no cesto supe-
rior, horizontalmente. 
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NOTA
uando usado detergente em 1, os par metros para os programas de la agem s o um

pouco diferentes dos ilustrados acima Por isso, selecione os programas La a-Panelas, Normal
e Eco para obter melhores resultados.
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Para Alterar o Programa
Você só poderá alterar o programa selecionado 
se ele estiver em andamento por pouco tempo. 
Neste caso o detergente já deve ter sido liberado  
e o produto deve ter drenado a água. Neste 
caso, você terá que colocar mais detergente no 
compartimento. 
Pressione a tecla Início/Pausa e mantenha a 
tecla do programa desejado pressionada por 2 
segundos.
Se você quiser programar um horário para o início 
da lavagem, primeiro você deve pressionar a tecla  
Início/Pausa e depois a tecla Adiar Início para 
selecionar o horário desejado. Você também pode  
alterar o programa mantendo a tecla do programa 
pressionada por 2 segundos.

IMPORTANTE
Se oc abrir a porta durante a la agem,
a lavadora pára e emite um sinal sonoro a 
cada minuto até que a porta seja fechada. 
Depois que a porta é fechada o produto 
olta a funcionar ap s 10 segundos

O visor exibe o status do programa:
a O visor exibe “_:__” Æ Aguardando
b O visor exibe “H:MM” e não pisca Æ Pausa
c O visor exibe “H:MM” e pisca Æ  Em 
andamento
d O visor exibe “_:LS” Æ Sem líquido secante

Função Travar
Trava todas as teclas do painel, evitando que a 
e programação ou funcionamento seja alterado 
por crianças ou acidentalmente durante a limpeza 
do painel.
Em qualquer momento, após o aparelho ter sido 
ligado, pressione as teclas Eco e Adiar Início 
simultaneamente durante pelo menos 3 segundos. 
A lava-louças emitirá 3 sinais sonoros seguidos, 
confirmando que o painel foi travado. Após 
essa con�rmaç o, ao tocar em qualquer tecla,
a lava-louças emite 2 sinais sonoros seguidos 
e nenhuma programação ou ciclo em execução 
será alterado. 
Para destravar o painel, pressione novamente 
ao mesmo tempo as teclas Eco e Adiar Início 
durante pelo menos 3 segundos. A lava-louças 
emitirá 3 sinais sonoros seguidos, con�rmando
que o painel foi desbloqueado e liberado para 
uso normal.

Iniciando um Ciclo de Lavagem
1 É recomendável carregar primeiro o cesto 

inferior e depois o superior. Puxe um cesto 
para fora, coloque as louças e empurre-o 
totalmente para dentro.

2 Coloque o detergente.
3 Abra totalmente a torneira de fornecimento de 

água.
4 Feche a porta, certi�cando-se de que está

travada.
 Obs.: você ouvirá um clic quando a porta for 

fechada corretamente.
5 Pressione a tecla Liga/Desliga.
6 Pressione a tecla do programa de lavagem 

desejado e, em seguida, pressione a tecla 
Início/Pausa. O programa começará a 
funcionar após 10 segundos.

7 Se quiser usar a opção Meia Carga, você pode 
pressionar a tecla Meia Carga antes ou depois 
de selecionar o programa de lavagem. Depois 
pressione a tecla Início/Pausa.

8 Se você quer programar um horário para o 
início da lavagem, pressione a tecla Adiar 
Início antes ou depois de selecionar o 
programa de lavagem. O visor exibirá o 
horário programado. Cada vez que a tecla é 
pressionada, o início do programa de lavagem 
é adiado em três horas. Após programar o 
início para a lavagem, pressione a tecla Início/
Pausa.

9 Quando o programa terminar, desligue o 
produto pressionando a tecla Liga/Desliga.

NOTA
uandon oháumprogramaemandamento,

você pode desligar o produto com um 
simples toque na tecla Liga/Desliga. Quando 
há um programa em andamento, oc
precisa primeiro pressionar a tecla Início/
Pausa e depois manter a tecla Liga/Desliga 
pressionada por 2 segundos.
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Para Adicionar uma Louça após o Início 
do Programa
Você pode adicionar uma louça na lava-louças a 
qualquer momento antes que o compartimento 
de detergente abra:
1 Abra um pouco a porta para interromper a 

lavagem.
2 Depois que o pulverizador parar, abra 

totalmente a porta.
3 Coloque as louças.
4 Feche a porta. A lava-louças volta a funcionar  

após 10 segundos.

  ATENÇÃO
Tenha cuidado ao abrir a porta durante a 
lavagem para evitar queimaduras devido 
à água quente

Desligando a Lava-Louças 
Quando o visor estiver exibindo 0 (tempo para o 
�nal do programa , signi�ca que o programa foi
�nali ado.
1 Pressione a tecla Liga/Desliga para desligar 

o produto.
2 Feche a torneira de fornecimento de água.

Os �ltros impedem que part culas de alimentos ou
outros objetos entrem na bomba de drenagem.
Estes res duos podem entupir os �ltros ocasio-
nalmente.
O sistema de filtragem é composto por três 
componentes: o �ltro principal, o �ltro grosso e
o �ltro �no.

1. Filtro Principal
As partículas de alimentos e sujeira captadas por 
esse �ltro s o pul eri adas atra s de um tubo
de passagem no braço inferior e eliminados na 
drenagem.

2. Filtro Grosso
Os resíduos maiores, como pedaços de osso 
ou vidro, que podem bloquear a drenagem são 
retidos no �ltro grosso. Para remo er os res duos
retidos nesse �ltro, pressione com cuidado as
tra as na parte superior desse �ltro e retire-o.

3. Filtro Fino
Este filtro retém os resíduos de alimentos e 
sujeira na área do coletor e evita que eles voltem 
e sejam depositados novamente nas louças 
durante o ciclo.

  ATENÇÃO
Não coloque o filtro fino na posição 
inversa.

  ATENÇÃO
bra a porta com cuidado, pois poderá sair

vapor quente da lava-louças.
Louças quentes s o mais suscet eis a
quebra guarde 1 minutos para que
as louças esfriem antes de retirá-las da 
lava-louças.
bra a porta e dei e-a entreaberta por

alguns minutos antes de retirar as 
louças. Desta forma as louças esfriarão 
e ajudará o processo de secagem.

Ao Final do Programa
O alarme irá soar por 8 segundos.
Desligue a Lava-Louças pressionando a tecla 
Liga/Desliga e desligue o fornecimento de 
água�
Aguarde alguns minutos antes de retirar as louças, 
pois elas ainda podem estar quentes e mais 
suscetíveis a quebra.

normal que a a a- ouças �que mida por
dentro.
Retire primeiro as louças do cesto inferior, assim 
você evita que respingue água das louças do 
cesto superior. 




