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Painel de controle

Tecla Liga/Desliga: 
Liga e desliga a Lava-
Louças. Toque na
tecla por 3 segundos 
para ligar ou desligar 
o produto ou cancelar 
o ciclo de lavagem.

Programas de lavagem:
Esta Lava-Louças possui 6 opções de lavagem:
Inteligente,Normal, Panelas,Delicado, Express30
e Acquajet. Para selecionar um programa, basta 
tocar na respectiva tecla.
Quando um programa é selecionado, a tecla do 
programa permanece acesa e o visor exibe o 
tempo de lavagem determinado na fábrica. Para 
o programa Inteligente, o visor exibirá -:-- e o
tempo somente aparecerá depois que o programa 
de lavagem for iniciado.

Opções extras: 
Estão disponíveis 2 
opções extras para
a lavagem: Adiar
Início e Higienizar 
Louça.

Tecla
Início/Pausa

Indicador da 
opção Adiar 

Início

Indicador 
da opção 
Higienizar 

Louça

Visor:
Exibe o tempo total do 
programa ou o tempo 
selecionado para a opção 
Adiar Início.

Indicador de painel 
travado:
Acende no painel para 
indicar que o painel está 
travado para evitar que a 
programação seja alterada 
acidentalmente.

Indicador de reservatório 
vazio:
Este indicador pisca no painel 
para indicar que o reservatório 
de líquido secante deve ser 
abastecido. Depois que o 
reservatório é abastecido, o 
indicador apaga no painel. 
Durante um processo de 
lavagem, este indicador para 
de piscar e permanece aceso 
no painel.

Trava painel:
Pressione as teclas 
Panelas e Delicado 
para travar o painel.
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Abasteça os cestos.

Abasteça o compartimento para detergente.

Abasteça o compartimento para líquido secante, se 
necessário.

Selecione o Programa de Lavagem desejado.

Selecione uma Opção Extra, se necessário.

Para iniciar a lavagem, pressione a tecla Início/Pausa.

Siga os passos descritos nas páginas a seguir para colocar a Lava-Louças em 
funcionamento:

1

2

3

4

5

6

Antes do primeiro uso, faça um ciclo de lavagem completo com a 
lava louça vazia para eliminar odores do interior do produto.
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1 Abastecendo os cestos

Para obter o melhor rendimento da sua Lava-Louças, siga as instruções abaixo.

Cesto superior
Use o cesto superior para lavar louçasmais 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.

1 Xícaras

2 Pires

3 Copos

4 Tigela pequena

5 Tigela média

6 Tigela grande

LV10B/LV10X

LV14B/LV14X

1

1

1

1

1

22

2

3

3
3

3
3

3
3

3

3
4

5

6

LV10B/LV10X

LV14B/LV14X

11

1

1

3

3

3

3

3

3

3

2

4

5

6

O carregamento segue a norma EN 50242.
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Ajustando a altura do cesto superior

Puxe a alavanca e posicione o cesto deslocando-o para cima ou para baixo conforme a sua 
necessidade.

Como Usar

Atenção!

Certi que-se de que os talheres e outros utensílios não estão
impedindo o movimento dos Pulverizadores.

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 abaixo.
Coloque, de preferência, os pratos e tampas na lateral do cesto para evitar que o braço pulverizador 
que preso.
Os potes e tigelas devem ser colocados sempre virados para baixo.
Os potes fundos devem 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.
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7 Pratos de sobremesa

8 Pratos de jantar

9 Pratos de sopa

10 Travessa oval

Como Usar

LV10B/LV10X

LV14B/LV14X

8 89

9 97

10

LV10B/LV10X

LV14B/LV14X

O carregamento segue a norma EN 50242.

7

7 9

7 88

10

Dobrando os apoios para pratos ou pires

Os apoios podem ser dobrados para dentro para colocar louças maiores.
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Cesto para talheres

Os talheresdevemser colocadosnocestopara talheres separadamente unsdosoutrosnasposições
apropriadas.Certi que-sedequeos talheres estão separadosunsdosoutrospara facilitar a lavagem.

Este cesto pode ser completamente removido do produto para facilitar a colocação dos talheres.

Abandeja esquerda de talheres possui umajuste de altura. Nosmodelos LV14B e LV14X, a bandeja
direita pode ser movida para o lado esquerdo e removida.

1 Colher de sopa

2 Garfo

3 Faca

4 Colher de chá

5 Colher de 
sobremesa

6 Colher de cozinha

7 Garfo de cozinha

8 ConchaLV10B/LV10X

LV14B/LV14X

1
2

3

4

6

6

5

3
8

Atenção!

Não obstrua a região de abertura do dispenser. 

Como Usar

7

LV10B/LV10X

1

2

3

4

6

6

5

3
8

7

1

2

2

2

LV14B/LV14X
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Não devem ser lavados em lava-louças:

Talheres com cabos em madeira, porcelana ou madrepérolas.

Utensílios plásticos não resistentes ao calor.

Talheres velhos com detalhes colados que não são resistentes ao
calor.

Talheres ou louças unidos.

Utensílios em estanho ou cobre.

Utensílios em aço com pontos de ferrugem.

Travessas em madeira.

Utensílios de bras sintéticas.

Podem ser lavados em lava-louças com certas restrições:

Alguns tipos de vidro podem car foscos depois de algumas
lavagens.

Utensílios em prata e alumínio tendem a descolorir durante a
lavagem.

Moldes envernizados podem enfraquecer se lavados com
frequência em lava-louças.

Utensílios com partes coladas ou adesivadas.

Como Usar

Observações:

Não coloque na lava-louças utensílios sujos com cinza de cigarro, cera, laca ou tinta.

Quando comprar louças novas, certi que-se de que elas podem ser lavadas em lava-louças.

Não sobrecarregue a sua lava-louças. Nela háespaçopara10 serviços nosmodelos LV10B/LV10X
e 14 serviços nos modelos LV14B/LV14X.

Não coloque na lava-louças utensílios não recomendados para este tipo de lavagem. Isto é
importante para se obter bons resultados de lavagem e para não desperdiçar energia.

Antesde colocar osutensílios na lava-louças removaos resíduosmaiores dealimentos eo excesso
de alimentos queimados das panelas.

Coloque os utensílios côncavos, como xícaras, copos, panelas, etc, com a abertura para baixo
para evitar o acúmulo de água.

Utensílios e talheres não devem car sobrepostos.

Para evitar danos aos vidros, não encoste uns nos outros.

Para evitar ferimentos, nãocoloque facasa adasnaposição vertical. Coloque-asnocesto superior,
horizontalmente.

Observe se nenhum uttensílio cou obstruindo a abertura do compartimento para detergente.
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O compartimento para detergente deve ser abastecido somente antes do início de cada ciclo de 
lavagem, de acordo com as instruções da tabela dos Programas de Lavagem na página 20. Para
louças mais sujas é preciso uma quantidade maior de detergente.

Para abastecer o compartimento para lavagem principal, pressione 
a trava da tampa do dispenser e abra a tampa. Preencha com a 
quantidade de sabão (em pó ou pastilhas) indicada na tabela dos 
“Programas de Lavagem”. Quando estiver usando detergente em 
pastilhas, coloque a(s) pastilha(s) no compartimento para a lavagem 
principal e feche a tampa do reservatório.

A tampa do reservatório abre automaticamente para liberar o detergente. 

Usando o detergente adequado

Utilize apenas detergentes desenvolvidos para uso em lava-louças. Outros tipos de detergente 
podem causar espuma em excesso e dani car o produto.

Mantenha o detergente em um local fresco e seco. Não coloque o detergente no compartimento 
até que as louças estejam prontas para serem lavadas.

Respeite as recomendações dos Fabricantes dedetergentes quanto à dosageme armazenamento,
conforme indicado na embalagem do detergente.

Como Usar

2 Abastecendo o compartimento para detergente

Trava

O reservatório para detergente possui um compartimento para a lavagem principal e outro para a 
pré-lavagem, conforme indicado na gura abaixo.

Coloque o detergente apenas quando for usar a Lava-Louças, caso 
contrário, ele poderá car úmido e não dissolverá completamente.

Lembre-se: você deve ajustar a quantidade de detergente começando 
com pequenas quantidades, até encontrar a quantidade certa.

ATENÇÃO! O detergente para lava-louças é corrosivo! Mantenha-o 
fora do alcance de crianças.
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3 Abastecendo o compartimento para líquido secante

Utilize apenas líquido secante para máquina de lavar louças. Nunca
abasteça o distribuidor de líquido secante com outras substâncias 
(por exemplo, detergente líquido), pois isso poderá dani car o
aparelho.

Tenha cuidado para não despejar líquido secante em excesso, 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 da Lava-Louças.

Líquido secante

O líquido secante é liberado durante o enxágue nal para
evitar a formação 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 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 
110 ml.

Abastecendo o compartimento de líquido secante

1o Para abrir o compartimento, gire a tampa para a esquerda e retire-a.

2o Despeje o líquido secante no compartimento, cuidando para não colocar líquido em excesso.

3o Recoloque a tampa e gire-a para a direita até que os marcadores na tampa quem alinhados
com as setas.
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Ajuste da dose de líquido secante

Uma quantidade dosada de líquido secante é liberada durante o enxágue 
nal. Assim como para o detergente, a quantidade de líquido secante

necessária para as suas louças depende da quantidade de sais presentes 
na 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 compartimento de líquido secante 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 de líquido secante

O seguinte sinal  piscará no display para indicar quando o compartimento de líquido secante 
deve ser reabastecido.

Você poderá veri car a quantidade de líquido secante da seguinte maneira: o ponto preto no
compartimento indica a quantidade de líquido secante. À medida que a quantidade de líquido diminui, 
o ponto preto também diminui. Você nunca deve deixar que a quantidade de líquido secante que
abaixo 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

da capacidade deve ser abastecido para evitar manchas

Vazio

Como Usar
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4 Selecionando o Programa de Lavagem desejado

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Seis programas de lavagem estão disponíveis para sua escolha. Veja a indicação e consumo de 
cada um deles na tabela abaixo:
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5 Selecionando uma Opção Extra

Opção Descrição
Adicionável aos 

programas

Esta função faz com que a temperatura da água do último enxágue de 
um programa selecionado atinja aproximadamente 70 C.
Quando selecionada, a tecla permanece acesa e o indicador  
começa a piscar quando o último enxágue é iniciado, até que a 
temperatura seja atingida. Quando a temperatura é atingida, o 
indicador para de piscar e permanece aceso. Se um programa que 
não permite Higienizar Louça for selecionado, a opção é cancelada 
automaticamente.
O tempo do ciclo será estendido até que a temperatura apropriada 
seja atingida e, durante o aumento de temperatura, a etapa de 
lavagem prossegue.
Esta opção só pode ser ativada ou desativada quando o aparelho está 
no modo de espera.

Inteligente
Panelas
Normal

Esta função adia o início da lavagem por um determinado tempo. 
Quando selecionada, a tecla e o indicador de Adiar Início  
permanecem acesos no painel e o visor exibe o tempo programado.
Cada toque na tecla aumenta o tempo para o início da lavagem em 
3 horas, sendo que o tempo máximo é de 12 horas. O próximo toque 
depois do tempo máximo cancela a opção Adiar Início. Para iniciar 
a contagem para o início da lavagem, aperte a tecla Início/Pausa.
O tempo programado é exibido no visor e a tecla Início/Pausa para
de piscar e permanece acesa no painel. Observe que o visor exibe 
apenas as horas cheias. Por exemplo, se faltam 30minutos para o nal
do tempo programado, o visor continuará exibindo “1H” (uma hora) 
até o nal da contagem regressiva.
Quando o tempo programado para o início da lavagem termina, 
a Lava-Louças emite um sinal sonoro, a tecla Adiar Início apaga no 
painel, o visor começa a exibir o tempo total do programa e o processo 
de lavagem é iniciado.
Se o programa de lavagem for alterado depois que a opção Adiar Início 
é programada, o visor exibirá o tempo do programa por 5 segundos
e depois volta a exibir o tempo programado para o início da lavagem.
Para cancelar o tempo programado para a opção Adiar Início e 
começar o processo de lavagem imediatamente, basta tocar na tecla 
Início/Pausa.
A contagem do tempo programado com a opção Adiar Início não 
pausará se a porta da Lava-Louças for aberta . Porém, se a porta 
estiver aberta no nal da contagem, a Lava-Louças não começará o
processo de lavagem.

Qualquer 
programa
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6 Para iniciar a lavagem, pressione a tecla Início/Pausa

Pressione a tecla Início/Pausa para iniciar o programa
Durante o programa, não é possível tocar nas teclas (exceto a Início/Pausa e Liga/Desliga). Se
você tocar em alguma tecla não permitida, a Lava-Louças emitirá um sinal sonoro para informar 
que a programação não foi aceita.
Se você tentar iniciar o programa de lavagem enquanto a porta da Lava-Louças estiver aberta, 
o aparelho emitirá um sinal sonoro, não iniciará o processo de lavagem e a tecla Início/Pausa
começará a piscar no painel.

Pausando um processo de lavagem
Para pausar um processo, basta tocar na tecla Início/Pausa ou abrir a porta da Lava-Louças.
Neste caso, o tempo permanece parado no visor e a tecla Início Pausa e o tempo começam a 
piscar no painel.

Para continuar o processo de lavagem, feche a porta da Lava-Louças e toque na tecla Início/
Pausa. O processo de lavagem volta a ser executado depois de 5 segundos.

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:

1o Selecione a tecla Início/Pausa.

2o Abra a porta do produto.

3o Coloque as louças.

4o Feche a porta. A lava-louças volta a funcionar após 10 segundos.

Tenha cuidado ao abrir a porta durante a lavagem para evitar 
queimaduras devido à água quente.
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Ao nal do processo de lavagem

Quando o processo de lavagem termina, o tempo começa a piscar no visor e a Lava-Louças 
emite um sinal sonoro e desliga automaticamente.

Abra a porta com cuidado, pois poderá sair vapor quente da Lava-
Louças.

Louças quentes são mais suscetíveis a quebra. Aguarde 15 minutos 
para que as louças esfriem antes de retirá-las da lava-louças.

Abra a porta e deixe-a entreaberta por alguns minutos antes de
retirar as louças. Desta forma as louças esfriarão e ajudará o 
processo de secagem.

Travando o painel de controle

Para travar o painel de controle, toque nas teclas Panelas e Delicado ao mesmo tempo por 2 
segundos. A Lava-Louças emitirá um sinal sonoro, o indicador de painel travado acenderá e a tecla 
Início/Pausa apagará no painel.

Quando o painel está travado, não é possível fazer qualquer alteração na programação. Apenas a 
tecla Liga/Desliga permanece liberada. Se você tentar fazer umaalteração, a Lava-Louças emitirá um
sinal sonoro e o indicador de painel travado piscará duas vezes para informar que a programação 
não foi aceita.

SeaLava-Louças for desligadaatravés da tecla Liga/Desliga enquanto opainel está travado, quando
ela for ligada novamente a função trava permanecerá ligada.

Para destravar o painel, toque nas teclas Panelas e Delicado ao mesmo tempo por 2 segundos.


