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2 Onde Obter Informações

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO PRODUTO

O	período	de	garantia	começa	a	partir	da	data	da	compra	do	seu	produto,	cons-
tante	na	nota	fi	scal.	Guarde	a	nota	fi	scal	de	compra,	pois	a	garantia	só	é	válida	
mediante	sua	apresentação	ao	Serviço	Autorizado	Electrolux.

Modelo	do	produto

Número	de	série

Data	da	compra

Número	da	nota	fi	scal

DÚVIDAS?
Ligue	gratuitamente	para	o	Serviço	de	Atendimento	ao	Consumidor:
0800 7096677

Para	mais	informações	sobre	o	produto	acesse:
www.electrolux.com.br

LEIA E GUARDE ESTE MANUAL
Obrigado	por	ter	escolhido	a	Electrolux,	marca	líder	em	eletrodomésticos.		Este	
manual	de	instruções	é	parte	de	nosso	compromisso	em	satisfazê-lo,	oferecendo	
um	produto	de	alta	qualidade.

Entendemos	que	com	a	sua	compra	se	estabeleceu	o	começo	de	um	vínculo.	
Para	garantir	nosso	compromisso	e	assegurar	o	atendimento	contínuo,	sugerimos	
que	você	anote	logo	abaixo	informações	importantes	sobre	seu	produto.

Fixe	sua	Nota	
Fiscal	de	compra	
nesta	página	para	
consultas	futuras.

Depois	de	instalar	o	produto,	guarde	este	Manual	em	um	lugar	de	fácil	acesso	para	
consultas	futuras.	Se	o	produto	apresentar	algum	problema,	verifi	que	o	capítulo	
Solução de Problemas	neste	Manual.	As	informações	ajudarão	a	identifi	car	o	
problema	e	como	solucioná-lo.	Se	o	problema	persistir,	entre	em	contato	com	o	
Serviço	Autorizado	Electrolux.

ATENÇÃO
Não remova do produto a etiqueta com o modelo e o número de série, pois ela será 
usada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu produto necessite de reparo.
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ATENÇÃO
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fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux). Para sua tranquilidade, a 
Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualifi cada para instalar 
o seu produto.
Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede 
elétrica e hidráulica, tomadas, disjuntor, tubulações e outros acessórios que não 
acompanham o produto), pois são de responsabilidade do consumidor.
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA SEGURANÇA
Leia	todas	as	instruções	de	segurança	antes	de	utilizar	a	sua	nova	lava-louças	
Electrolux.

ADVERTÊNCIA
Para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, siga as orientações 
de segurança a seguir:

•	 Leia	todas	as	instruções	deste	manual	antes	de	usar	sua	lava-louças.

•	 Use	a	sua	lava-louças	apenas	conforme	as	instruções	deste	manual.

•	 Desconecte	a	energia	elétrica	do	produto	antes	de	efetuar	qualquer	serviço.

•	 Qualquer	tipo	de	reparo	deve	ser	feito	apenas	por	um	técnico	qualifi	cado.

•	 Não	altere	os	controles	da	lava-louças.

•	 Para	evitar	o	risco	de	choque	elétrico,	as	laterais	e	a	parte	traseira	devem	ser	
embutidas	e	os	acabamentos	frontais	inferiores	devem	ser	instalados	antes	
de	conectar	a	lava-louças	à	energia	elétrica.	

• Conecte	a	lava-louças	em	um	circuito	elétrico	individual	de	127V,	60Hz,	com	
aterramento	efi	ciente	e	disjuntor	de	15A.	Use	um	disjuntor	de	20A	se	a	lava-
louças	for	conectada	a	um	triturador	de	alimentos.

•	 A	lava-louças	deve	ser	eletricamente	aterrada.	Leia	o	Folheto	de	Instalação	
para	maiores	detalhes.

•	 Não	permita	que	crianças	operem	a	lava-louças	ou	brinquem	com	ela	ou	ao	
redor	dela.

•	 Acomode	utensílios	afi	ados	e	as	facas	com	os	cabos	para	cima	para	evitar	
o	risco	de	ferimentos.	Coloque	os	itens	afi	ados	na	lava-louças	de	forma	que	
eles	não	danifi	quem	a	vedação	da	porta.

•	 Não	encoste	na	resistência	de	aquecimento,	localizada	na	parte	interna	inferior	
da	lava-louças,	durante	a	lavagem	ou	após	o	fi	nal	do	ciclo,	pois	ela	pode	estar	
quente.

•	 Use	apenas	detergentes	 e	 líquidos	 secantes recomendados	para	 uso	em	
lava-louças.	Nunca	use	sabão	ou	detergente	de	roupas	e	detergente	de	lava-
gem	a	mão	na	sua	lava-louças.	Mantenha	esses	produtos	fora	do	alcance	de	
crianças.

•	 Não	se	apoie	ou	sente	na	porta	ou	nos	cestos	da	lava-louças.
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•	 Sob	certas	condições,	gás	hidrogênio	pode	ser	produzido	em	um	sistema	de	
água	quente	que	não	tenha	sido	usado	por	2	semanas	ou	mais.O	GÁS	HI-
DROGÊNIO	É	EXPLOSIVO.	Se	o	sistema	de	água	quente	não	foi	usado	por	
2	semanas	ou	mais,	antes	de	usar	a	lava-louças	abra	todas	as	torneiras	de	
água	quente	e	deixe	a	água	escorrer	por	alguns	minutos.	Este	procedimento	
vai	 liberar	 qualquer	 gás	 hidrogênio	 acumulado.	Como	o	 gás	 hidrogênio	 é	
inflamável,	não	fume	ou	acenda	qualquer	tipo	de	chama	próximo	ao	produto	
nestas	condições.

•	 Não	lave	recipientes	plásticos	que	não	estejam	identificador	com	“pode	ser	
lavado	na	lava-louças”	ou	com	uma	informação	similar.	Verifique	com	o	fabri-
cante	estas	recomendações	caso	não	tenha	essa	informação.	

•	 Para	evitar	que	crianças	brinquem	dentro	do	produto	e	riscos	de	sufocamento,	
sempre	 retire	a	porta	do	compartimento	de	 lavagem	quando	 remover	uma	
lava-louças	antiga	para	reparos	ou	quando	descartá-la.

•	 Tome	cuidado	quando	estiver	retirando	as	louças	da	lava-louças.	Os	utensílios	
lavados	podem	estar	muito	quentes	após	o	término	do	ciclo.

•	 Para	evitar	que	água,	mofo	ou	bolor	danifiquem	a	sua	casa,	verifique	periodica-
mente	as	conexões	das	mangueiras	de	entrada	e	saída	de	água,	certificando-se	
de	que	não	há	vazamentos.

•	 Não	armazene	ou	utilize	materiais	combustíveis,	gasolina	ou	outros	vapores		
e	líquidos	inflamáveis	próximo	a	este	ou	qualquer	eletrodoméstico.

•	 Este	produto	foi	desenvolvido	para	uso	doméstico.

Guarde essas instruções para consultas futuras.



6 Características

CONHECENDO A SUA LAVA-LOUÇAS 
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A	maioria	dos	utensílios	pode	ser	lavada	na	sua	lava-louças.	Verifique	as	reco-
mendações	do	fabricante.

Material
Aço	Inox

Pode ser lavado Observação
Sim Programe	um	ciclo	de	enxágue	caso	a	lava-

gem	não	seja	feita	imediatamente.	O	contato	
prolongado	com	alimentos	que	contêm	sal,	
vinagre,	derivados	do	leite	ou	sucos	podem	
danificar	o	acabamento.

Alumínio Sim,	exceto	o	anodiza-
do

A	água	a	alta	temperatura	e	os	detergentes	
podem	afetar	o	acabamento.

Cristal Sim,	exceto	cristais	anti-
gos	ou	delicados

Sempre	verifique	as	recomendações	do	fabri-
cante	antes	de	lavar.	Alguns	tipos	de	cristal	
podem	cauterizar	após	várias	lavagens.

Ferro	fundido Não A	cura	pode	ser	removida,	causando	ferrugem.

Filtros Não	recomendado Podem	resultar	em	depósito	de	sujeira	ou	
manchas	no	interior	da	lava-louças.

Plásticos Sim,	no	cesto	superior,	
exceto	recipientes	plás-
ticos	descartáveis

Sempre	verifique	as	recomendações	do	fabri-
cante	antes	de	lavar.	Os	plásticos	podem	va-
riar	em	sua	capacidade	de	resistir	a	detergen-
tes	e	a	água	a	altas	temperaturas.	Recipientes	
plásticos	descartáveis	não	são	laváveis	em	
lava-louças	por	essa	razão.

Estanho Não

Porcelana Sim,	exceto	porcelanas	
antigas	ou	pintadas	a	
mão

Sempre	verifique	as	recomendações	do	fabri-
cante	antes	de	lavar.	Porcelanas	antigas,	pin-
tadas	a	mão	ou	esmaltadas	podem	desbotar.	
Folheados	a	ouro	podem	descolorir.

Prataria Não,	se	tiver	“escureci-
mento	comercial”	

Sempre	verifique	as	recomendações	do	fabri-
cante	antes	de	lavar.	Programe	um	ciclo	de	
enxágue	caso	a	lavagem	não	seja	feita	imedia-
tamente.	O	contato	prolongado	com	alimentos	
que	contêm	sal,	ácidos	ou	sulfetos	(ovos,	
maionese	e	frutos	do	mar)	pode	danificar	o	
acabamento.	O	escurecimento	comercial	pode	
ser	removido	pelo	detergente.

Utensílios
dourados

Não Irá	descolorir.

Vidro Sim Um	tipo	especial	de	vidro	chamado	“leitoso”	
pode	amarelar	após	várias	lavagens	em	lava-
louças.

Utensílios
de	madeira

Não A	madeira	pode	deformar,	lascar	ou	descolorir.
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ANTES DE COMEÇAR A LAVAGEM

LIGANDO A LAVA-LOUÇAS

1	 Coloque	as	louças	na	lava-louças.
2	 Coloque	o	detergente	no	reservatório.
3	 Coloque	o	líquido	secante	no	reservatório,	se	necessário.
4 Selecione	o	CICLO	desejado.	As	teclas	acendem	quando	são	selecionadas.
5 Seleciones	as	OPÇÕES	desejadas.	As	teclas	acendem	quando	são	selecio-

nadas.
6	 Para	iniciar	a	lavagem,	pressione	a	tecla	START	(Início)	e	feche	a	porta	da	

lava-louças.

•	 Não é necessário fazer uma pré-lavagem a mão. Apenas retire os resíduos 
maiores de alimentos dos utensílios.

•	 Se	a	lava-louças	está	ligada	a	um	triturador	de	alimentos,	certifique-se de 
que o triturador está completamente vazio antes de ligar a lava-louças.

• Retire todos os resíduos de alimentos a base de tomate (veja	pág.	21).
•	 Remova	certos	tipos	de	alimentos	como	mostarda,	maionese,	suco	de	limão,	

vinagre,	sal	ou	temperos	dos utensílios em aço inox o mais rápido possí-
vel.	Esses	alimentos	podem	causar	ferrugem	e	corrosão	se	permanecerem	
em	contato	com	a	superfície	por	muito	tempo.

Teclas Seletoras dos 
Ciclos de Lavagem

Higieni-
zação

Início/
Cancela

Início
ProgramadoSecagem

IMPORTANTE
Mantenha a tecla sanitize (Higienização) pressionada por 8 segundos antes da primeira 
utilização da sua lava-louças.

RUÍDOS NORMAIS DE FUNCIONAMENTO
Sua	 lava-louças	possui	motores	eficientes	para	a	 lavagem	e	a	drenagem	nos	
ciclos	selecionados.	Cada	ciclo	tem	um	série	de	enchimentos	e	drenagens	para	a	
lavagem	e	o	enxágue	das	louças.	Cada	vez	que	um	ciclo	é	iniciado,	você	poderá	
ouvir	o	barulho	do	motor	de	drenagem.

Você	também	poderá	ouvir	a	água	respingando	quando	entra	na	lava-louças	e	
os	pulverizadores	enquanto	giram	e	circulam	a	água.

O	motor	de	lavagem	geralmente	pulsa	durante	todo	o	ciclo,	o	que	pode	variar	a	
pressão	da	água	e	melhorar	o	desempenho	do	produto.

Visor
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CICLOS DE LAVAGEM
Os	tempos	dos	ciclos	são	aproximados	e	podem	variar	de	acordo	com	as	opções	
selecionadas.	A	água	quente	é	necessária	para	ativar	o	detergente	e	derreter	
resíduos	de	gordura	(veja	a	página	8,	Funcionamento,	para	iniciar	o	ciclo).
O	Sensor	Inteligente	verifica	o	nível	de	sujeira	nas	suas	louças	nos	ciclos	Auto,	
Normal	e	Eco.	Dependendo	do	nível	de	sujeira,	o	sensor	determina	se	é	preciso	
mais	água	para	limpar	as	louças	ou	se	o	abastecimento	de	água	pode	ser	can-
celado.
O	tempo	do	ciclo	e	o	uso	da	água	variam	de	acordo	com	a	quantidade	de	sujeira	
nas	louças.	O	tempo	também	pode	variar	conforme	as	opções	selecionadas	e	a	
temperatura	de	entrada	da	água.

Ciclo Descrição Tempo 
(aprox.)

Quantidade 
de água 
(aprox.)

Cookware
(Pesado)

Para	potes,	panelas,	cassaloras	e	
aparelhos	de	jantar	com	resíduos	
secos.

de	130	a	149	
minutos

36	litros

Auto
(Automático)

Quando	é	colocada	apenas	uma	
carga	parcial	ou	quando	a	carga	de	
louças	contém	pouca	sujeira,	a	lava-
louças	executa	automaticamente	
um	ciclo	de	lavagem	similar	ao	ciclo	
curto.	Quando	é	colocada	uma	carga	
total	ou	quando	as	louças	estão	muito	
sujas,	a	lava-louças	executa	automa-
ticamente	um	ciclo	similar	ao	pesado.	
A	tecnologia	do	Sensor	Inteligente-
determina	o	ciclo	necessário	para	a	
limpeza	das	louças	e	limpa	com	mais	
eficiência	a	cada	lavagem.

de	99	a	162	
minutos

de	20	a	40	
litros

Normal
(Normal)

Para	sujeira	comum	e	talheres. de	91	a	144	
minutos

de	16	a	35	
litros

Eco
(Econômico)

Para	louças	pouco	sujas	ou	pré-lava-
das	e	talheres.

de	78	a	80	
minutos

de	21	a	26	
litros

Steamware
(Cristais)

Para	porcelanas	e	cristais	pouco	
sujos.	

de	85	a	92	
minutos

26	litros



10 Ciclos, Opções e Indicadores

OPÇÕES

Opção Descrição Disponível nos 
Ciclos

Sanitize
(Higienização)

Para	higienizar	suas	louças,	selecione	a	
opção	sanitize.	A	tecla	acende.	Esta	opção	
aquece	a	água	do	enxague	final	até	69,4°C	
e	mantém	nesta	temperatura	por	7	minutos.
O	tempo	total	do	ciclo	será	extendido	até	
que	a	temperatura	da	água	seja	atingida.	A	
ação	da	lavagem	continua	durante	o	aque-
cimento	da	água.	Para	melhores	resulta-
dos,	a	temperatura	de	entrada	da	água	
deve	ser	de	49°C.
Quando	esta	opção	é	selecionada,	“SA”	
aparece	no	visor	no	final	do	ciclo.	
Para	cancelar	a	opção	sanitize,	pressione	
a	tecla	novamente.	A	tecla	apaga.

Auto,	Cookware	
e	Normal.

Delay
(Início	Progra-
mado)

A	opção	delay	permite	que	você	adie	o	
início	da	lavagem	de	1	até	24	horas.
Pressione	a	tecla	delay	até	que	o	tempo	
desejado	apareça	no	visor	e	pressione	a	te-
cla	start	(Início)	para	ativar.	O	visor	informa	
o	tempo	programado	e	começa	a	contagem	
regressiva	para	o	início	da	lavagem.
Para	cancelar	a	opção	delay e	iniciar	a	
lavagem	antes	do	tempo	programado,	pres-
sione	a	tecla	start	(Início).

Todos	os	ciclos.

Trava	dos	
Controles

Para	evitar	que	as	crianças	liguem	a	lava-
louças	acidentalmente,	você	pode	travar	os	
controles.	Para	isto,	mantenha	pressionada	
a	tecla	air dry	por	3	segundos.	Todas	as	
teclas,	exceto	a	air dry	ficam	travadas,	o	
visor	exibe	“Loc”	e	não	é	possível	fazer	
qualquer	programação.
Para	destravar	os	controles,	mantenha	a	
tecla	air dry	pressionada	por	3	segundos.	
O	visor	exibe	o	último	ciclo	programado.

Todos	os	ciclos.
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START/CANCEL (INÍCIO/CANCELA)

Para	começar	um	ciclo	de	lavagem,	pressione	a	tecla	start	(Início)	uma	vez	e	
feche	a	porta	da	lava-louças.	Para	cancelar	um	ciclo	em	andamento,	abra	a	por-
ta	e	pressione	a	tecla	cancel	(Cancela)	uma	vez.	Feche	a	porta	novamente	e	a	
lava-louças	faz	a	drenagem	da	água	e	desliga. HeavyDelay

Em	certas	situaçôes	críticas	para	o	funcionamento	seguro	da	lava-louças,	os	con-
troles	podem	desligar	e	indicar	um	código	de	erro	“Er”,	conforme	tabela	abaixo:
Se	um	dos	códigos	de	erro	estiver	aparecendo	no	visor,	entre	em	contato	com	o	
Serviço	Autorizado	Electrolux.

IMPORTANTE
A abertura da porta durante o ciclo em funcionamento pausa apenas o ciclo selecionado.

INDICADORES DE ERROS

Código 
de Erro Descrição do Problema

Er	01 Detecção	de	vazamento	-	há	água	embaixo	da	lava-louças.
Er	02 Termistor	-	falha	no	módulo	do	termistor/turbidez.
Er	03 Motor	de	lavagem	-	não	funciona.
Er	04 Damper	de	secagem	-	não	funciona.

Er	05 Ventilador	superior	-	durante	o	ciclo	de	secagem,	a	placa	de	contro-
le	não	recebe	o	sinal	de	velocidade	do	ventilador	superior.

Er	06 Ventilador	inferior	-	durante	o	ciclo	de	secagem,	a	placa	de	controle	
não	recebe	o	sinal	de	velocidade	do	ventilador	inferior.

Er	07 Válvula	de	drenagem	-	durante	o	modo	de	drenagem,	a	placa	de	
controle	não	recebe	o	sinal	da	posição	da	válvula	de	drenagem.

Er	08 Interruptor	de	toque	-	a	placa	de	controle	detectou	que	o	interruptor	
na	interface	do	usuário	está	ruim	ou	em	curto.

Er	09 Comunicações	-	falha	de	comunicação	entre	a	placa	principal	e	o	
fornecimento	de	energia.

Er	10 Relê	principal	-	falha	no	relê	de	potência	principal.

Er	11 Válvula	de	drenagem	-	tempo	esgotado	antes	de	encontrar	o	esta-
do	da	válvula	da	drenagem.

Er	12 Válvula	de	drenagem	-	a	válvula	continua	funcionando	quando	de-
veria	estar	desligada.

Er	13 Sistema	fora	de	cotnrole.
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LÂMPADAS INTERNAS
Quando	a	porta	é	aberta,	as	lâmpadas	acendem	dentro	da	lava-louças.	Estas	
lâmpadas	apagam	depois	que	a	porta	é	fechada	ou	se	a	porta	permanecer	aberta	
por	10	minutos.

LÂMPADA AZUL
Quando	a	lâmpada	azul	ilumina	o	piso,	indica	que	o	ciclo	de	lavagem	terminou.

INDICADOR SONORO
Sua	lava-louças	possui	um	indicador	sonoro	que	indica	quando	você	seleciona	
um	ciclo	ou	uma	opção	de	lavagem.

VISOR

O	visor	exibe	os	códigos	durante	a	programação	normal	e	permenece	apagado	
quando	a	porta	é	fechada.

O	visor	indica	as	seguintes	atividades:

Para cancelar:
1h - 24h Indica	o	número	de	horas	para	o	início	do	ciclo	selecionado.
Cd É	exibido	assim	que	o	programa	é	selecionado,	quando	a	tecla	start	

é	pressionada	e	depois	de	um	atraso	de	10	segundos.	Este	código	
fica	piscando	no	visor	se	a	porta	é	aberta	durante	um	ciclo,	depois	
de	10	segundos.	Feche	a	porta	da	 lava-louças	para	começar	ou	
continuar	um	ciclo	de	lavagem.

SA É	exibido	quando	a	opção	sanitize	é	selecionada.	A	 lava-louças	
atinge	a	temperatura	para	completar	o	ciclo	de	lavagem.	SA	per-
manece	no	visor	por	10	segundos.

CL	 É	exibido	quando	o	ciclo	de	lavagem	é	completado,	quando	a	opção	
sanitize	não	foi	selecionada	ou	quando	a	temperatura	desta	opção	
não	foi	atingida.	CL permanece	no	visor	por	10	segundos.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS
•	 Não	bloqueie	os	pulverizadores	para	que	eles	possam	girar	livremente.	

•	 Coloque	as	louças	de	forma	que	os	utensílios	maiores	não	impeçam	a	abertura	
do	reservatório	de	detergente.

•	 Não	deixe	que	os	utensílios	fiquem	para	fora	dos	cestos.

• Posicione	o	lados	mais	sujos	dos	utensílos	direcionados	para	o	centro	da	lava-
louças.

Para	obter	os	melhores	resultados	de	lavagem,	siga	as	instruções	das	próximas	
páginas	para	determinar	a	melhor	forma	de	carregar	as	louças.

PREPARAÇÃO DAS LOUÇAS

Retire	os	pedaços	maiores	de	alimentos,	ossos,	caroços,	palitos	de	dentes,	etc.	
O	sistema	de	lavagem	removerá	o	restante	das	partículas	de	alimentos.	Raspe	
com	cuidado	os	alimentos	queimados	com	uma	espátula	ou	deixe	o	utensílio	de	
molho	antes	da	lavagem	(Figura	1).	Esvazie	os	copos	e	xícaras.

Alimentos	 que	 contêm	óleo	 vegetal	 e/ou	 aditivos	 químicos,	 como	mostarda,	
maionese,	vinagre,	suco	de	limão	ou	produtos	à	base	de	tomate,	podem	causar	
descoloração	em	aço	inox	e	plásticos	se	ficarem	em	contato	com	estas	super-
fícies	por	muito	tempo.	Se	a	lava-louças	não	vai	ser	ligada	em	pouco	tempo,	é	
recomendável	que	estes	tipos	de	resíduos	sejam	retirados	das	louças.
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CESTO SUPERIOR

O	cesto	superior	foi	desenvolvido	visando	uma	grande	flexibilidade	no	carregamen-
to	de	utensílios	como	copos,	xícaras,	cristais,	pratos	pequenos,	tigelas,	etc.

•	Coloque	os	copos	no	cesto	superior,	pois	se	forem	colocados	no	cesto	inferior	
podem	ocorrer	danos,	a	não	ser	que	esteja	selecionado	o	ciclo	stemware	(Cris-
tais).

•	 Podem	ocorrer	danos	se	itens	delicados	tocarem	uns	nos	outros	durante	o	pro-
cesso	de	lavagem.

•	Utensílios	e	facas	com	cabos	longos	podem	ser	colocados	no	cesto	para	utensílios	
maiores	do	cesto	superior.

•	 Certifique-se	de	que	nenhum	utensílio	está	passando	pelo	fundo	do	cesto,	pois	isto	
pode	bloquear	a	rotação	do	pulverizado	intermediário.

•	Coloque	as	louças	com	as	aberturas	voltadas	para	baixo	para	facilitar	a	limpeza	
e	a	drenagem.

Modelo	para	carregar	10	serviços Modelo	para	carregar	14	serviços
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CESTO INFERIOR

O	espaço	do	cesto	regulável	permite	que	você	coloque	 itens	de	até	38cm	no	
cesto	inferior.

O	cesto	inferior	foi	desenvolvido	para	pratos,	pires,	tigelas	e	panelas.

•	Os	itens	maiores	devem	ser	colocados	nas	laterais	para	que	não	bloqueiem	a	
rotação	do	pulverizador	intermediário.

•	Para	obter	melhores	resultados,	coloque	tigelas,	cassarolas	e	panelas	com	a	
superfície	suja	voltada	para	baixo	ou	para	o	centro.	Deixe-os	um	pouco	incli-
nados	para	facilitar	a	drenagem.

•	Certifique-se	de	que	os	itens	mais	altos	não	bloqueiam	a	rotação	do	pulverizador	
intermediário.

•	Certifique-se	de	que	os	pegadores	das	panelas	não	passe	pelo	fundo	do	cesto,	
pois	isto	pode	bloquear	a	rotação	do	pulverizador	inferior.

O	 posicionamento	 dos	 suportes	 para	
pratos	para	baixo	libera	espaço	para	o	
carregamento	 de	 itens	muito	 grandes	
ou	dos	mais	difíceis	de	encaixar.	Os	su-
portes	devem	ficar	para	cima	durante	o	
uso	normal	ou	abaixado	para	uma	maior	
flexibilidade	durante	o	carregamento.

Modelo	para	carregar	10	serviços Modelo	para	carregar	14	serviços
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CARREGANDO O CESTO PARA TALHERES

CUIDADO
PARA EVITAR FERIMENTOS: Carregue itens cortantes (facas, espetos, etc.) com as pontas 
para baixo. A falta de atenção ao manuseá-los pode resultar em ferimentos.

Carregue	o	cesto	para	talheres	enquanto	ele	estiver	no	cesto	inferior	ou	retire	o	
cesto	para	carregá-lo	em	um	balcão	ou	mesa.

Coloque	utensílios	pequenos	como	tampas	de	mamadeiras	para	bebês,	tampas	
de	jarras,	etc,	na	parte	coberta.	Feche	a	tampa	para	manter	os	itens	menores	
no	lugar.

Certifi	que-se	de	que	nada	está	saindo	pelo	
fundo	do	 cesto,	 bloqueando	o	 pulverizador	
inferior.

Não	misture	itens	em	prata	e	em	aço	inox	para	
evitar	danos	aos	utensílios	de	prata.

Cesto para facas
O	cesto	para	facas	pode	ser	usado	para	facas	maiores.

Cesto para utensílios maiores
Estes	cesto	pode	ser	usado	no	cesto	
superior	para	armezenar	espátulas,	
colheres	grandes	e	outros	utensílios	
maiores.

Misture	utensílios	não	cortantes	(como	garfos	e	
colheres)	em	cada	seção	do	cesto,	com	alguns	
voltados	para	cima	e	outros	para	baixo	para	evi-
tar	que	fi	quem	encaixados.	A	água	pulverizada	
pode	 não	 limpar	 os	 utensílios	 encaixados	 uns	
aos	outros.
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AJUSTANDO A ALTURA DO CESTO SUPERIOR
A	altura	do	cesto	superior	pode	ser	facilmente	ajustada	para	acomodar	louças	
mais	altas,	ajudando	a	organizar	o	espaço	para	o	carregamento	das	louças	nos	
cestos	superior	e	inferior.
Sempre	ajuste	o	cesto	superior	antes	de	colocar	as	louças.

Exitem	3	posições	de	ajuste	do	cesto.
Para	 levantar	 o	 cesto	para	a	posição	 intermediária	 ou	
superior,	 basta	 levantar	 o	 cesto.	A	 trava	 encaixa	 na	
posição	ajustada.
Para	 abaixar	 o	 cesto	 para	 a	 posição	 intermediária	 ou	
inferior,	pressione	as	travas	com	os	polegares	e	empurre-
as	para	baixo	ao	mesmo	tempo.	Soltar	a	trava	permitirá	
que	a	posição	intermediária	seja	encaixada.

Para	 facilitar	o	ajuste	do	cesto,	certifique-se	de	que	o	cesto	está	nivelado	da	
frente	para	trás,	com	os	dois	lados	na	mesma	altura.

ACRESCENTANDO UMA LOUÇA
Para	um	melhor	resultado,	o	utensílio	a	ser	lavado	deve	ser	colocado	no	início	
do	 ciclo.	Contudo,	 se	 você	optar	 por	 acrescentar	 uma	 louça,	 siga	os	passos	
abaixo:

1 Abra	um	pouco	a	porta	da	lava-louças	e	aguarde	alguns	segundos	até	que	a	
ação	da	lavagem	pare	para	poder,	então,	abrir	a	porta	totalmente.

2 Adicione	o	utensílio.
3 Feche	a	porta	até	que	ela	 trave.	Após	alguns	segundos	o	ciclo	continuará	

automaticamente	do	ponto	em	que	foi	interrompido.

IMPORTANTE
Para evitar ferimentos e queimaduras, abra um pouco a porta e aguarde até que os pul-
verizadores e a ação da lavagem parem.
Pode respingar água quente para fora da lava-louças.
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TEMPERATURA DA ÁGUA
Para	obter	os	melhores	resultados	de	limpeza	e	secagem,	é	preciso	usar	água	quente.	A	
temperatura	da	água	de	entrada	deve	ser	de,	pelo	menos,	49oC	para	que	o	detergente	
seja	devidamente	ativado	para	derreter	os	resíduos	de	gordura	das	louças.
Para verificar a temperatura de entrada da água:
1 Abra	a	torneira	de	água	quente	próxima	à	lava-louças	por	alguns	minutos	para	
retirar	a	água	fria	da	tubulação.

2	 Segure	um	termômetro	de	carnes	na	água	para	verificar	a	temperatura.
3	 Se	a	temperatura	estiver	abaixo	de	49oC,	aumente	o	ajuste	do	termostato.

DETERGENTE

O	reservatório	de	detergente	tem	um	compartimento	para	a	lavagem	principal	e	
outro	para	a	pré-lavagem.	A	tampa	do	reservatório	abre	automaticamente	para	
liberar	o	detergente.
•	Use	apenas	detergentes	específicos	para	lava-louças	e	certifique-se	de	que	
está	dentro	do	prazo	de	validade.	Outros	tipos	de	detergente	podem	causar	
espuma	em	excesso.

•	Quando	estiver	 usando	detergente	 em	pastilhas,	 coloque	uma	pastilha	 no	
compartimento	para	a	lavagem	principal	e	feche	a	tampa	do	reservatório.

•	Coloque	o	detergente	somente	antes	de	iniciar	um	ciclo	de	lavagem.
•	Guarde	o	detergente	em	um	local	frio	e	seco.	Detergentes	úmidos	ou	empas-
tados	não	são	devidamente	dissolvidos.

PRESSÃO DA ÁGUA
A	pressão	de	abastecimento	de	água	quente	deve	estar	entre	14	e	84	mca	(137	
e	823	kPa).	A	pressão	da	água	pode	baixar	quando	a	lavadora	de	roupas	ou	o	
chuveiro	estiverem	funcionando.	Aguarde	até	que	estes	aparelhos	sejam	desli-
gados	antes	de	ligar	a	lava-louças.
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A	quantidade	de	detergente	a	ser	utilizada	depende	da	dureza	da	água	e	do	nível	
de	sujeira	das	louças.	A	dureza	da	água	é	medida	em	grãos	por	litro.	“Água	Dura”	
contém	grande	quantidade	de	minerais	ásperos	em	forma	granulada,	acima	de	
2,6	a	3,0	grãos	por	litro,	que	podem	afetar	a	qualidade	da	água.	

Usar	pouco	detergente	pode	resultar	em	uma	limpeza	ruim,	manchas	e	dificultar	a	
secagem.	Usar	muito	detergente	na	água	pode	causar	manchas	permanentes.
A	espuma	pode	fazer	com	que	a	lava-louças	transborde.	Meça	a	quantidade	de	
detergente	cuidadosamente	e	use	apenas	detergente	para	uso	em	lava-louças.	É	
preciso	menos	detergente	com	água	macia.	Procure	outra	marca	de	detergente	
se	o	utilizado	formar	muita	espuma.

Consulte	a	tabela	abaixo	para	saber	a	quantidade	de	detergente	recomendada.

Usando a Lava-Louças

QUANTIDADE DE DETERGENTE RECOMENDADA

Ciclo

Dureza da Água*

Macia (0 - 1 grão/
litro)

Média (1,1 - 2,5 
grãos/litro)

Dura (2,6 - 3,2 
grãos/litro)

Muito Dura (aci-
ma de 3,3 grãos/

litro)
Cookware,	
Auto	ou	
Normal

2	colheres	de	
chá	(comparti-
mento	lavagem	
principal	1/4	
cheio)

5	colheres	de	
chá	(comparti-
mento	lavagem	
principal	preen-
chido	até	a	indi-
cação	“Regular”)

8	colheres	de	
chá	(comparti-
mento	lavagem	
principal	comple-
tamente	cheio)

Os	dois	compar-
timentos	cheios	
-	(recomendado	
o	uso	de	suavi-
zador)

Eco	e	
Stemwa-
re

2	colheres	de	
xá	(comparti-
mento	lavagem	
principal	1/4	
cheio)

5	colheres	de	
chá	(comparti-
mento	lavagem	
principal	preen-
chido	até	a	indi-
cação	“Regular”)

8	colheres	de	
chá	(comparti-
mento	lavagem	
principal	comple-
tamente	cheio)

Compartimento	
lavagem	princi-
pal		cheio	-	(reco-
mendado	o	uso	
de	suavizador)

Enxague Sem	detergen-
te

Sem	detergen-
te

Sem	detergen-
te

Sem	detergen-
te	(recomen-
dado	o	uso	de	
suavizador)

*	A	empresa	de	fornecimento	da	água	local	pode	informar	qual	a	dureza	da	água	da	sua	
residência.

Conforme	ilustrado	na	última	coluna	da	tabela	acima,	pode	ser	preciso	instalar	
um	suavizador	de	água	para	melhorar	a	qualidade	da	água,	a	ação	do	detergente	
e	proteger	a	lava-louças	dos	danos	que	a	água	mais	dura	pode	causar.

Outras	sugestões:
•	 Tente	colocar	mais	detergente	no	começo	da	lavagem	principal	do	ciclo.
•	Use	1/4	de	colher	de	chá	para	cada	grão	acima	de	3,3.	Destrave	a	porta,	abra-a	
um	pouco	e	coloque	detergente	no	fundo	da	lava-louças.

•	 Feche	a	porta	para	travá-la	e	a	lava-louças	continuará	o	ciclo.
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LÍQUIDO SECANTE

O uso regular de líquido secante melhora a secagem e reduz manchas e 
a umidade que fica no interior da lava-louças. O	líquido	faz	com	que	a	água	
“escorra”	das	louças	antes	que	haja	formação	de	gotas	que	aderem	à	superfície	
e	deixam	manchas.

O	reservatório	automático	de	líquido	secante,	localizado	próximo	ao	recipiente	de	
detergente,	libera	automaticamente	uma	quantidade	de	líquido	secante	durante	
o	último	enxague.	Se	as	louças	ficam	manchadas	ou	não	secam	o	suficiente,	
aumente	a	quantidade	de	líquido	secante	a	ser	liberado	girando	o	botão	para	um	
número	maior.	O	botão	está	localizado	embaixo	da	tampa	do	reservatório.

O	indicador	localizado	próximo	à	tampa	do	dispenser	informa	quando	o	reser-
vatório	precisa	ser	abastecido.	Quando	o	nível	de	líquido	secante	está	baixo	o	
indicador	informa	e	fica	mais	claro,	indicando	que	é	hora	de	colocar	mais	líquido	
secante.	Verifique o dispenser mensalmente.

Para	colocar	líquido	secante	no	reservatório:

1 Gire	a	tampa	no	sentido	anti-horário	1/4	de	volta	e	retire-a.
2	 Coloque	o	líquido	secante	na	abertura	do	reservatório	até	que	o	líquido	atinja	
a	indicação	MAX	no	reservatório.	Não	coloque	líquido	em	excesso,	pois	isto	
pode	causar	espuma	em	excesso.

3 Reposicione	a	tampa	e	gire-a	no	sentido	horário	para	fechá-la.
4	 Limpe	o	líquido	derramado	com	um	pano	seco.
O	reservatório	tem	capacidade	suficiente	para	35	a	140	lavagens,	dependendo	
dos	ajustes.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS

Limpeza e Manutenção

LIMPEZA EXTERNA

• A	parte	interna	da	lava-louças	geralmente	é	auto-limpante.	Verifique	periodicamente	
o	fundo	do	gabinete	interno	para	ver	se	não	há	depósitos	de	partículas	grandes.

•	 Limpe	os	 lados	da	parte	 interna	da	porta	para	remover	quaisquer	resíduos	de	
alimentos	que	possam	ter	espirrado	durante	a	lavagem.

•	Quando	estiver	limpando	as	superfícies	em	aço	inox,	faça	sempre	no	sentido	do	
escovamento	do	inox.	Nunca	use	produtos	de	limpeza	que	contenham	alvejante	
com	cloro	ou	ácido	cítrico.

Para reduzir essa descoloração:
•	Retire	o	excesso	de	resíduos	de	alimentos	a	base	de	tomate	das	louças	antes	
da	lavagem.

•	Use	o	ciclo	Cookware	(Pesado)	quando	estiver	lavando	louças	que	contenham	
resíduos	de	alimentos	a	base	de	tomate.

•	Use	um	detergente	para	lava-louças	que	contenha	cloro	para	ajudar	na	remoção	
das	manchas.

Limpe	ocasionalmente	as	superfícies	externas	da	sua	lava-louças	com	um	de-
tergente	neutro	não-abrasivo	e	água.	Enxágue	e	seque.

Porta em Aço Inox
Limpe	a	porta	e	o	puxador	em	aço	inox	com	água	quente,	detergente	neutro	e	um	
pano	macio.	Enxágue	com	água	limpa	e	um	pano.	Não	use	limpadores	abrasivos.	
Use	apenas	limpadores	específicos	para	a	limpeza	de	superfícies	em	aço	inox.
O	limpador	para	aço	inox	pode	ser	adquirido	no	Serviço	Autorizado	Electrolux	
mais	próximo	da	sua	residência.

FILTROS
Sua	lava-louças	é	equipada	com	um	siste-
ma	de	lavagem	eficiente.	É	preciso	limpar	
periodicamente	o	filtro	de	objetos	e	o	filtro	
de	partículas	maiores	de	alimentos.

O	filtro	de	objetos	está	localizado	no	centro	
do	 filtro	 de	partículas	 de	alimentos	e	 foi	
desenvolvido	para	reter	pedaços	de	vidro	
quebrado,	canudos,	ossos	e	caroços.	Para	
limpar	o	filtro,	segure	no	puxador,	levante	
o	filtro,	lave-o	e	reinstale-o.
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RESPIRO DE DRENAGEM

Limpeza e Manutenção

Se	foi	instalado	um	respiro	de	drenagem	para	a	sua	lava-louças,	certifique-se	de	
que	o	respiro	está	limpo	para	que	a	lava-louças	possa	fazer	a	drenagem	adequa-
damente.

O	respiro	de	drenagem	geralmente	é	montado	na	pia	e	pode	ser	inspecionado	atra-
vés	da	retirada	da	tampa.	O	respiro	não	faz	parte	da	lava-louças	e	não	é	acobertado	
pela	garantia.

CONGELAMENTO
Uma	 lava-louças	 instalada	em	um	 local	sem	aquecimento	deve	ser	protegida	
contra	congelamento.	Para	isso,	siga	as	instruções	abaixo:

Para desconectar a lava-louças:
1	 Desligue	o	fornecimento	de	energia	elétrica	para	a	lava-louças.
2	 Desligue	o	fornecimento	de	água	para	a	lava-louças.
3	 Coloque	um	recipiente	embaixo	da	válvula	de	entrada	de	água.	
4	 Desconecte	a	tubulação	de	água	da	válvula	e	drene	a	água	dentro	do	recipiente.

Para reconectar a lava-louças:
1	 Reconecte	a	tubulação	de	entrada	de	água	e	de	drenagem.
2	 Ligue	o	fornecimento	de	água	e	de	energia	elétrica.
3	 Coloque	detergente	no	 reservatório	e	 ligue	a	 lava-louças	selecionando	o	ciclo	

cookware.
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ANTES DE SOLICITAR UM SERVIÇO
Caso	o	seu	produto	apresente	algum	problema	de	funcionamento,	antes	de	ligar	para	
o	Serviço	Autorizado	Electrolux,	consulte	as	páginas	23	a	26	e	verifique	se	a	causa	
da	falha	não	é	simples	de	ser	resolvida.	Estas	páginas	incluem	informações	sobre	
problemas	comuns,	suas	possíveis	causas	e	sugestões	para	solucioná-las.

Problema
Não	entra	água

Solução
•	 Certifique-se	de	que	a	torneira	está	aberta.
•	 Coloque	1/2	copo	de	água	dentro	da	lava-louças	e	ligue-a	nova-
mente.

•	 Certifique-se	de	que	a	bóia	está	subindo	e	descendo.

Não	drena/água	
permanece	no	
gabinete	interno

•	 Não	é	normal	a	presença	de	água	no	fundo	da	lava-louças	ao	
final	do	ciclo.	Se	isto	ocorrer,	pode	ser	que	a	lava-louças	não	es-
teja	fazendo	a	drenagem	corretamente	(veja	o	item	Não drena).

•	 Também	é	possível	que	o	filtro	esteja	sujo.	Limpe-o	conforme	o	
capítulo	Limpeza	e	manutenção	na	página	21.

•	 É	normal	que	fique	uma	pequena	quantidade	de	água	embaixo	
do	filtro	ao	final	do	ciclo.

A	lava-louças	pro-
duz	alguns	ruídos

•	 São	normais	alguns	ruídos	durante	a	entrada,	circulação	e	dre-
nagem	da	água	e	durente	o	funcionamento	do	motor.

•	 A	pulsação	da	bomba	fará	com	que	a	velocidade	do	motor	au-
mente	e	diminua	em	intervalos	regulares	durante	o	ciclo.	Isto	
pode	causar	ruídos	que	são	normais	durante	o	funcionamento.

O	ciclo	é	muito	
demorado

•	 A	opção	sanitize	(Higienização)	foi	selecionada	e	o	ciclo	demora	
mais	para	aquecer	a	água.

•	 Verifique	se	o	ciclo	está	aquecendo	a	água
•	 Verifique	se	a	opção	delay (Início	Programado)	foi	selecionada.

Odor	na	parte	
interna	da	lava-
louças

•	 Se	as	louças	não	vão	ser	lavadas	imediatamente,	programe	um	
ciclo	de	enxágue.

•	 Algumas	lava-louças	novas	têm	um	odor.	Isso	será	eliminado	
com	o	uso.

•	 A	lava-louças	pode	não	estar	drenando	corretamente.	(Veja	o	
item	Não drena).

•	 Execute	o	ciclo	Normal	com	a	opção	sanitize	(Higienização).

Vazamento	de	
água

•	 Certifique-se	de	que	a	lava-louças	está	nivelada.	
•	 Espuma	em	excesso	pode	causa	vazamento.	Meça	a	quantida-
de	de	detergente	com	cuidado	e	use	apenas	detergente	espe-
cífico	para	uso	em	lava-louças.	Para	água	mais	macia	deve	ser	
usado	menos	detergente.	Tente	outra	marca	de	detergente	se	o	
excesso	de	espuma	continuar.

•	 O	excesso	de	líquido	secante	pode	causar	espuma	e	resultar	
em	vazamento.	Limpe	qualquer	resídio	de	líquido	secante	que	
tenha	ficado	fora	do	reservatório.
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Problema Solução
A	lava-louças	
não	funciona

•	 Verifique	se	o	disjuntor	está	desligado	ou	se	o	fusível	da	residência	
está	queimado.

•	 Verifique	se	a	torneira	de	abastecimento	de	água	está	aberta.
•	 Verifique	se	o	ciclo	foi	programado	corretamente.
•	 Verifique	se	a	opção	delay	(Início	Programado)	foi	selecionada.
•	 Certifique-se	de	que	a	porta	da	lava-louças	está	fechada	e	travada.
•	 Verifique	se	os	controles	estão	travados.
•	 Certifique-se	de	que	a	bóia	está	subindo	e	não	está	travada.

Os	vidros	
ficam	esfuma-
çados/man-
chados

•	 Verifique	a	dureza	da	água.	Se	á	água	é	muito	dura,	pode	ser	preci-
so	instalar	um	suavizador	(página	19).

•	 A	temperatura	da	água	deve	estar	muita	baixa.	Evite	temperaturas	
muito	altas	ou	baixas.

•	 Evite	colocar	louças	em	excesso	na	lava-louças	e	carregue	os	ces-
tos	de	acordo	com	as	informações	das	páginas	14	e	15.

•	 Não	use	detergente	com	prazo	de	validade	vencido
•	 Certifique-se	de	que	há	líquido	secante	no	reservatório.
•	 Verifique	se	está	sendo	usada	a	quantidade	de	detergente	adequa-
da	para	o	ciclo	selecionado	(página	19).

•	 A	pressão	da	água	pode	estar	muito	baixa.	Verifique	se	a	pressão	
está	entre	14	e	84	mca	(137	e	823	kPa).

A	louça	está	
lascada

•	 Carregue	as	louças	de	acordo	com	as	instruções	das	páginas	14	e	
15	para	que	elas	não	batam	umas	nas	outras.

•	 Coloque	os	itens	delicados	no	cesto	superior.
•	 Não	é	recomendável	lavar	porcelana	e	cristais	antigos	na	lava-
louças	(página	7).

•	 Não	coloque	copos	de	vidro	sobre	os	pinos	dos	suportes.
•	 Coloque	as	louças	de	maneira	que	fiquem	seguras	e	não	fiquem	
sacudindo	quando	os	cestos	são	puxados	ou	empurrados.	Mova	os	
cestos	lentamente.

•	 Certifique-se	de	que	os	copos	mais	altos	e	os	cristais	não	encostam	
na	parte	superior	da	lava-louças	quando	o	cesto	é	empurrado.

Não	drena	cor-
retamente

•	 Se	a	lava-louças	estiver	conectada	a	um	triturador	de	alimentos,	
certifique-se	de	que	o	triturador	está	vazio.

•	 Verifique	se	a	mangueira	de	drenagem	está	dobrada.
•	 Verifique	se	o	ciclo	foi	completado	e	não	está	em	“pausa”.

As	louças	não	
secam

•	 Certifique-se	de	que	há	líquido	secante	no	reservatório.
•	 Aumente	a	quantidade	de	líquido	secante	de	acordo	com	as	instru-
ções	da	página	20.

•	 Certifique-se	de	que	a	temperatura	de	entrada	da	água	é	de,	pelo	
menos,	49oC.

•	 Pode	ser	preciso	secar	a	mão	os	utensílios	plásticos.	A	água	de-
mora	mais	tempo	para	evaporar	do	plástico	quando	o	ciclo	é	com-
pletado	porque	este	material	não	retém	calor	como	o	vidro	ou	o	
metal.

•	 	Xícaras	com	fundo	côncavo	armazenam	água.

O	visor	não	
exibe	as	infor-
mações

•	 Mantenha	a	tecla	sanitize	pressionada	por	8	segundos	para	res-
taurar	o	modo	normal	de	funcionamento.
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Problema Solução
Resíduos	de	
alimentos	per-
manecem	nas	
louças

•	 Verifique	a	temperatura	da	água.	A	temperatura	da	água	de	entrada	
deve	ser	de	49oC.

•	 Verifique	a	dureza	da	água	e	ajuste	a	quantidade	de	detergente	de	
acordo	com	a	dureza	(página	19).

•	 Use	apenas	detergente	armazenado	em	um	local	fresco	e	seco.
•	 Selecione	o	ciclo	adequado	para	o	nível	de	sujeira	(página	9).
•	 A	pressão	da	água	pode	estar	muito	baixa.	Verifique	se	a	pressão	
está	entre	14	e	84	mca	(137	e	823	kPa).

•	 Certifique-se	de	que	o	tubo	do	pulverizador	do	cesto	superior	está	
devidamente	alinhado	com	um	dos	furos	de	entrada	d’água	(página	
17).

•	 Coloque	as	louças	de	forma	que	elas	não	obstruam	os	pulverizado-
res	(páginas	14	e	15).

•	 Carregue	o	cesto	para	talheres	com	os	pegadores	das	facas	volta-
dos	para	cima	e	os	pegadores	das	colheres	e	garfos	voltados	para	
baixo.

•	 Antes	de	colocar	as	louças,	remova	os	resíduos	de	alimentos	quei-
mados	e	os	resíduos	dos	utensílios	que	foram	usados	com	massas,	
arroz	e	aveia.	Esses	resíduos	são	mais	difíceis	de	serem	retirados	
na	lava-louças.

As	louças	
lavadas	na	
lava-louças	ou	
o	gabinete	in-
terno	da	lava-
louças	estão	
manchados	ou	
descoloridos

•	 Os	utensílios	em	alumínio	ou	panelas	podem	deixar	marcas	quando	
eles	batem	em	outros	itens.	Deixe	um	pequeno	espaço	entre	as	
louças.

•	 Depósitos	de	ferro	na	água	podem	deixar	marcas	amarelas,	mar-
rons	ou	alaranjadas	no	gabinete	interno	da	lava-louças.	Pode	ser	
preciso	usar	um	filtro	anti-ferrugem.	Verifique	com	a	companhia	de	
tratamento	da	água.

•	 Separe	os	utensílios	em	prata	ou	banhados	a	prata	dos	utensílios	
em	aço	inox.	Esses	metais	podem	danificar	se	entrarem	em	contato	
uns	com	os	outros	durante	a	lavagem.

•	 Chá	e	café	podem	manchar	as	xícaras.	Remova	as	manchas	lavan-
do-as	a	mão	com	uma	solução	de	1/2	xícara	de	alvejante	e	250ml	
de	água.	Enxágue	em	água	corrente.

•	 Alguns	alimentos	ácidos	podem	causar	a	descoloração	do	aço	inox	
e	de	plásticos	se	ficarem	em	contato	com	estes	materiais	por	muito	
tempo.	Use	um	ciclo	de	enxágue	ou	enxágue	as	louças	a	mão	se	
as	louças	não	vão	ser	lavadas	imediatamente.

O	detergente	
permanece	no	
reservatório

•	 O	detergente	pode	ser	velho.	Não	use	detergente	com	prazo	de	
validade	vencido.

•	 Certifique-se	de	que	a	ação	da	água	alcança	o	reservatório	e	de	
que	pulverizador	não	está	bloqueado.

•	 Verifique	se	o	ciclo	foi	completado.
•	 Verifique	se	as	louças	não	estão	impedindo	a	abertura	da	tampa	do	
reservatório.

•	 Antes	de	fechas	a	porta,	certifique-se	de	que	o	cesto	superior	está	
devidamente	encaixado	no	bocal	localizado	no	fundo	do	gabinete	
interno.
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Problema
Marcas	nas	
louças	(filme)

Solução
•	 Usar	muito	detergente	em	locais	com	água	muiot	macia	pode	formar	
um	filme	que	não	pode	ser	removido	das	louças	.

•	 •	Aumente	a	quantidade	de	detergente	de	acordo	com	a	dureza	da	
água	(página	19).

•	 Diminua	a	temperatura	da	água.

A	água	dura	pode	causar	depósito	de	cal	na	parte	 interna	da	 lava-louças.	As	
louças	e	vidros	também	podem	ficar	manchadas	ou	com	um	filme	devido	a	inú-
meras	razões.

Para remover filmes e manchas, siga as instruções abaixo:
1	Coloque	as	louças	na	lava-louças	normalmente.	Não	coloque	qualquer	utensílio	
metálico	ou	em	prata.

2	Não	coloque	detergente	no	reservatório.
3	Selecione	o	ciclo	normal,	pressione	a	 tecla	start	 (Início)	e	 feche	a	porta	da	
lava-louças.

4	Deixe	que	a	lava-louças	funcione	até	que	comece	o	segundo	abastecimento	
de	água.	Abra	a	porta	e	coloque	2	copos	de	vinagre	branco	no	fundo	da	lava-
louças.

5		Feche	e	trave	a	porta	e	deixe	que	o	ciclo	seja	completado.	

Remoção de Manchas

IMPORTANTE
Se o problema persistir, pode ser necessária a instalação de um suavizador de água.
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Modelo
Altura mínima (mm)

Altura máxima (mm)

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Profundidade máxima com a porta abera (mm)

Peso líquido (kg)

Frequência (Hz)

Corrente (A)

Tensão (V)

Faixa de tensão (V)

Pressão mínima de abastecimento de água (mca)

Pressão máxima de abastecimento de água (mca)

Temperatura mínima da água de entrada (oC)

Potência da resistência interna (W)

DWI61
860

895

604

626

1267

48,5

60

9,0

127

106 - 132

14 (137 kPa)

84 (823 kPa)

49

830

Nosso	produto	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).

IMPORTANTE
Esta lava-louças foi desenvolvida somente para uso doméstico.
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30 Certificado de Garantia
A	Electrolux	do	Brasil	S.A.	 concede	garantia	 contra	qualquer	 defeito	 de	
fabricação	aplicável	nas	seguintes	condições:
1	O	início	da	vigência	da	garantia	ocorre	na	data	de	emissão	da	nota	fiscal	
de	venda	ao	Consumidor	 correspondente	ao	produto	a	ser	garantido,	
com	identificação	obrigatoria	de	modelo	e	características	do	produto;

2	O	prazo	de	vigência	da	garantia	é	de	12	(doze)	meses	contados	a	partir	
da	 emissão	 da	 data	 nota	 fiscal	 e	 conforme	 o	 item	 “1”	 acima,	 assim	
divididos:	

	 2.1	03	(três)	meses	de	garantia	legal	e,	
	 2.2	 09	 (nove)	 meses	 de	 garantia	 contratual	 cedida	 pelo	 fabricante	
Electrolux	do	Brasil.	S.A.

3	A	 fabricante	 não	 concede	 qualquer	 forma	 e/ou	 tipo	 de	 garantia	 para	
produtos	desacompanhados	de	nota	fiscal	de	venda	ao	consumidor,	ou	
produtos	 cuja	 nota	 fiscal	 esteja	 preenchida	 incorretamente	 (observar	
orientação	do	item	“1”	deste	certificado);

4	Exclui-se	 desta	 garantia	 casos	 de	 corrosão	 provocada	 por	 riscos,	
deformações	 ou	 similares	 decorrentes	 da	 utilização	 do	 produto,	 bem	
como	 eventos	 consequentes	 da	 aplicação	 de	 produtos	 químicos,	
abrasivos	ou	similares	que	provoquem	eventos	danosos	à	qualidade	do	
material	componente.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
5	 Qualquer	defeito	que	for	constatado	neste	produto	deve	ser	imediatamente	

comunicado	 ao	 Serviço	 Autorizado	 Electrolux	 mais	 próximo	 de	 sua	
residência,	constante	na	relação	que	acompanha	o	produto.

6	 Esta	garantia	abrange	a	substituição	de	peças	que	apresentarem	vícios	
constatados	como	sendo	de	fabricação,	além	da	mão	de	obra	utilizada	
no	respectivo	reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:
7	 Houver	remoção	e/ou	alteração	do	número	de	série	ou	da	etiqueta	de	

identificação	do	produto.
8	 O	 produto	 for	 instalado	 ou	 utilizado	 em	 desacordo	 com	 o	 Manual	

de	 Instruções	 e	 utilizado	 para	 fins	 diferentes	 do	 uso	 doméstico	 (uso	
comercial,	 laboratorial,	 industrial,	 etc.).	 Também	 não	 terão	 nenhum	
tipo	 de	 cobertura	 pelas	 garantias	 (legal	 e	 contratual),	 indenização	e/
ou	ressarcimento,	materiais	ou	alimentos	armazenados	no	interior	do	
produto	utilizado	para	os	fins	citados.	

9	 O	produto	for	ligado	em	tensão	diferente	a	qual	foi	destinado.	
10	O	 produto	 tiver	 recebido	 maus	 tratos,	 descuidos	 ou	 ainda	 sofrer	

alterações,	modificações	ou	consertos	feitos	por	pessoas	ou	entidades	
não	credenciadas	pela	Electrolux	do	Brasil	S.A.

11	O	defeito	 for	causado	por	acidente	ou	má	utilização	do	produto	pelo	
Consumidor.
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A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:
12	Produtos	 ou	 peças	 danificadas	 devido	 a	 acidente	 de	 transporte	 ou	

manuseio	(tais	como	riscos,	amassados)	e	atos	e	efeitos	da	natureza.	
13	Não	funcionamento	ou	falhas	decorrentes	de	problemas	de	fornecimento	

de	energia	elétrica	no	local	onde	o	produto	está	instalado.
14	Despesas	 com	 transporte,	 peças,	 materiais	 e	 mão	 de	 obra	 para	

preparação	do	 local	onde	será	 instalado	o	produto	(ex.	rede	elétrica,	
conexões	elétricas	e	hidráulias,	alvenaria,	aterramento).

15	Chamadas	 relacionadas	 a	 orientação	 de	 uso	 constantes	 no	Manual	
de	Instruções	ou	no	próprio	produto	serão	passíveis	de	cobrança	ao	
Consumidor.

16	Esta	 garantia	 não	 se	 aplica	 a	 peças	 de	 desgaste	 natural,	 nem	 a	
componentes	não	fornecidos	com	o	produto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:
17	As	despesas	de	deslocamento	do	Serviço	Autorizado	para	atendimento	

a	 produtos	 quando	 instalados	 fora	 do	município	 sede	 do	 respectivo	
Serviço	Autorizado	obedecerão	os	seguintes	critérios:	

	 -	 para	 atendimentos	 existentes	 nos	 primeiros	 90	 (noventas)	 dias	
seguintes	à	data	da	emissão	da	nota	fiscal	de	venda	ao	Consumidor,	
as	despesas	serão	suportadas	pela	Electrolux.	

	 -	para	atendimentos	existentes	no	período	compreendido	a	partir	do	
91º	 (nonagésimo	 primeiro)	 dia	 seguinte	 à	 data	 da	 emissão	 da	 nota	
fiscal	de	venda	ao	Consumidor,	as	despesas	serão	suportadas	única	e	
exclusivamente	pelo	Consumidor.

18	As	despesas	decorrentes	e	consequentes	de	instalação	de	peças	que	
não	pertençam	ao	produto	são	de	responsabilidade	única	e	exclusiva	
do	Consumidor.

19	A	 Electrolux	 declara	 que	 não	 há	 nenhuma	 outra	 pessoa	 física	 e/ou	
jurídica	habilitada	a	fazer	exceções	ou	assumir	compromissos,	em	seu	
nome,	referente	ao	presente	certificado	de	garantia.

20	Este	 CERTIFICADO	DE	GARANTIA	 é	 válido	 apenas	 para	 produtos	
vendidos	e	utilizados	no	território	brasileiro.	

21	Para	sua	comodidade,	preserve	o	MANUAL	DE	INSTRUÇÕES,	o	CER-
TIFICADO	DE	GARANTIA	e	a	NOTA	FISCAL	DO	PRODUTO.	Quando	
necessário,	consulte	a	nossa	Rede	Nacional	de	Serviços	Autorizados	
e/ou	o	Serviço	de	Atendimento	ao	Consumidor	(0800	7096677).
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