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Como usar a máquina de lavar loiça:

•	 Abra a torneira da água.
•	 Ligue a ficha à tomada.
•	 Abra a porta e carregue a máquina de lavar loiça. Verifique se 

os braços aspersores superior e inferior rodam livremente.
•	 Deite detergente suficiente no depósito de detergente e feche 

a porta.
•	 Use o botão on-off /Botão de selecção para ligar a máquina.
•	 Verifique as luzes indicadoras do nível de sal e abrilhantador. 

Se necessário, acrescente sal e/ou abrilhantador.
•	 Inicie o programa com o botão Iniciar/Cancelar:

Atenção
Evite abrir a porta durante o processo de lavagem. Isso iria 
interromper o processo de lavagem e provocar a libertação de 
vapor quente. Quando fechar a porta, o programa prosseguirá.

•	 Use o botão on-off /Botão de selecção para desligar novamente 
a máquina. Quando a luz indicadora do “fim do programa” se 
acende, o programa está concluído.

•	 Feche a torneira da água. Retire a ficha.
•	 Deixe a loiça arrefecer durante 15 minutos, com a porta aberta. 

Descarregue a loiça. Comece pelo cesto inferior.

!Atenção:Leia o manual de funcionamento antes de utilizar a máquina pela primeira vez.
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Eco * Intensivo Clean&Shine Quick&Shine Mini 30

50 ºC 70 ºC 65 ºC 60 ºC 35 ºC

O programa de 
lavagem mais 

económico para a 
loiça diária meio suja 

que é mantida à 
espera.  

Apropriado para loiça 
muito suja, panelas e 

tachos.  

Programa de 
lavagem diária para 
loiça com sujidade 

normal. 

Programa de 
lavagem diária para 
loiça com sujidade 
normal, da forma 

mais rápida. 

Apropriado para loiça 
diária ligeiramente 
suja que é raspada 

ou pré-limpa.  
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192 124 90 58 30

14 17,6 11,8 11,8 11,8

1,02 1,70 1,24 1,32 0,79

Grau de sujidade

Energia (kWh)

Pré-lavagem

Lavagem 

Secagem

Duração (min)

Água (I)

Tabela De Programas

Os valores de consumo mostrados na tabela foram determinados em condições padrão. Pode, assim, ocorrer diferenças noutras condições. * Programa de 
referência para instituições de teste Os testes, de acordo com a norma EN 50242, devem ser efectuados com o reservatório do sal amaciador e o reservatório 
do auxiliar de enxaguamento cheios, e utilizando o programa de teste.    

Número do programa

Nome do programa

Temperatura de lavagem
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Luz de indicação do nível de abrillantador
Se esta luz acender, terá de voltar a colocar 
abrillantador (se disponível).

Pode também saber se necessita de voltar 
a encher de abrillantador se verificar o 
reservatório de abrillantador. Quando o indicador 
de enchimento visual estiver escuro, existe 
abrillantador suficiente no reservatório.

Quando a cor estiver clara, abra o reservatório e 
volte a encher de abrillantador.

ON/OFF (Ligar/Desligar)
A máquina será ligada quando mover o botão de selecção do 
programa para a posição “1”. A luz “ON” acender-se-á.
A máquina será desligada quando o mover para a posição “OFF”. 
Todas as luzes apagar-se-ão.

Botão de selecção do programa
Usado para ligar/desligar a máquina e seleccionar os programas de 
lavagem.

Como alterar o programa de lavagem
Para alterar a selecção do programa quando a máquina estiver a 
funcionar: 
Prima o botão Início/Pausa. A luz de lavagem apaga-se. Seleccione 
o novo programa. Prima o botão Início/Pausa.
A luz de lavagem acende-se e tem início o novo programa.

Luzes indicadoras do progresso
A sequência do programa ao longo do 
processo de lavagem pode ser monitorizada 
através das luzes indicadoras do progresso 
no painel de controlo.

! Aviso
A seguir ao ciclo de lavagem, para drenar e remover 
completamente a água do interior da máquina, haverá uma pausa 
de aproximadamente 35 minutos. Não se preocupe: isto não é uma 
avaria. De seguida, a luz indicadora Fim acende-se.

! Aviso
Não desligue a máquina antes da luz Fim se acender.

Como cancelar um programa de lavagem
Para cancelar um programa enquanto a máquina estiver a 
funcionar:
Prima o botão Início/Pausa durante 3 segundos.
A máquina começa a drenar a água que permanece no interior 
durante 45 segundos. O programa é cancelado quando a luz de 
lavagem se apaga. Em seguida, pode escolher e iniciar um novo 
programa.

! Importante:
Dependendo do avanço do programa que cancelou, podem existir 
resíduos de detergente ou abrilhantador no interior da máquina e 
na loiça.
Certifique-se de que esta loiça não é utilizada antes de ser 
convenientemente lavada.

Carregamento inadequado de louça

Botão Media Carga (1/2)
Quando tiver pouca loiça na máquina, prima este botão depois de 
carregar no selector de programas.
quando ligar a máquina de lavar loiça, a luz indicadora do botão 
acende-se.
Esta função permite poupar água e energia.

Indicador visual 

(se disponível)
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