
CONHEÇA SUA
LAVA-LOUÇAS
14 SERVIÇOS
LL14B / LL14X

Preparando sua Máquina
Instale a Lava-Louças seguindo
o Manual de Instruções.

Carregue a lava-louças conforme a 
sugestão. Para ajudar, a máquina possui 
tags de indicação de carregamento.

Cesto de talheres

Cesto Superior

Cesto Inferior

Para evitar transbordamentos e 
mau-funcionamento, certifique-se
que a lava-louças está bem nivelada, 
utilizando um nível de bolha. Caso 
necessário, faça ajustes no pé 
nivelador.

Retire apenas o excesso de 
comida das louças.

Para evitar acúmulo de água, 
coloque as louças com a boca 
para baixo e talheres deitados.

Para melhorar a secagem, após
o fim do ciclo, abra ligeiramente
a porta e deixe-a entreaberta por 
alguns minutos.

Utilize apenas detergente para 
lava-louças.

Realize ao menos uma vez por 
semana a limpeza do sistema de 
filtragem, conforme manual.

DICASPara ajuste da melhor altura do cesto, 
puxe as alavancas nas laterais do cesto 
superior (lado esquerdo e direito) para 
cima e posicione o cesto deslocando-o 
para cima ou para baixo.

Verifique se não há louças e objetos 
impedindo o movimento do (A) pulveri-
zador e a abertura da (B) tampa do 
dispenser do detergente. 

Carregue a Lava-Louças

Pires

Copos

Xícaras

Tigela 
pequena

Pratos de 
sobremesa

Pratos 
fundos

Pratos de 
jantar

Travessa 
oval

Tigelas 
pequenas

Colheres 
de sopa

Facas

Colheres 
de chá

Garfos

Utensílios 
de cozinha

Verifique se a louça possui
este símbolo, o qual indica 
que ela pode ser lavada na
lava-louças.

Colheres de 
sobremesa

Para louças muito sujas, 
adicione detergente 
extra no compartimento 
com a tampa fechada 
(exceto para os 
programas Express 30’ 
e Pré-Lavar)

Quando este símbolo        aparecer
no painel, abasteça o líquido secante.

Abasteça o dispenser

Detergente para 
lavagem principal 
(exceto para
o programa 
Pré-Lavar)

Líquido
Secante

Copos
e taças

Panelas
e frigideiras

PratosXícaras



Lavagem rápida 
(sem secagem) para 
louças pouco sujas

EXPRESS 30’

Higienizar frutas, legumes e produtos 
industrializados, de acordo com o 
material e a vedação da embalagem.

Cesto de talheres
Itens menores e leves como uva, morango, 
tomate cereja, etc.

O que não lavar?
REGISTRE SEU

PRODUTO

O que lavar?

Como usar?

Selecione no painel o programa mais 
adequado para o tipo de louça que 
irá lavar. 

Higienizar compras

Lava a louça com 
água mais quente

Seleciona automatica-
mente o melhor 
programa de lavagem

AUTO SENSE

Para lavar menos 
louças, economizando  
tempo, energia e água

MEIA CARGA
Melhora a secagem, 
aumentando a temperatura 
da louça no final do ciclo

SECAGEM EXTRA

Pressione simulta-
neamente as 
teclas por 3 seg.

TRAVA PAINEL

PROGRAMAS DE LAVAGEM OPÇÕES EXTRAS

EXPRESS 30'

PRÉ-LAVAR

DELICADO

ADIAR
INÍCIO

HIGIENIZAR
LOUÇA 70º

MEIA
CARGA

PESADO/
TURBO

AUTOSENSEHIGIENIZAR
COMPRAS

SECAGEM
EXTRA

DIA A DIA

Essas verduras são muito sensíveis e suas 
folhagens podem entupir o filtro ou travar 
o aspersor.

Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

Coloque 50ml de água sanitária 
no dispenser de sabão e feche-o.

1.

Selecione o programa Higienizar     
Compras.

3.
Distribua suas compras conforme 
sugestão de carregamento.

2.

Após o término do ciclo, abra
a porta e mantenha-a semi-aberta
por 15 minutos para um melhor 
resultado de secagem dos produtos.

4.

Produtos muito maduros podem ser 
danificados na lavagem.

Verifique se as embalagens são 
completamente vedadas. Consulte 
tabela abaixo.

Retire e limpe o filtro a cada lavagem, 
pois alguns rótulos podem se 
desprender durante a lavagem. 

Cesto superior
Itens leves como maçã, pêra, tomate, etc.

Selecione o programa

Após selecionar, clique no botão de 
início de ciclo      .  

Cesto inferior
Itens maiores e pesados como enlatados, 
embalagens de vidro, embalagens PET, etc.

Cesto de
talheres

Cesto 
superior

O que lavarCesto

Uva, morango, tomate cereja, 
vagem, quiabo, etc.

Cesto 
inferior

Melão, abacaxi, enlatados, 
embalagens de vidro, 
embalagens PET, 
embalagens longa vida, etc.

Maçã, pêra, tomate, batata, 
caqui, pêssego, laranja, 
carambola, ameixa, pepino, 
cenoura, chuchu, abobrinha, 
berinjela, pimentão, etc.

Embalados

Verduras

Não lavarTipo

Embalagens de arroz, 
feijão, macarrão, 
bolachas, açúcar, farinha, 
café, farofa, milho de 
pipoca, pipoca de 
micro-ondas, etc.

Alface, agrião, acelga, 
escarola, espinafre, 
couve, etc.

As embalagens desses produtos não são 
completamente vedadas, portanto não 
devem ser lavadas.

HIGIENIZAR LOUÇA 70

Ligue a máquina pressionando
o botão     .  


