600mm
600mm

850mm

Capacidade

12 lugares de arrumação

Dimensão

600x600x850mm (LxPxA)

Peso

54 kg

Corrente Eléctrica

Ver a etiqueta

Consumo de energia

Ver a etiqueta

Pressão da Alimentação 50 ~ 800 kPa
da Água

P/No.: 3828ED7001P

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MODELO : LD-12BW8 / LD-12BS9
LD-12BTO / LD-12BMO

Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho
e guarde-o para futuras consultas.

ÍNDICE

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

3

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

4

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

8

FUNÇÕES DOS BOTÕES DE COMANDO

9

COMO UTILIZAR

10

OPÇÕES DE LAVAGEM

16

PROGRAMAS

17

VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

18

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

19

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES
IMPORTANTE – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO - Quando utilizar a sua máquina de lavar roupa, aplique as
seguintes medidas de precaução:
• Não utilize detergente para a lavagem
à mão.
Deve usar o detergente próprio para
máquina de lavar louça nos programas
normais.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deverá ser substituido apenas pelo fabricante, o
serviço de assistência técnica ou um técnico
especializado, para evitar acidentes.
• Este aparelho possui um dispositivo de
segurança que, automaticamente, pára
• funcionamento da máquina quando é exposta a
problemas de corrente.
• O aparelho deve ser instalado de modo a que a
ficha fique acessível.
• Poderá bloquear os botões de comando com a
função "protecção para crianças",
para evitar que a máquina seja ligada
acidentalmente.
• Este aparelho não deve ser usado por crianças
ou doentes sem estarem acompanhados.
• Vigie as crianças para estas não brincarem com
o aparelho.
• Não insira objectos – moedas ou . outros – na
grelha de saída do vapor.Pode causar falhas
mecânicas ou barulho.
• Durante o funcionamento, não exponha a pele à
saída do vapor quente. Pode causar
queimaduras.
• Os detergentes para máquina de lavar são
fortemente alcalinos. Podem ser
extremamente perigosos se engolidos.
Evite qualquer contacto com os olhos
e a pele e afaste as crianças da máquina
quando a porta se encontra aberta.
Verifique se a câmara do detergente
está vazia, no final de cada ciclo de
lavagem.
• Deverá ligar o aparelho à entrada / saída de água
com tubos novos. Não volte a utilizar tubos já
usados.

• Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar
a máquina pela primeira vez.
• Este manual contém instruções muito
importantes sobre a instalação, utilização e
manutenção da sua máquina.
• O fabricante não é responsável por problemas
causados pelo desrespeito destas medidas de
precaução e segurança.
• Esta máquina destina-se exclusivamente ao uso,
doméstico.
• Não a utilize para fins industriais, comerciais ou
outros.
• A ligação eléctrica tem de respeitar os
elementos que constam da etiqueta.
• A segurança eléctrica só pode ser garantida
quando o sistema de ligação à terra de sua casa
obedece às normas locais. (Não use extensões).
• Só deverá colocar na máquina de lavar louça
utensilios domésticos apropriados (evite
utensílios que não resistem ao calor, com
decorações em metal, etc.)
• Mantenha os detergentes fora do alcance das
crianças.
• Se a água quente exceder os 65ºC, regule o
aquecimento da água. Se a temperatura da água
não puder ser mantida abaixo dos 65ºC, terá de
ligar a máquina a uma torneira de água fria.
• Não use nunca dissolventes na sua máquina de
lavar. Poderá causar uma explosão ou incêndio.
• Não deite água no aparelho. Pode causar falhas
na parte eléctrica ou choques eléctricos.
• Não permita que as crianças ponham a máquina
a trabalhar.
• Não empurre a porta para baixo nem se sente em
cima dela, quando aberta. Poderá ficar
deformada e danificar o seu aparelho. e a pele e
afaste as crianças da máquina
.
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INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
2º Passo
PREPARAR A LIGAÇÃO
ELÉCTRICA

1º Passo:
PREPARAR ESPAÇO PARA
EMBUTIR A MÁQUINA

ATENÇÃO

1 A máquina de lavar louça foi concebida
para encaixar no espaço da figura em baixo.

Para sua segurança, retire o fusível ou
abra o disjuntor, antes da instalação. Não
use extensões ou adaptadores para tomada
com este aparelho. As ligações eléctrica e
à terra têm de respeitar as normas nacionais
ou regionais de cada país.

2 Escolha o local mais perto possível do
lava-louça, para poder fazer ligações mais
fáceis à entrada e saída da água.
3 A máquina de lavar louça não deve ser
instalada a mais de 3 metros de distância
do lava-louça, para poder escoar a água
convenientemente.

1 Este aparelho funciona com a voltagem
e hertz indicados neste manual de
instruções. Deverá ser ligado a um
circuito próprio, com ligação à terra e
protegido por um disjuntor de 15 amperes
no mínimo, ou um fusível retardador. É
necessário dois fios eléctricos mais o da
ligação à terra.

Se a máquina for instalada num canto, deixe
uma folga de 5cm entre o aparelho e a
parede ou armário.

820-870

4

2 A ficha deve ficar num sítio acessível, ao
lado e não atrás da máquina e a uma
distância não superior a 1,2 metros da
parte lateral do aparelho. (Ver p.6, Fig.A)

.

600

Min

100

3 A ficha deve ter a ligação à terra correcta.
Em caso de dúvida, consulte um
electricista qualificado. Não deve usar
adaptadores de tomada, nem ligar mais
nenhum aparelho à mesma tomada da
máquina.

75

600

-605

Unidade: mm

Corte para passagem
dos cabos eléctricos e
dos tubos da água.
(100x75, aprox.)
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INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
3º Passo:
PREPARA A MÁQUINA DE LAVAR
LOUÇA PARA INSTALAÇÃO

5º Passo
EMBUTIR A MÁQUINA NO
ESPAÇO DESTINADO

1 Lay the dishwasher on its back.

1 Antes de empurrar a máquina para dentro
do espaço, deve proceder à regulação final
da altura e do equilíbrio, com a ajuda da
chave de porcas.

2

Regule as pernas para a altura ideal,
como mostra a figura #1..

2 Faça deslizar cuidadosamente a máquina
para dentro do espaço que lhe está
destinado. Certifique-se que o tubo de
escoamento não fica com nós ou esticado.

Adjust
Regular
screw
a
porca

ATENÇÃO
Se a altura do espaço onde a máquina será
embutida for inferior a 850mm, terá de
remover o tampo superior do aparelho,
desapertando os 4 parafusos (dois à frente
e dois atrás).

figura #1

4º Passo:
LIGUE O TUBO DE
ESCOAMENTO À MÁQUINA DE
LAVAR LOUÇA

600m

m

1 Volte a ligação de escoamento, situada
na parte traseira da máquina, na direcção
do escoamento.
2 Ligue o tubo de escoamento à ligação de
escoamento com a ajuda do grampo, de
modo a ficar bem apertado.

Top table
Tampo
superior

820~870mm

Waterdesupply
Tubo
entrada
Hose
da
água m

60

Tubo de
Grampo
Clamp Drain
Hose
escoamento

5

mm

05
0~6

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
6º Passo:
LIGAÇÃO AO CANO
DE ESCOAMENTO

■ Quando o tubo de escoamento é inserido
num cano de escoamento vertical,
separado, é essencial fechá-lo de forma
hermética.Ver Fig. B

2 Há dois tipos de ligação, como mostram
as figuras A e B.

Cano vertical de 40mm
de diâmetro (mínimo)

Fig.B: Ligação para escoamento –
cano vertical.

Extensão do Cano de Escoamento
Pode aplicar uma extensão ao cano
de escoamento como indica a figura
em baixo.
Sink

Tubo de
escoamento

200 mm Max.

Cabo de
alimenta o

300 mm Min.

300 mm Min.

Tubo de
entrada da gua

Fig. A

Tubo de cobre
com 20mm de
di metro
dilatado
entrada do tubo
de escoamento
e no outro
extremo,
se necess rio.

770 mm Min. / 1000 mm Max.

770 mm Min.
1000 mm Max.

■ sifão em forma de "S" tem de ser
perfurado, limpo e completamente
desobstruido no máximo
diâmetro interno, se for usado para
escoamento.
Para prevenir a água de extravasar, terá de
adoptar um dos dois métodos seguintes:
■ Quando o tubo de escoamento é para ser
ligado a um sifão em "S" ou a um cano de
escoamento de lixo, o tubo deverá ser bem
preso à parte de baixo do lava-louça (Ver
Fig. A).

Ligação
hermética

300 mm Min.

770mm Min. / 1000 mm Max.

1 Se o terminal do tubo de escoamento
não servir no cano de escoamento, use
um aplicador de borracha (não
fornecido), que seja resistente ao calor e
aos detergentes, à venda em lojas de
ferragens.

A extens o do tubo de escoamento
ou o tubo de borracha com 16-20mm
de di metro interno t m de suportar
gua a uma temperatura de 90…C.

ATENÇÃO
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Quando proceder à ligação ou extensão
do tubo de escoamento, certifique-se que
o tubo não ficou com nós. (Curvas do
tubo devem ter um mínimo de 40mm de
diâmetro).

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
9º Passo:
PARA NIVELAR O APARELHO

7º Passo:
LIGAÇÃO À ENTRADA DE ÁGUA
1 Ligue o tubo de entrada de água à
torneira de saída da água situada
atrás da máquina de lavar, como
mostra a figura.

Depois de instalar o aparelho, se sentir a
porta perra ou fricção ao abrir e fechar
a porta, terá de nivelar a máquina.
Hipótese 1. Porta inclinada para a direita

2 Quando fizer a ligação, use material
vedante para evitar fugas de água.
Inclinação
para a
direita

Certifique-se que o tubo não tem nós,
nem forma ângulos.

Feche a
Torneira

DOOR

Fig. C

Para a Máquina
de Lavar

• Se a porta estiver inclinada para a direita, como
na fig. C, faça a seguinte operação, até a porta
funcionar normalmente:
1) Desaperte (sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio) a porca do pé
traseiro esquerdo e suba o nível.
2) Verifique o funcionamento da porta
para ver se ainda está perra ou há fricção.
• Quando a máquina está correctamente nivelada,
a porta não fica inclinada, nem perra, nem com
fricção.
Hipótese 2. Porta inclinada para a
esquerda

8º Passo
VERIFICAÇÃO FINAL
E INSTALAÇÃO

Inclinação
para a
esquerda
DOOR

1 Aperte firmemente o tubo de entrada
da água à torneira de saída.
Ligue a ficha a uma tomada ligada à
terra e ponha a máquina a funcionar.

Fig. D

2 Deixe a máquina trabalhar durante um
ciclo completo (recomenda-se o ciclo
rápido), para ver se há fugas de água e
para verificar o funcionamento do
aparelho.
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• Se a porta estiver inclinada para a esquerda,
como na fig. D, faça a seguinte operação, até a
porta funcionar normalmente:
1) Desaperte (sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio) a porca do pé traseiro direito e
suba o nível.
2) Verifique o funcionamento da porta para ver
se ainda está perra ou há fricção.
• Quando a máquina está correctamente
nivelada, a porta não fica inclinada, nem perra,
nem com fricção.

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

1
2

6
7

12

8

20

16

13
17

3
4

9

14

18

10
5

15

19

11

1. Abertura de saída do vapor
2. Painel de comandos
3. Fecho da porta
4. Cobertura frontal
5. Cobertura inferior
6. Monitor de programação
7. Interruptor principal
8. Válvula ASM de entrada da água
9. Ligação do tubo de escoamento
10. Cabo de alimentação

11. Porca para regular o pé
12. Cesto superior
13. Cesto para talheres
14. Câmara para detergente e abrilhantador
15. Cobertura da saída do vapor
16. Braço superior de aspersão
17. Braço inferior de aspersão
18. Filtro ASM
19. Cesto inferior
20. Tampa do Depósito do Sal

■ Acessórios

Tubo de Entrada de Água

Tubo de Escoamento
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Funil

FUNÇÕES DOS BOTÕES DE COMANDO

RETARDAR
INÍCIO
• Se quiser retardar o
início do programa
escolhido, carregue
neste botão antes
carregar no botão de
Início.
• Carregando no botão
de Retardar Início,
o tempo aumenta em
fracções de 1 hora.
• A pré-selecção da hora
de início pode
ser regulada de 1 a 19
horas.

Temp. Rest.

TEMPO
RESTANTE
• Indica o tempo que falta
para terminar o
programa.
• Indica mensagens de
auto-diagnóstico e
erros.

Intensivo

Super

Normal

Eco

Delicado

MEIA MÁQUINA e
INTENSIVO

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

• Carregando repetidamente pode
escolher entre as seguintes lavagens:
só com o cesto superior (luz de cima
acesa), só com o cesto inferior (luz
de baixo acesa) ou vario
(luzes de cima e de baixo acesas).
• Se tiver pouca louça para lavar, use
apenas o cesto superior ou inferior,
para poupar energia.
• Se quiser uma lavagem mais forte,
use a função Intensivo com o
programa principal.

• Carregue neste botão para
ligar a máquina.
• Terminado o programa, a
máquina desliga-se
automaticamente, por uma
questão de segurança e para
poupar energia.
• Em caso de aumento ou
oscilações de tensão, a
corrente é automaticamente
desligada, por uma questão
de segurança.

Rápido

Pré-Lav. Cesto Sup. Lavagem

Retard. Iní.

PROGRAMAS
• Quando a máquina é
ligada, o programa
volta automati-camente
ao Normal.
• Se quiser mudar de
programa, carregue
no botão ao programa
que deseja.

Cesto Inf.

Enxag.

Secagem

Power

Bloqueio

PROTECÇÃO PARA
CRIANÇAS

ENXAGUAR /
HIGIENIZAR

BOTÃO INÍCIO /
PAUSA

• Usa-se para bloquear ou
desbloquear os botões de
comando, para evitar que
uma criança possa alterar
toda a programação.
• Para bloquear /
desbloquear, carregue
simultaneamente em
Meia-Máquina / Intensivo
e Enxaguagem.

• Carregando
repetidamente nesta
tecla, a máquina repete
Enxaguar +, Enxaguar +
e Higienizar a 77ºC,
ou Higienizar a 77ºC.

• Carregando
repetidamente neste
botão durante
ofuncionamento,altern
am as funções de
Início e de Pausa.
• Se a máquina ficar em
Pausa durante 10
minutos, desliga-se
automaticamente.
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COMO UTILIZAR
1. Colocar a loiça na máquina

Verifique se a colocação de peças de
de grandes dimensões não impede a
abertura da câmara de detergente.

Para uma lavagem eficiente, é importante
colocar a louça na máquina de acordo com as
instruções. Antes de pôr os utensílios na máquina, tire
os restos maiores de comida, em especial o que não se
dissolve, como ossos, palitos, caroços, etc.

3. Arrumar o Cesto de
Talheres
Arrume os talheres misturados, para evitar
que encaixem uns nos outros e com os
cabos para baixo. A tampa do cesto pode
ser retirada se não a quiser utilizar. Ponha
as facas num tabuleiro próprio, situado no
cesto superior.

Ao colocar a louça na máquina, faça-o da seguinte
maneira:
■ Ponha a louça de modo a que a água entre em
contacto com todas as superfícies.
■ Peças com cavidades devem ficar inclinadas, para
a água poder escorrer e facilitar a secagem.
■ Peças com pedaços de comida queimada
agarrada, devem ficar de molho em água,
antes de serem colocadas na máquina.

Cuidado ao pôr e tirar talheres afiados.

2. Arrumação do Cesto
Inferior
O cesto inferior é indicado para pratos rasos,
de sopa, de sobremesa, tachos e tampas,
frigideiras e até tabuleiros de grelhadores.
Os pratos devem ficar direitos e voltados para
a parte central do cesto.
Tachos, frigideiras e pratos grandes devem
ficar voltados para baixo.
Verifique se a rotação dos braços
aspersores não ficou obstruida.

5
4
3

1

2

1

2

1

2

1

4

2

1

4

4

2

1

4

4

1

2

4

4

1

2

4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

Pratos de sopa

3

2

3

3

3

4

6

4

3

3

3

1

2

3

4

5

6

7
3
4

Pratos rasos

10

3
7

5

Pratos de sopa
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COMO UTILIZAR
4. Arrumação do Cesto
Superior

5. Regulação do Cesto
Superior

O cesto superior é ideal para utensílios mais delicados
como pequenos pratos, facas compridas, chávenas,
copos e objectos de plástico próprios para máquina de
lavar.
Os pratos devem ser colocados em pé, com o fundo
virado para a parte frontal do cesto.
Chávenas, taças e copos devem ser postos voltados
para baixo.
Poderá colocar mais chávenas ou outros utensílios na
prateleira levadiça, que também poderá servir de
suporte
para copos de pé alto.
Certifique-se que o braço aspersor, por debaixo do
cesto superior, não ficou obstruido.

A altura do cesto superior pode ser ajustada,
para cima ou para baixo, para uma utilização
mais conveniente. Antes de proceder à
regulação, certifique-se que o cesto não tem
louça.
Se regular a altura do cesto com louça,
poderá parti-la.

• Regular o cesto para baixo
Poderá descer o cesto superior, carregando no
botão lateral.
Carregue
suavemente
no botão!

Se o cesto superior não
descer suavemente,
levante com cuidado a
parte da frente do cesto e
ponha-o direito.

Frente

Non Dishwasher Safe Items
The combination of high water temperatures and
dishwasher detergent may damage particular
items, therefore we do not recommend using the
dishwasher to wash the following:

• Regular o cesto para cima
Poderá subir o cesto superior, segurando a
meio da parte frontal do cesto (indicado pela
seta na figura) e puxando para cima.

■ Copper or anodized aluminum
■ Hand painted silver or gold leaf crockery
■ Wood or bone handled utensils
■ Iron or non rust proof utensils
■ Plastic items which are not dishwasher safe.

Se o cesto superior não
subir suavemente,
segure a meio do
cesto, de ambos os
lados e levante-o.
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COMO UTILIZAR
6. Deitar o Detergente
• Deve deitar sempre o detergente na câmara
apropriada, antes de iniciar qualquer
programa, excepto o de Pré-Lavagem.

Carregue na
alavanca para abrir

• Use apenas o detergente indicado para
máquinas de lavar louça domésticas (nunca
use detergente para lavagem manual, dado
que a espuma pode
prejudicar o funcionamento da máquina).
• A câmara tem uma capacidade de 15g a 25g
• A quantidade de detergente depende do
programa. Consulte a tabela seguinte:
PROGRAM

Deite o detergente
indicado neste
compartimento

QUANTIDADE DE DETERGENTE

Intensivo

25g

Super

25g

Normal

20g

Eco

15g

Delicado

10g

Rápido

10g

pré-Lavagem

Sem detergente

Informação Sobre o Detergente
Use apenas detergente indicado para máquinas
domésticas de lavar louça (nunca use detergente
para lavagem manual, dado que a espuma pode
prejudicar o funcionamento da máquina).

• Depois de pôr o detergente na câmara, feche
a tampa.
• A máquina usa automaticamente detergente
durante o funcionamento.

! ATENÇÃO
O detergente usado é especial para
máquina de lavar louça e, tal como todos
os produtos para limpeza doméstica, deve
ser tratado como um veneno e colocado
fora do alcance de crianças.
No final de cada programa de lavagem,
verifique a câmara e retire eventuais restos
de detergente.

• A tampa da câmara fica aberta quando
termina ofuncionamento.
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COMO UTILIZAR
7. Deitar o Abrilhantador
Para encher o depósito do abrilhantador, rode
a tampa redonda no sentido dos ponteiros do
relógio e retire-a.Encha o depósito até o fim
com um abrilhantador de qualidade e, depois,
coloque a tampa e rode-a até fechar.
A máquina deita automaticamente o
abrilhantador durante o ciclo final de
enxaguagem.
Em princípio, só precisará de encher o
depósito do abrilhantador uma vez por mês,
mas isso depende da dosagem estabelecida e
do número de lavagens. Poderá verificar o
nível do abrilhantador através da janela do
indicador, quando a porta da máquina se
encontra completamente aberta.
● Escuro indica nível suficiente de
abrilhantador
● Claro indica que o depósito
necessita de abrilhantador

Indicador do
Abrilhantador
Seta de Regulação
(Enxaguagem)

A dosagem vem estabelecida de fábrica para
satisfazer condições normais de utilização. Se,
depois da lavagem, notar que as peças em
vidro ficam com manchas de água ou estrias,
é necessário aumentar a dosagem. Para isso,
retire a tampa, rode a seta do indicador para
um número superior e volte a colocar a tampa.
Se os copos ficarem com nódoas ou se houver
espuma no fundo dos copos ou da máquina de
lavar, então regule a seta para um
número inferior.

Informação sobre a
Enxaguagem
É necessário o uso do abrilhantador para
conseguir uma louça sem manchas nem
estrias e melhorar a secagem. Usado na
quantidade certa melhora a lavagem.
Contudo, se for usado em excesso, pode
produzir demasiada espuma, causando
possíveis fugas de água.
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COMO UTILIZAR
8. Adicionar o Sal
Este modelo tem um amaciador de água para amaciar água dura.
Deve ler estas notas com cuidado para poder funcionar correctamente com a máquina.

■ Para Primeira Adição
• Verifique a dureza da água na sua área de residência e regule o nivelador como mostra a figura em baixo
(parar o fazer, retire o cesto inferior e desaperte a tampa do depósito do sal).
• Adicione o sal antes de usar a máquina pela primeira vez. Use o funil para encher mais facilmente o depósito.
O depósito do sal tem uma capacidade de aproximadamente 1.9 kg (use sal grosso ou sal próprio para
máquinas de lavar louça).
• Depois de encher o depósito, limpe o sal entornado dado que a tampa tem de fechar hermeticamente.
• Aperte a tampa com firmeza para evitar que a espuma do detergente penetre no depósito de sal, dado que isso
poderá causar problemas no amaciamento da água.

Dureza da água

ppm
dH
FH

Abaixo de 130
7
13

130~300
8~20
14~30

Acima de 300
21
30

Preparar o
nivelador

Regular o nivelador
(Sal)
Depósito do sal

Tampa

■ Para Voltar a Encher
• Quando se acaba o sal, a luz de aviso para enchimento do depósito acende-se automaticamente durante o
funcionamento. Terminada a lavagem, deverá voltar a encher o depósito do sal. Recomenda-se, no entanto,
que o enchimento seja feito antes do início de uma lavagem (como vem mencionado atrás), de modo a que a
máquina dissolva e despeje logo possíveis soluções de sal muito concentradas.

Temp. Rest.

Intensivo

Quando a lâmpada se acende, significa que o sal está
quase esgotado. É necessário voltar a encher o
respectivo depósito.

Retard. Iní.

Quando a lâmpada se acende, significa que o
abrilhantador está quase esgotado.
É necessário voltar a encher o respectivo depósito.

Obs:
Depois de encher o depósito com sal, poderá levar algum tempo até se apagar a luz de aviso.
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COMO UTILIZAR
9. Espigões dobráveis

11. Teste de Energia
(EN 50242)

■ Poderá baixar os espigões dobráveis
situados na parte posterior do cesto para ter
mais espaço para tachos e frigideiras.

■ Aparelho com arrumação de acordo com as
normas standard.
• Exemplo de máquina arrumada: p.10~11
• Capacidade: 12 lugares de arrumação.
• Programa de comparação: ECO com opção
Vario.
• Regulação do abrilhantador: 3
• Detergente de referência: 6g de detergente
na superfície interior daporta e 24g na
câmara de detergente.
• O cesto superior tem de ser regulado para a
posição mais elevada.

10. Secagem
■ No final de cada programa de lavagem,
recomenda-se a abertura completa da
porta para ajudar a secagem.
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Opções de Lavagem
Antes de escolher o programa de lavagem, carregue no interruptor principal
(Power). O programa Normal é automaticamente escolhido, podendo ver o tempo
de duração no visor. Para mudar de programa, carregue no botão respectivo.

Botão de Início / Pausa

Protecção para Crianças

Depois de escolher um programa de
lavagem, carregue no botão Início / Pausa
para dar início ao ciclo de lavagem. Se
quiser interromper a lavagem, pode fazê-lo
a qualquer momento, carregando no mesmo
botão. A máquina fará uma pausa. Volte
a carregar no botão para recomeçar a
lavagem.

Pode escolher esta função para evitar que
crianças não acompanhadas liguem a
máquina de lavar.
■ Para bloquear ou desbloquear a máquina,
carregue simultaneamente nos botões
"Meia-Máquina / Intensivo e
Enxaguagem ".

Indicadores Luminosos
Higienizar-Enxaguar

Escolhido um programa, acendem-se os
indicadores luminosos (Lavagem,
Enxaguagem, Secagem). Quando carregar
no botão Início/Pausa, para dar início ao
programa, a luz indicadora da fase da
lavagem pisca.

Use esta função com qualquer programa,
se pretender higienizar a louça com uma
temperatura mais elevada na fase da
enxaguagem. Com esta função, a
temperatura da água na enxaguagem
sobe aos 77ºC.

Retardar Início
Esta função permite-lhe retardar o início
do programa entre 1 e 19 horas.

Meia-Máquina e
Intensivo

■ Escolha o programa que pretende com
o respectivo botão.
■ Escolha a hora de iniciar carregando no
botão "Retardar Início". De cada vez que
carregar no botão, o tempo de início será
retardado de 1 hora.
■ Carregue no botão de início. A máquina
dará início ao programa quando o tempo
indicado no visor tiver expirado.

Carregando repetidamente neste botão,
pode escolher entre as seguintes lavagens:
só com o cesto superior (luz de cima acesa),
só com o cesto inferior (luz de baixo acesa),
ou vario (luzes de cima e de baixo acesas).
Se tiver pouca louça para lavar, use apenas
o cesto superior ou inferior, para poupar
energia. Se quiser uma lavagem mais
forte, use a função Intensivo com o programa
principal.

Enxaguar Plus
Normalmente, quando um programa é
escolhido,a fase de enxaguagem processa-se
apenas duas vezes (1 enxaguagem normal + 1
enxaguagem a quente ) ou três vezes (2
enxaguagens normais + 1 enxaguagem a quente),
conforme o programa seleccionado. Porém, se
quiser uma enxaguagem extra, carregue no botão
Enxaguar para escolher E+1 .
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PROGRAMS
Modelo : LD-12BW8 / LD-12BS9 / LD-12BTO / LD-12BMO
Programa

Lavagem
Pré-Lav.

Lavagem

Enxaguagem
Enx. 1 Enx. 2

Enx. a

Secagem

Enx. 3 Quente

50 C

70 C

70 C

40 C

70 C

70 C

65 C

65 C

45 C

62 C

40 C

55 C

35 C

40 C

Intensivo

Super

Normal

Eco

Delicado

Rápido

Pré-Lavagem
Programa Intensivo

Programa Eco

Este programa é ideal para uma carga
de louça muito suja, incluindo tachos,
frigideiras e caçarolas, que tenham restos
de comida agarrada e seca.

Este programa destina-se a cargas
normais de louça pouco suja.

Lavagem Delicado
Este programa destina-se à lavagem de
objectos delicados, como copos.

Programa Super
Este programa é ideal para uma carga
de louça muito suja, incluindo tachos,
frigideiras e caçarolas.

Programa Rápido
Este programa destina-se a louça pouco suja,
recentemente usada e que requer apenas uma
lavagem rápida.

Programa Normal
Este programa destina-se à carga
habitual de louça suja.

17

Verificação e Manutenção
Para evitar problemas ou mau funcionamento, é importante verificar e cuidar dos
filtros e dos braços aspersores de tempos a tempos.

Filtros
Braço Aspersor Superior

• Primeiro, retire o cesto inferior.
• Rode o filtro de malha em forma de cilindro em
sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.
• Retire o filtro de malha e o filtro superior.
• Limpe-os se for necessário.
• Volte a colocar os filtros, seguindo a ordem
inversa.

• Puxe o cesto superior para fora.
• Verifique se os orifícios injectores de água
não estão obstruidos por restos de comida.
• Se o braço necessitar de limpeza,
desaparafuse a porca e retire-o.
• Limpe o braço e volte a colocá-lo no seu
lugar, aparafusando a porca.

filtromesh
de malha
filter
em forma de cilindro

upper
STS filter
filtro superior

Upper
spray arm
Braço aspersor
superior

Braço Aspersor Inferior
• Verifique se os orifícios injectores de água
não estão obstruidos por restos de comida.
• Se o braço necessitar de limpeza, puxe-o
para cima e retire-o.
• Limpe o braço e volte a colocá-lo no seu
lugar, carregando para baixo.
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Guia de Resolução de Problemas
■ Se a sua máquina tiver um problema, chame os serviços de assistência técnica.
■ No entanto, antes de chamar a assistência técnica, verifique as instruções que se seguem
para ver se o problema pode ser resolvido por si.

Problema

Causas Possíveis

As luzes não se acendem quando é
carregado o interruptor principal
(Power).

• A ficha não está bem inserida na tomada.
• O fusível ou o disjuntor dispararam.
• Houve um corte de energia eléctrica.

A máquina não funciona.

• A porta não está completamente fechada.
• Não carregou no botão de Início.

A água não é despejada
(O visor mostra o código "

")

• O tubo de escoamento está dobrado.
• O filtro está entupido (limpe o filtro).

O visor mostra o código "

"

• A máquina está inclinada.

O visor mostra o código "

"

• A água não é fornecida (a torneira de entrada da água está
fechada).

O visor mostra o código "

"

• Perda de água nas ligações do tubo.
• Perda de água devido a avarias.

O visor mostra o código "

"

• Problemas no circuito de Aquecimento.

Os braços aspersores não giram
suavemente

• O suporte dos braços aspersores está bloqueado por restos
de comida (limpe os orifícios injectores dos braços
aspersores).

Depois da lavagem, a louça
apresenta manchas brancas.

• A quantidade de detergente ou de abrilhantador não está
correcta.
• O depósito de sal está vazio.
• A tampa do depósito de sal não está bem fechada.

Os copos apresentam estrias

• Regulada pouca quantidade de abrilhantador.

A secagem é pouco eficaz
A lavagem apresenta resultados
pouco eficazes.

• Regulada pouca quantidade de abrilhantador.
• Quantidade incorrecta de detergente.
• Louça mal arrumada ou cestos sobrecarregados.
• Filtros entupidos.
• Orifícios injectores dos braços aspersores bloqueados.
• Rotação dos braços aspersores obstruida por utensílios.
• Escolhido um programa inadequado.
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