Antes de utilizar a máquina de lavar loiça, leia atentamente as instruções de montagem e utilização!

P

Guia de consulta rápida

ADP 4600

Indicadores
Adicione sal

Selector de programas

O sal deve ser acrescentado
imediatamente antes de iniciar um ciclo
de lavagem.

Adicione abrilhantador

Tecla Start
A luz de aviso acende-se durante o
funcionamento, pisca quando ocorre uma
anomalia, apaga-se no final do programa.

Tecla On/Off

Tabela de programas
Programas

2)

Recomendações para o carregamento

Consumos 3)

A

B

Litros

kWh

Minutos

frio Loiça que deve ser lavada mais tarde.

-

-

5,0

0,02

10

Rápido

40°C Loiça pouco suja sem resíduos secos.

X

-

13,0

0,70

30

Normal 1)

50°C Loiça normalmente suja.

X

X

16,0

1,05

120

Normal

65°C Loiça normal ou muito suja.

X

X

16,0

1,65

100

Intensivo

70°C suja, particularmente indicado para

X

X

17,0

1,90

135

Meia carga

pouco suja ou normal, com metade
50°C Loiça
da loiça da carga normal.

X

X

13,0

0,87

130

Pré-lavagem

1)

Detergente 2)

Programa aconselhado para loiça muito
panelas e frigideiras.

Programa na placa dos dados de consumo em conformidade
com a norma EN 50242;
Consulte “Utilização da máquina”;

3)

Dados relativos aos programas obtidos em conformidade com
a norma europeia EN 50242. A informação pode variar em
função, por exemplo, das diferentes cargas, da temperatura superior ou inferior a 15°C - ou dureza da água e de uma
tensão de alimentação diferente, etc.

Informação importante para os Laboratórios de Testes:
Para informações mais pormenorizadas sobre as condições do teste comparativo EN e de outros testes, envie um e-mail para o endereço:
“nk_customer@whirlpool.com”.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 98075

(Com reserva de eventuais alterações técnicas)
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Como utilizar a máquina
Para mais informações, consulte os respectivos capítulos das instruções de utilização.

Ligar a máquina

Prima a tecla ON/OFF.

Compartimento grande A:

Como encher o distribuidor
do detergente

A

Em cada ciclo de lavagem.

B C

Compartimento pequeno B:
Apenas para programas com
pré-lavagem.

Controlar o abrilhantador

Controlar o sal

Carregar os cestos

Indicador mecânico C.
Luz eléctrica no painel de comandos (se disponível).

Apenas se estiver disponível o
sistema de dulcificação.
Indicador mecânico D. Indicador
eléctrico no painel de comandos (se
disponível).
Consulte as instruções de carregamento.

Fechar a porta,
abrir a torneira da água
Seleccionar o programa

O último programa seleccionado acende-se.
Regule o programa desejado (com o respectivo botão ou manípulo).
A luz de aviso correspondente acende-se.

Seleccionar as
funções suplementares

Se necessário (se disponível).
A luz de aviso correspondente acende-se.

Ciclo de
lavagem

Prima a tecla START

Desligar a máquina
Fechar a torneira da água,
descarregar os cestos

O programa pré-seleccionado
é então memorizado (mesmo
em caso de ausência de
corrente).

“Mudar o programa”
Mantenha premida a tecla START
durante 2 seg. até a luz Start se apagar;
Volte a seleccionar um programa e
prima a tecla START.

- Abra a porta apenas se necessário
(Atenção: saída de vapor).
- Se a máquina se desligar antes do
tempo, quando se voltar a ligar, o
programa prossegue a partir do ponto
em que foi interrompido.
Só depois da tecla START se apagar: prima a tecla ON/OFF.
Todos os indicadores se apagam.
Advertência: Quando se abre a porta, sai vapor!
Descarregue a máquina, começando pelo cesto inferior.
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Indicações para a arrumação da loiça e fornecimento dos cestos
Cesto superior:

conforme o modelo da máquina

Suporte multifunções (A): 1)
Conforme a posição, por exemplo
peças longas, chávenas e copos.
São possíveis três posições.
Suportes da loiça (B):
Conforme a posição, por exemplo
pratos, chávenas e cálices.
Suporte de copos rotativo (C): 2)
Conforme a posição, por exemplo
copos pequenos ou cálices.
Os utensílios compridos (por ex.
garfos para carne, facas) devem
ser inseridos com a ponta virada
para o aparelho.

Meia carga:

Carregue apenas o cesto superior.
Coloque o cesto para os talheres
(D) no cesto superior.

Regulação da altura vertical
do cesto (mesmo com carga):

• Regulação inferior: puxe os
dois manípulos do cesto (E)
para fora e baixe o cesto.
• Regulação superior: puxe para
cima os dois manípulos (E) até
o cesto encaixar (Regulação de
fábrica).
Os lados do cesto devem ser iguais.
Extracção do cesto superior para a
lavagem de pratos grandes ou
travessas no cesto inferior:
Abra os dispositivos de bloqueio (F)
das guias do cesto da direita e da
esquerda e retire o cesto superior.
Com o cesto superior inserido, os
dispositivos de bloqueio devem
estar sempre fechados.

Dispositivo
de bloqueio
fechado

F

Dispositivo
de bloqueio
aberto

F

Cesto inferior:
Conforme o modelo da máquina,
com suportes para pratos móveis
ou fixos (G).

Meia carga:
Carregue apenas o cesto inferior.
Maior potência de lavagem
sobretudo para pratos e panelas.

Cesto para os talheres (J) ou (H):

Alguns modelos contêm a grelha
(I), que pode ser inserida no cesto
para os talheres para mantê-los
separados. Cesto para os talheres
(D), se disponível, apenas para as
máquinas com meia carga.
Os objectos com os quais se pode
magoar devem ser colocados no
cesto com a ponta virada para baixo.
Utilize exclusivamente loiça resistente à lavagem na máquina. Não lave no aparelho loiças não adequadas à lavagem na máquina de lavar
loiça, por exemplo, objectos de madeira, alumínio, utensílios de plástico, estanho, loiças com decorações (não esmaltadas), talheres de prata.
Poderá obter junto do seu revendedor:
1)
Suporte multifunções (A) - N. Série AMH 369.
2)
Suporte de copos rotativo (C) - N. Série WGH 1000.
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O que fazer, em caso de...
Caso a máquina apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos antes de contactar o Serviço de
Assistência (* consulte também o capítulo correspondente nas instruções de utilização).

Problema

Causa

A máquina não funciona • Alimentação de água ausente.

Solução
• Abra a torneira da água.

• A máquina não recebe água suficiente. • Limpe o filtro de entrada na torneira da água.
• Certifique-se de que o tubo de alimentação não está
dobrado.
• Falha de energia.
• Insira a ficha na tomada de corrente.
• Prima a tecla START.
• Feche a porta.
• Verifique o fusível de casa.
• Início do programa pré-seleccionado. • se necessário, regule o início do programa para “0”.

Se a loiça não estiver
perfeitamente seca

• Abrilhantador insuficiente.

• Aumente a dosagem *.

• Água residual nas cavidades.

• Coloque as peças inclinadas.

Se a loiça não estiver
perfeitamente limpa

• O jacto de água não atinge a superfície • Arrume a loiça de forma que as peças não se toquem
da loiça.
entre si. Disponha a loiça com as superfícies
côncavas viradas para cima.
• Detergente insuficiente.
• Doseie o detergente com base nas indicações do
fabricante.
• Regulação de um programa inadequado. • Seleccione um programa de lavagem de maior intensidade.
• Braços aspersores bloqueados.
• Os braços aspersores devem poder rodar livremente.
• Bicos dos braços aspersores bloqueados. • Remova as impurezas que obstruem o fluxo de água *.
• Detergente não adequado/demasiado velho. • Utilize um detergente de marca, de boa qualidade.

Resíduos arenosos e
granulosos

• Filtros entupidos.

• Verifique regularmente os filtros/limpe-os se
necessário *.

• Filtros não inseridos correctamente.

• Coloque o filtro correctamente e aperte-o *.

Descoloração das partes • Sumo de tomate/cenoura,...
de plástico

• Conforme o material, utilize, se necessário, um
detergente com um mais alto poder de branqueamento.

Resíduos na loiça
• amovível

• não amovível

•
•
•
•

Estrias na loiça/nos copos.
Estrias/riscos nos copos.
Restos de sal na loiça/nos copos.
Adoçamento da água insuficiente,
manchas de calcário.

•
•
•
•

Aumente a dosagem de abrilhantador *.
Reduza a dosagem de abrilhantador *.
Feche correctamente a tampa do depósito do sal *.
Mude a regulação do selector da dureza da água,
se necessário acrescente sal *.

Copos opacos/
não brilhantes

• Não laváveis na máquina de lavar loiça. • Utilize copos adequados.

Ferrugem nos talheres

• Não são em aço inoxidável.

• Utilize talheres adequados.

Identificação dos erros
da máquina

• A luz START pisca.
• Indicador F... (se disponível).

• Certifique-se de que os filtros não estejam entupidos
e que a alimentação da água não esteja interrompida
(se for necessário, limpe os filtros *). Dê início
novamente ao programa. Mantenha premida tecla
START durante 2 segundos, até que a luz de aviso
START não se apagar. Volte a seleccionar o programa e
prima de novo a tecla START.

Se após ter efectuado os controlos acima mencionados, a anomalia permanecer ou se representar, desligue o aparelho e feche
a torneira da água. Contacte o Serviço de Assistência (ver garantia).
Antes de contactar o Serviço de Assistência, certifique-se de que tem à disposição os seguintes dados:
• O tipo de anomalia.
• Tipo e modelo da máquina.
• Código de assistência, ou o número indicado na placa adesiva da
Assistência Técnica situada no interior da porta à direita.
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