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Agradecemos por ter escolhido este nosso produto.
Aconselhamos ler cuidadosamente todas as instruções contidas neste
manual para conhecer as condições mais idóneas a fim de realizar uma
utilização correta e segura da sua máquina de lavar loiça.

Neste manual são apresentadas apenas as noções básicas
necessárias para a utilização do aparelho. Para obter o manual
completo, visite o sítio Web
www.smeg.com/download-manuals
e introduza o código do produto indicado no rótulo afixado no lado
interno direito da porta do lava-loiças.
Através do código QR é possível aceder rapidamente ao manual,
utilizando um dispositivo munido de um programa de leitura apropriado.
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Instruções para o utilizador
1. Descrição dos comandos
1.1

O painel superior

O painel representado é indicativo.
A
B

BOTÃO ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)
LUZES INDICADORAS de falta de SAL e ABRILHANTADOR
(conforme o modelo)

C

BOTÃO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA

D

LUZES DO PROGRAMA

E

OPÇÃO (conforme o modelo)

F

DISPLAY

CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA DE LAVAGEM E LIGAÇÃO
Depois de identificar o programa mais adequado com base na tabela de
programas:

pressione a tecla de LIGAÇÃO/DESLIGAÇÃO (A) e aguarde o
acendimento da LÂMPADA DE CONTROLO DOS PROGRAMAS (D);

pressione o botão de SELEÇÃO PROGRAMAS (C) várias vezes até
ao acendimento da lâmpada correspondente ao programa desejado;

selecione a opção desejada (facultativo, se houver opções
presentes);

feche a porta; o programa começará ao fim de cerca de 2". Durante
a sua realização, irá piscar a LÂMPADA DE CONTROLO
correspondente (sinalização de programa em execução).
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TABELA DE PROGRAMAS
(1) CONSUMOS
PROGRAMA
NÚMERO E
SÍMBOLO

1 MOLHO

2 CÁLICES (**)

CARGA LOUÇA I
TALHERES

Programa aconselhado
para a loiça que aguarda
um ciclo adicional de
lavagem.
Cálices e porcelanas com
sujidade leve. Ideal para
obter cristais brilhantes

3 AUTO (**)

Panelas e louça
normalmente sujas,
também com resíduos
secos.
IEC/DIN***
Programa de lavagem
com consumos de água e
4 ECO (*)
energia mais reduzidos,
(**)
aconselhado para a
lavagem de loiça com
EN60436
sujidade normal, também
com resíduos secos.
Programa indicado para
uma lavagem intensiva de
pratos, panelas,
5 HYGIENE 99,9%
frigideiras, tábuas de
cortar, biberões. Ideal
para a loiça utilizada por
crianças ou pessoas com
alergias

DESENVOLVIMENTO
PROGRAMAS

Pré-lavagem a frio
Lavagem em 45°C
2 enxaguadas a frio
Enxaguada em 55°C
(2)/70°C

Água

Energia (kWh)

Litros

H2O
quente

H2O fria

3,9

0,02

0,02

14

0,50/(2)
0,75

0,9/(2)
1,25

Secagem
Seleccionando o programa "AUTO", a máquina reconhece o tipo de
sujidade e adequa os parâmetros e as fases de lavagem de
maneira automática. O programa termina com uma fase final de
secagem.

Lavagem em 48°C
Enxaguada a frio
Enxaguada em 41°C
(2)/70°C

10,5

0,50/(2)
0,75

0,75/(2)
1,25

17,7

1,30

1,80

Secagem

Pré-lavagem quente

Lavagem em 70°C
2 enxaguadas a frio
Enxaguada em 75°C

Secagem

HIGIENE 99,9%

Aumenta a temperatura do enxaguamento final para obter um nível de higiene
mais elevado. Adequado para lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras,
tábua de cortar, biberões. Ideal para loiças utilizadas por crianças ou pessoas
com alergias.
NOTA: O programa denominado Hygiene 99,9% foi testado por um laboratório externo
(VDE) sem qualquer opção selecionada.
Para assegurar a eficácia do programa, o ciclo não deve ser interrompido.
Se a porta da máquina estiver aberta, ou se não for fechada
correctamente, o ciclo de lavagem não começa.
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PROGRAMAS PROFESSIONAL (consulte “opção programas professional”)
(1) CONSUMOS
PROGRAMA
NÚMERO
E SÍMBOLO

CARGA LOUÇA I
TALHERES

DESENVOLVIMENTO
PROGRAMAS

Água

Energia (kWh)

Litros

H2O
quente

H2O
fria

11,4

0,82

1,32

11,8

0,88

1,38

6 CÁLICES PRO
Programa dedicado à
lavagem de copos.

+
7 ULTRA-RÁPIDO

+
8 MIX

+
9 FULL EXPRESS

+
10 INTENSIVO-PRO

+

Panelas e louça muito
sujas, também com
resíduos secos, a lavar
rapidamente.

Lavagem em 50°C
Enxaguada a frio
Enxaguada em 70°C

Lavagem em 65°C
Enxaguada a frio
Enxaguada em 65°C

Louça normalmente suja,
também com resíduos
pouco secos.

Lavagem em 65°C
Enxaguada a frio
Enxaguada em 70°C

11,8

0,98

1,48

Programa de lavagem
rápida para loiça mista e
panelas com sujidade
normal, também com
resíduos secos. Em 60
minutos a loiça é lavada e
secada.

Lavagem em 65°C
Enxaguada a frio
Enxaguada em 70°C
Secagem

10,4

0,86

1,36

Panelas e louça muito
sujas, também com
resíduos secos, a lavar
rapidamente.

Pré-lavagem quente
Lavagem em 72°C
Enxaguada a frio
Enxaguada em 65°C

15,6

1,17

1,67

IMPORTANTE: consulte a tabela “NOTAS E REFERÊNCIAS” nas próximas páginas.
Se a porta da máquina de lavar louça não tiver sido fechada ou o tiver sido
fechada de modo não correcto, o ciclo de lavagem não terá início.

Programas controlados pela chave dedicada
SELF CLEAN
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Programa de lavagem da
máquina. Deve ser
acionado com a máquina
vazia, sem loiça.

Lavagem em 70°C
2 enxaguadas a frio
Enxaguada a 70°C
Secagem

13,8

1,08

1,58

Instruções para o utilizador
DURAÇÃO E CONSUMOS (1)
PROGRAMA
NÚMERO
E SÍMBOLO

1 MOLHO

2 CÁLICES

3 AUTO
4 ECO (*)
EN60436

Duração para a potência
de 5,45 kW - P3

Duração para a potência
de 3,5 kW – P2

Duração para a potência
de 2,0 kW – P1

H2O calda
60°C

H2O fredda
15°C

H2O calda
60°C

H2O fredda
60°C

H2O calda
60°C

H2O fredda
60°C

15’

15’

15’

15’

15’

15’

99’ (2)/
45’

104 (2)/
50’

104 (2)/
50’

109 (2)/
56’

109 (2)/
56’

125 (2)/
75’

Seleccionando o programa "AUTO", a máquina reconhece o tipo de sujidade e adequa os
parâmetros e as fases de lavagem de maneira automática. O programa termina com uma
fase final de secagem.

246 (2)/
152

251 (2)/
157

251 (2)/
157

254 (2)/
162

254 (2)/
152

265 (2)/
185

90’

95’

95’

102’

102’

140’

5 HYGIENE 99,9%
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6 CALICI PRO

20’

24’

24’

29’

29’

55’

14’

19’

19’

25’

25’

55’

22’

27’

27’

32’

32’

60’

55’

60’

60’

60’

60’

75’

40’

45’

45’

51’

51’

80’

+
7 ULTRA
RAPIDO

+
8 MIX

+
9 FULL
EXPRESS

+
10 INTENSIVO
PRO

+

Abertura da porta automática – Dry Assist
A abertura automática da porta está presente nos programas indicados com ** na
primeira coluna.
(*) Programa standard conforme a norma EN60436. A opção DRY ASSIST (se
presente a tecla
) deve estar ativa.
(1) O consumo e a duração dos programas são medidos de acordo com as disposições
da norma EN 60436. Os valores podem variar de acordo com vários fatores, como a
temperatura da água de entrada e a quantidade de loiças.
(2) Opção DRY ASSIST

selecionada (predefinida)/não selecionada

Abertura da porta automática – Dry Assist
É automaticamente ativada quando é selecionado um programa em que
está prevista (a luz indicadora acende).
Pode ser desativada premindo o botão (a luz indicadora apaga).
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O programa termina com uma fase de secagem constituída por um tempo com a
porta fechada e mais um tempo com a porta entreaberta (espera para favorecer
ainda mais a secagem). A duração depende do programa e do modelo.
Qualquer intervenção (abertura/fecho da porta, desligamento, etc.) durante esta
fase envolve a conclusão antecipada do programa.
É possível interromper o programa durante a fase de secagem e descarregar a
máquina de lavar louça antes do fim efetivo (end) sinalizado pelo sistema visual
e/ou acústico (dependendo do modelo), mas a secagem pode não ser a ideal.
O desenvolvimento esperado do programa só é concluído quando o fim (end)
é sinalizado com um sistema visual e/ou acústico (dependendo do modelo).
O espaço necessário para abrir a porta deve estar livre. A abertura
e o fecho da porta não devem ser forçados antes do final efetivo do
programa de lavagem.
Aviso para os institutos de testes
Os institutos de teste recebem indicações para testes comparativos (por exemplo, em
conformidade com a EN60436).
Solicite indicações no seguinte endereço de
e-mail: dishwasher@test-domestic-appliances.com
Na solicitação, é necessário indicar o modelo (MOD) e o número de série (S/N)
presente na placa afixada ao lado da porta..
NOTA: O programa denominado Hygiene 99,9% foi testado por um laboratório externo
(VDE) sem qualquer opção selecionada.
Para assegurar a eficácia do programa, o ciclo não deve ser interrompido.
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TABELA DE OPÇÕES
Opção
1 PROFESSIONALAL

2 DRY ASSIST

3

MEDIA CARGA
FLEXY ZONE

4 DELAY
5 SELF CLEAN
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Descrição
Gera os programas adicionais.
Os programas "PROFESSIONAL" são realçados
pela luz indicadora azul.
Permite uma secagem ideal, mesmo com baixas
temperaturas de enxaguamento, proporcionando
uma significativa poupança de energia. Ativa-se
automaticamente se o programa selecionado for
compatível. Se não desejada, pressione o botão
para a desativar.
Indicada para a lavagem de pouca loiça, permite
uma poupança de energia elétrica e reduz a
duração do programa.
Permite atrasar o início do programa de 1 a 3
horas até 9, 12 ou 24 horas, conforme os
modelos.
Programa de lavagem da máquina. Deve ser
acionado com a máquina vazia, sem loiça.
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2. Instruções de funcionamento
Depois de instalar o lava-loiças, remova os suportes dos cestos.

2.1 Adição de sal





O sal previne a formação de calcário.
Desenrosque a tampa do depósito.
Apenas na primeira utilização, introduza
no depósito um litro de água.
Com o funil fornecido, acrescente o sal
(cerca de 1 kg).
Volte a enroscar a tampa e remova
qualquer resíduo de sal.

Para ajustar a dureza da água, consulte o manual completo no sítio Web.
-

Utilize apenas sal regenerador para máquinas de lavar loiça
domésticas.
Após a operação de carregamento do sal, ative um programa de
lavagem para remover o seu excesso.

2.2 Aggiunta del brillantante
O abrilhantador acelera a secagem da loiça.
Para adicionar abrilhantador:

Abra o distribuidor pressionando e levantando a
lingueta na tampa.

Encha o distribuidor com abrilhantador.

Feche a tampa; irá ouvir um clique que indica
que está fechada.

Sirva-se de um pano para remover qualquer

derrame de abrilhantador.
Para o ajuste da dose de abrilhantador, consulte o manual
completo no sítio Web.



2.3 Carregamento do detergente
Abra a tampa do distribuidor de detergente
pressionando ligeiramente o botão P
Introduza o detergente ou a pastilha
Volte a fechar a tampa, fazendo-a deslizar até
ouvir um clique.
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3. Limpeza e manutenção
Antes de efetuar a manutenção do aparelho, desligue a ficha ou a
tensão através do dispositivo de interrupção omnipolar.
LIMPEZA DO FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA
Feche a torneira de distribuição, desaperte a extremidade da mangueira
de entrada de água, remova o filtro A e limpe-o sob um jato de água
corrente. Reintroduza o filtro A na sua sede e reaperte cuidadosamente
a mangueira.
LIMPEZA DOS BRAÇOS DOS PULVERIZADORES
Remova os pulverizadores e lave-os sob um jato de água. Reintroduza-os
cuidadosamente nas suas sedes, verificando se o seu movimento circular não é
de forma alguma impedido.

Para retirar o braço do vaporizador superior, desaperte o anel
R de bloqueio.

Para retirar o braço do vaporizador inferior basta levantá-lo,
puxando-o pela parte central.

Para retirar o conjunto do braço do pulverizador orbital, segure o braço mais
comprido e levante a unidade orbital.

Para remover e limpar o borrifador planetário siga as instruções fornecidas.
ORBITAL
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PLANETÁRIO
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LIMPEZA DA UNIDADE DO FILTRO

Remova o pulverizador planetário (apenas nos modelos em que está presente);

Segure nas linguetas, rode no sentido anti-horário e levante;

Empurre para baixo o filtro central D para o extrair do micro filtro;

Separe as duas partes que compõem o filtro de plástico pressionando o corpo
do filtro na zona indicada pelas setas.
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4. Resolução de problemas
A máquina de lavar loiça consegue sinalizar uma série de problemas de
funcionamento através do acendimento simultâneo de várias luzes com o
seguinte significado:
ANOMALIA
DESCRIÇÃO
E1

Avaria aquastop (apenas em alguns modelos)

E2

Nível de segurança

E3

Anomalia de aquecimento da água

E4

Anomalia de deteção da temperatura da água

E5

Anomalia de carregamento da água

E6

Anomalia de descarga da água

E7

Anomalia na turbina (apenas em alguns
modelos)

E8

Anomalia no sistema de lavagem alternado
Anomalia no sistema de carregamento da água

E9

Avaria da bomba de lavagem.

E11
Luz apagada

Luz acesa

Luz intermitente

Caso se verifique uma situação de alarme, a máquina interrompe o programa em
curso, indicando a anomalia.



Os alarmes E1 e E11 requerem a intervenção do técnico de assistência.
O alarme E7 é visualizado no final do ciclo de lavagem, que é finalizado dado que
não é prejudicado o funcionamento da máquina.
Para todos os outros alarmes, proceda da seguinte forma: interrompa o programa em
curso, desligue a máquina. Ligue e programe novamente a máquina e inicie um novo
ciclo de lavagem.
Se a anomalia persistir, contacte o Centro de Assistência Técnica
autorizado.
Os contactos da assistência técnica estão disponíveis no certificado de
garantia e no site
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