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AVISO
Ao usar a sua máquina de lavar louça, 
siga as precauções abaixo indicadas:
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 IMPORTANTE:

 NOTA:

Tubo interno

Recipiente de sal

Cesto de talheres Cesto inferior

Braço de 
pulverização 
inferior

Conjunto do filtr

As imagens são apenas para referência, os diferentes modelos podem ter 
imagens  diferentes. 

Cesto superior
Terceiro cesto para talheres  Terceiro irrigador superior

Suporte para copos
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1 2 Remova o cesto superior.

3 Substitua o cesto superior nos rolos 
superior ou inferior.

Posição baixa

Retire o cesto superior.

posição alta

Empurre o cesto superior.

Ajustar a bandeja superior
Tipo 1:
A altura do cesto superior pode ser facilmente ajustada para acomodar 
pratos mais altos no cesto superior ou inferior.
Para ajustar a altura da prateleira superior, siga estas etapas:

Dicas

1 Para elevar a grade até a posição 2 Para abaixar o rack, empurre a 
alça e solte-a.

Tipo 2:

superior, levante a grade até que os 
dois lados estejam na mesma altura. 
A prateleira será protegida em seu 
lugar. 11



Dobrando as prateleiras dos copos
Para abrir espaço para os itens mais altos, levante a prateleira da xícara. 
Você também pode removê-lo quando seu uso não for necessário.

Dobre as prateleiras
Os picos são usados para segurar as placas e um prato. Eles podem ser 
reduzidos para criar mais espaço para itens grandes.

levantar dobrar de volta
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21 Rode o filtro no sentido inverso 
ao dos ponteiros do relógio. 
Levante o conjunto do filtro e 
retire-o da máquina. 

O filtro mais fino pode ser retirado da

parte inferior do conjunto do filtro.

O filtro grosso pode ser removido

do filtro principal, apertando 

suavemente as guias na parte superior 

e puxando-o para cima.

Main filterMain filter

Coarse filterCoarse filter

Fine filter

4 Volte a montar os filtros ao contrário
ordem da desmontagem. Coloque o
conjunto do filtro e gire no sentido dos 
ponteiros do relógio em direção à seta 
de fechar. 

Abrir

14



1 Para retirar o braço aspersor superior, 
segure na porca e rode no sentido dos 
ponteiros do relógio para o remover. 

2 Para retirar o braço aspersor inferior, 
segure na parte central e levante. 
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GUIA DO USUÁRIO RÁPIDOGUIA DO USUÁRIO 
RÁPIDO

Por favor, leia o conteúdo correspondente no manual de instruções para o método 
operacional detalhado.

2 Removendo o resíduo maior nos 
talheres

3

4 Enchendo o dispensador Selecionando um programa e 
executando a máquina de lavar 
louça

Dentro

Carregando as cestas

Lado de fora

1 Instale a máquina de lavar louça

(Por favor, verifique a seção 5 “INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO” 
de PARTE   I: Versão genérica.)
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USING YOUR DISHWASHER

Control Panel

1 2 3 3 4 5 6 78 910

2 Botão de 
       programa

Comandos
Pressione este botão para ligar/desligar a máquina de lavar louça.1 Botão On/Off

Pressione para selecionar o programa
apropriado. O icon correspondente acenderá.

Delay -//+
Pressione o botão para adicionar ou diminuir o tempo de 
atraso máximo.Atraso de 24 horas pode ser definido.3

Bloqueio 
para crianças

Esta opção permite que bloqueie os botões no painel de 
controle, deste modo as crianças não conseguem ligar a 
máquina de lavar louça, pressionando os comandos do 
painel. Apenas o botão Power permanece ativo.

4

5

Funções
Pressione o botão para selecionar uma função, o icon 
correspondenteirá acender.6

7  Iniciar / Pausa
Pressione o botão para iniciar o programa de lavagem selecionado 
ou para colocar em pausa o programa de lavagem.

Programa 
meia carga

Programa para quando não consegue encher na totalidade a 
máquina de lavar louça.
Pode escolher esta função para economizar energia e água.

4



8 ProgramProgram

Display

Funções9

EXPRESS
Reduz o tempo do programa. (Só pode ser usado com 
o programa Intensivo, whisper, ECO, 1 hora)

Extradry
Para um melhor resultado de secagem. (Só pode ser usado 
no programa Intensivo, Sussurro, ECO, 1 hora)

Auto

A máquina de lavar louça reconhece automaticamente a 
quantidade e pressão de água necessárias, dependendo 
da sujidade da louça. 

Intensivo
Programa para a louça com sujidade mais incrustada ou 
com restos de alimentos.

Whisper

Menor ruído e consumo de energia. Pensado para ligar a 
máquina de lavar durante a noite.

ECO

Este é o programa standard adequado para  cargas com 
pouco sujidade, como pratos e copos. Também pode ser 
usado para panelas com pouca sujidade.

1 Hora
Para cargas com pouca sujidade que precisam de uma 
lavagem rápida.

Autoclean (auto limpeza)
Especificamente criado para eliminar odores e micro-organismos 
da sua máquina de lavar louça. Fornece uma 
limpeza eficaz da sua máquina de lavar louça. 
Enxaguar
Programa para enxaguar os pratos que planeia lavar só no final do dia.
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Display

Torneira
Se o indicador “     ” estiver aceso, significa que a torneira 
da água está fechada.
Abrilhantador
Se o indicador “      ” estiver aceso, significa que a máquina de lavar 
louça tem pouco abrilhantador e precisa ser reposto.

Sal
Se o indicador “     ” estiver aceso, significa que a máquina 
de lavar louça tem pouco sal e precisa ser reposto.

Mostra o tempo de duração do programa, código de 
erro, lavagem principal, temperatura etc.

11060 Screen10
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Descalcificador de Água
O descalcificador de água deve ser ajustado manualmente, usando o mostrador de dureza 
da água.
O descalcificador de água é projetado para remover minerais e sais da água, o que teria 
um efeito prejudicial ou adverso sobre o funcionamento do aparelho.
Quanto descalcificador minerais houver, mais difícil será a sua água.
O amaciante deve ser ajustado de acordo com a dureza da água em sua área. Sua 
autoridade local de água pode aconselhá-lo sobre a dureza da água em sua área. 
Ajustando o consumo de sal
A máquina de lavar loiça foi concebida para permitir o ajuste da quantidade de sal 
consumida com base na dureza da água utilizada. Isto destina-se a otimizar e personalizar 
o nível de consumo de sal.
Por favor, siga os passos abaixo para o ajuste no consumo de sal.

1° dH = 1,25 ° Clarke = 1,78 ° fH = 0,178 mmol / l
A configuração do manufactory: H3
Contacte o seu conselho de água local para obter informações sobre a dureza do seu 
abastecimento de água.

0 - 5

6 - 11

12 - 17

18 - 22

23 - 34

35 - 55

German 
dH

German 
dH

(gram/cycle)
 consumo de sal

(gram/cycle)

0 - 9

10 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 60

61 - 98

0 - 6

7 - 14

15 - 21

22 - 28

29 - 42

43 - 69

0 - 0.94

1.0 - 2.0

2.1 - 3.0

3.1 - 4.0

4.1 - 6.0

6.1 - 9.8

H1->Rapid indicators flicker

H2->90 mins indicators flicker

H3->90 mins, Rapid indicators flicker

H4->ECO indicators flicker

H5->ECO, Rapid indicators flicker

H6->ECO, 90 mins indicators flicker

0

9

12

20

30

60

French 
 fH

French 
 fH Mmol/lMmol/l

Nível de amaciador de água 
British 
Clarke
British 
Clarke

DUREZA DA ÁGUA

1. Feche a porta e ligue a máquina de lavar louça
2. Pressione o botão start /pause durante 5 segundos para iniciar o programa de ajuste do
descalcificador dentro de 60segundos após o aparelho iniciar.
3. Pressione o botão de programa para selecionar o ajuste necessário de acordo com o
valor indicado pelos serviços municipalizados de água da sua localidade. Com cada
pulsação o display altera para H1-H2-H3-H4-H5-H6.
4. Pressione o botão On/off para sair do modo de regulação.
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Descalcificador

máquinas 
de lavar louça.
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máquina de lavar louça
Os copos, taças e panelas, etc devem ser colocados virados para baixo. 
Recipientes curvos, ou com orifícios devem estar inclinados 
para não acumular água durante a lavagem.
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ATENÇÃO
Não deixe nenhum item se estender 
pelo fundo.
Sempre carregue utensílios afiados 
com a ponta afiada para baixo!

Carregando o cesto superior
A cesta superior é projetada para segurar mais delicada e
louça mais leve, como copos de café e chá
e pires, bem como pratos, tigelas pequenas e rasas
panelas (desde que não estejam muito sujas).

pratos e utensílios de cozinha para que eles não serão movidos por
o spray de água.
Carregando o cesto inferior
Sugerimos que você coloque itens grandes e os mais
difícil de limpar itens devem ser colocados na parte inferior
cesta: como panelas, frigideiras, tampas, travessas e tigelas,
conforme mostrado na figura abaixo. É preferível colocar
servindo pratos e tampas ao lado das prateleiras, a fim
de Evite bloquear a rotação do braço superior.

O diâmetro máximo recomendado para placas em frente ao
dispensador de detergente é de 19 cm, isto para não
abertura do mesmo.
Carregando a cesta de talheres
Os talheres devem ser colocados no rack de talheres separadamente um do 
outro nas posições apropriadas, e certifique-se de que os utensílios não se 
encaixem, isso pode causar um mau desempenho.

Para o melhor efeito de lavagem, por favor, carregue as cestas de acordo com o padrão 
Para o melhor efeito de lavagem, por favor, carregue as cestas de acordo com as opções 
de carregamento padrão na última seção das opções de carregamento da última seção da 
PART Ⅰ: Gener VersionGeneric Versão genérica
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O abrilhantador é liberado durante o enxágue final para evitar que a água 

pratos, o que pode deixar 

da louça. 

WARNING
Use apenas abrilhantador de marca para lava-louças. Nunca encha o distribuidor 
de abrilhantador com quaisquer outras substâncias (por exemplo, agente de 
limpeza para loiça, detergente líquido). Isso danificaria o aparelho.

Função do Auxiliar de Enxaguamento e Detergente

Função de detergente
Os ingredientes químicos que compõem o detergente são necessários para remover, esmagar e 
dispensar toda a sujeira da lavadora de louças. A maioria dos detergentes de qualidade 
comercial é adequada para este fim.

WARNING
Uso Adequado de Detergente
Use apenas detergente especificamente para uso em lava-louças. Mantenha seu 
detergente fresco e seco.
Não coloque detergente em pó no dispensador até que esteja pronto para lavar
pratos.

Detergente lava-louças é corrosivo! Mantenha o detergente 

da máquina de lavar louça fora do alcance das crianças.

A sua máquina de lavar loiça foi concebida para utilizar auxiliares de enxaguamento líquidos.
manchas e estrias. Também melhora a secagem permitindo que a água saia 

forme gotículas em seus 

Reabastecer o depósito de abrilhantador
A necessidade de reabastecer o depósito de abrilhantador depende da frequência 
com que a louça é lavada e da configuração de abrilhantador usada. 

O indicador de depósito (        ) de abrilhantador aparecerá quando houver 
necessidade de o reabastecer. 

Não encha em demasia o depósito de abrilhantador. 
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Colocar abrilhantador

3 Volte a colocar a tampa. 

1

2

 Remova a tampa do reservatório.

Coloque abrilhantador no depósito 
sem o encher em demasia. 

Regular o nível de abrilhantador
A máquina está desenhada para ajustar o consumo por utilizador. Pode obter um 
melhor desempenho de secagem usando uma dose de abrilhantador limitada. Basta 
seguir os seguintes passos:
1. Abra a porta e ligue a máquina na tomada.
2. Depois de realizar o item 1 e de esperar 60 segundos, carregue no botão Start/Pause

durante mais de 5 segundos. Depois volte a carregar no botão Start/Pause para
configurar e o indicador de abrilhantador começa a piscar na frequência 1 Hz.

3. Pressione no botão Start/Pause para selecionar a configuração desejada de acordo
com os hábitos de uso. A configuração vai mudar de acordo com a seguinte
sequência: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Quando mais alto for o número, mais
abrilhantador a máquina usa.

4. Carregue no botão Power para sair da configuração ou não faça nenhum
procedimento 5 segundos. A configuração que vem de série é a H3.
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2

1
1. Deslize para a esquerda
2. Pressione para baixo

Acrescente detergente na cavidade 
maior (A) para a lavagem principal. 
Para um  melhor resultado de 
lavagem, especialmente se tiver  
recipientes bastante sujos coloque um 
pouco mais de detergente. O detergente 
adicional vai ativar-se na fase da 
pré-lavagem. 

3 Feche o depósito, deslizando-o para 
a frente. 

B

Encha o dispensador de detergente

Colocar detergente

Nota: 
Tenha em atenção que dependendo da sujidade da água, a configuração pode ser 
diferente. 
Por favor observe as recomendações do fabricante na embalagem do detergente.

Press down

1

Sliding it to the right

2

AA

13



(*EN60436)

205 1.378 15.3

Pré-lavagem(50℃  )

Lavar(65℃)
Enxaguar
Enxaguar
Enxaguar(65 ℃)
Secagem

235 0.755 9.0

Lavar(45℃)
Enxaguar
Enxaguar(60℃  )
Secagem

Intensive

Pré-lavagem(45℃  )

Lavar(55-65 ℃)
Enxaguar
Enxaguar(60-6  5℃  )
Secagem

Pré-lavagem(35℃  )

Lavar(60℃)
Enxaguar
Enxaguar
Enxaguar(65 ℃)
Secagem

80-150 0.723-1.201 9.8-13.1    4+14g

270 1.123 12.9
Whisper

60 0.897 13.3

Pré-lavagem(35 ℃)

Lavar(60℃)
Enxaguar
Enxaguar(60 ℃)
Secagem

    18g

    4+14g

    4+14g

    4+14g

PROGRAMANDO A LAVADORA

Tabela de Ciclo de Lavagem
A tabela abaixo mostra quais programas são melhores para os níveis de 
resíduos de alimentos neles e quanto detergente é necessário. Também mostra 
várias informações sobre os programas.
(     ) Significa: precisa encher o Dispensador de enxágüe.

Programa
Tempo de 
funcionamento 
(min)

Energia
(kWh)

agua
(L)

Descrição do 
Ciclo

AbrilhantadorDetergente 
Pré / Principal
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Program
Running

Time(min)
Energy
(kWh)

Water
(L)

Description
Of Cycle

Rinse
Aid

Detergent
Pre/Main

15 0.020 3.6Pré-lavagem /

Pré-lavagem
Lavar(70℃)
Enxaguar
Enxaguar(70 ℃)
Secagem

145 1.056 13.2    4+14g

NOTA:
EN 60436: Este programa é o ciclo de teste. As informações para teste de 

comparabilidade de acordo com EN 60436.
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Esqueça Para Adicionar Um Prato?
Um prato esquecido pode ser adicionado a qualquer momento antes da abertura do 
dispensador de detergente. Se este for o caso, siga as instruções abaixo:

1.

2.

3.

4.

5.

  Pressione o botão Iniciar / Pausa para pausar a lavagem.

   Aguarde 5 segundos e abra a porta.

   Adicione os pratos esquecidos.

   Feche a porta.

   Pressione o botão Iniciar / Pausa após 10 segundos, a máquina de lavar loiça 

começará.

After 5 sec

WARNING

É perigoso abrir a porta no meio 
do ciclo, pois o vapor quente pode 
te queimar.
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Codes Meanings Possible Causes

E1

E3

E4

Ed

O tempo de entrada de água
é excessivo/demorado

Não atinge a temperatura
correcta

Transbordamento

Mau funcionamento do
elemento de calor

Algum componente da
máquina de lavar louça está

A torneira não está aberta.
Não há água ou a pressão da
água é muito baixa.

com fuga de água.

Circuito aberto ou quebra no circuito, 
comunicação interrompida. 

Falha de comunicação
entre o PCB principal com
display PCB.
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Informação adicional:

Fornecedor: 
Morada: 
  Modelo: 

 Informações do produto (EN60436)

Parâmetros Gerais do Produto 

Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor (): 2 anos

(ᵃ)
(ᵇ)

(ᶜ)

(¹) 

9,0

C

  ( ͣ ) E

84,5

44,8

60,0

TEKA

C/ CAJO, 17 / 39011 / SANTANDER / ESPAÑA

DFS 44750 WH,DFS 44750 SS

10

55,9

1,13

0,755

3:55

47

0,49

1,00
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