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Guia de consulta rápida Antes de usar a máquina de lavar loiça, leia
as instruções de utilização e instalação!P

1) Programa de referência indicado na placa dos dados de consumo em conformidade com as normas EN 50242.
2) Consulte as “Instruções de utilização”.
NOTA: Os tempos de lavagem podem variar dependendo da temperatura de lavagem, das condições ambiente, do tipo de loiça e se a gaveta foi aberta durante a lavagem.

Os tempos de lavagem são apenas APROXIMADOS no visor electrónico e baseiam-se na água de 20°C.

Tabela de programas
Botão Eco 

Option Detergente 2)
Consumo usando 

uma gaveta 
(gaveta única)

Consumo usando
duas gavetas

(gaveta dupla)

Programas Instruções para o 
carregamento

1. Compartimento
de pré-lavagem

2. Compartimento
de lavagem principal Litros kWh Minutos Litros kWh Minutos

Intensivo 70°C Caçarolas, frigideiras e pratos muito sujos. - X X 15,0 0,97 130 30,0 1,94 130

Eco Intensivo 60°C Pratos normais muito sujos. X X X 12,5 0,76 125 25,0 1,48 125

Normal 65°C Pratos com sujidade normal para um 
excelente resultado de lavagem e secagem. - X X 12,0 0,81 111 24,0 1,57 111

Normal Eco 1) 50°C Pratos com sujidade normal para um 
consumo ideal de energia. X X X 12,0 0,75 180 24,0 1,80 180

Rápido 50°C Pratos pouco sujos. - - X 7,5 0,47 56 15,0 0,89 56

Rápido Eco 45°C Pratos pouco sujos sem gordura. X - X 7,5 0,34 42 15,0 0,66 42

Delicado 55°C Loiça sensível ao calor pouco suja, como 
cristais. - - X 10,0 0,62 96 20,0 1,22 96

Delicado Eco 45°C Loiça sensível ao calor pouco suja e sem 
gordura, como cristais. X - X 10,0 0,46 91 20,0 0,89 91

Pré-lavagem frio Para evitar odores e restos secos de 
comida nos pratos. - - - 3,0 0,03 12 6,0 0,05 12
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As s são testadas de acordo com as normas EN50242 para o desempenho de 
lavagem e secagem. 
A seguir encontram-se os diagramas do padrão de carregamento, as quantidades de detergente 
e as quantidades de abrilhantador usadas para a .

TESTE DE NORMAS PARA MÁQUINAS DE LAVAR A LOIÇA

Programa de lavagem Normal Eco
Quantidades de detergente 2,5 g (pré-lavagem) por gaveta

15,5 g (lavagem principal) por gaveta
Regulação do abrilhantador Ajuste o amaciador da água para corresponder à 

dureza da água.
Consulte a secção do modo de ajuste da opção e do 
amaciador da água no Guia do Utilizador.

Regulação máxima de 
posicionamento por gaveta 6

Acessórios a usar no Teste de 
normas para máquinas de lavar 
a loiça

Cesto, painel de acesso ao filtro de escoamento, mega 
prateleira, encaixe para pratos, cesto dos talheres, 
suporte para chávenas e prateleiras para chávenas.

Para instalar o conjunto de suporte 
para chávenas

Carregamento de acessórios para as 
chávenas

Nota
O conjunto de suporte para chávenas dianteiro

é mais comprido do que o traseiro.

Padrão de carregamento recomendado
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