
GUIA RÁPIDO

LAVA LOUÇAS 14 SERVIÇOS
BLF14ABANA, BLF14ABBNA, BLF14ARANA,
BLF14ARBNA, BLF14AEANA E BLF14AEBNA

Instalando a Lava Louças

1. Rosqueie a extremidade da mangueira de entrada de água na torneira e a outra extremidade (conexão em L) na válvula de entrada da 
Lava louças. Aperte o suficiente para não haver vazamento e abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.

2. Instale a mangueira de saída de água em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm. Para instalação em tanque, coloque a curva plástica que acompanha a Lava 
Louças. A extremidade curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,40 m e 1,0 m.

2.1. A mangueira de dreno e o conector para entrada de água ficam localizados na parte inferior, atrás do produto:
A mangueira de dreno (1) tem aproximadamente 160 cm de comprimento e está acoplada ao produto.
A mangueira de entrada (2) de água mede aproximadamente 150 cm e deve ser conectada ao produto.

2.2. Posicione a mangueira de escoamento evitando dobras ou estrangulamento. 

3. Posicione a Lava Louças no local, deixando-a no mínimo 5 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos, para ventilação e saída de vapores.

4. Conecte o plugue na tomada.

Acomodando as Louças no Cesto
1. Comece colocando as louças do fundo para a frente do cesto. Deixe um espaço livre entre cada utensílio, para a passagem de água. E também, para 
evitar danos nas louças, caso elas se atritem.

   ATENÇÃO! 
   A peça plástica destacada no desenho deve ser mantida nesta posição para o correto funcionamento do produto. 

Para melhor aproveitamento do espaço da sua Lava Louças indica-se o carregamento da seguinte maneira:

Cesto inferior
1. Pratos: Os pratos maiores, rasos e fundos, devem ser acomodados nos apoios traseiros do cesto com a frente voltada para a porta da Lava Louças. 
Já os pratos de sobremesa ficam acomodados nos apoios dianteiros do cesto, e com a frente voltada para as laterais da Lava Louças, como indica a 
figura ao lado.
2. Tigelas e Panelas: Para lavar tigelas e panelas indica-se dobrar os suportes flexíveis do cesto inferior e acomodá-las inclinadas com a boca virada 
para baixo, como indica a figura ao lado.

Cesto intermediário
Copos, Xícaras, Pires e Tigelas: Use os apoios verticais para acomodar pratos pequenos e pires com a frente voltada para a porta, e os apoios 
horizontais para xícaras e copos, sempre com a boca para baixo. Utilize a prateleira para acomodar xícaras. 

Cesto superior
Talheres: Este cesto é exclusivo para lavagem de talheres, garantindo um resultado superior na limpeza até mesmo das peças menores. Os talheres 
devem ser posicionados separadamente, conforme figura ao lado.

Fale com a Brastemp
Dúvidas de instalação, uso e funcionamento, 

sugestões ou reclamações, acesse o site 
www.brastemp.com.br ou ligue para: 

Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099 
Demais localidades: 0800 970 0999

Comece por aqui.
Se você quer tirar o máximo proveito 
da tecnologia contida neste produto, 

leia o Guia Rápido por completo

Se sua Lava louças não estiver nivelada e/ou as mangueiras conectadas corretamente, podem ocorrer vazamentos.

ATENÇÃO!



Programe a lavagem

Realize a instalação da secadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da lavadora.

1. Acione o botão LIGA/DESLIGA para ligar ou desligar o painel de controle.
2.  Função ACQUASPRAY: utilize essa função quando desejar acumular louças por mais tempo e lavar uma quantidade maior de uma só vez.
3.  Acione a função SMART SENSOR para que a lava-louças identifique o nível de sujeira nas louças e programe automaticamente o ciclo, calculando tempo e quantidade de água 
necessários.
4. Acione o programa de lavagem desejado tocando o ícone do programa mais adequado ao tipo de sujeira da louça (veja as indicações no
Manual pág.9).
5. Acione a função MEIA CARGA para ajustar os ciclos para uma quantidade inferior de louças, conforme necessidade.
6. Acione o botão ADIAR INÍCIO se desejar adiar o início da lavagem.
7. Pressione o botão CANCELAR para cancelar o ciclo de lavagem.
8. Pressione o botão INICIAR/PAUSAR para iniciar e pausar o ciclo de lavagem.

Abastecendo os Compartimentos de Sabão e Líquido Secante

Sabão I 
O compartimento de Sabão I, está localizado na parte externa do dispenser. Coloque o sabão neste compartimento para que ele seja dispensado primeiro.

Sabão II
1ª passo) Para abastecer o compartimento de Sabão II, abra o dispenser empurrando para a esquerda a trava que fica na tampa.
2° passo) Feche a tampa do dispenser após o abastecimento. Utilize apenas sabão específico para Lava Louças.

Líquido Secante
1° passo) Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.
2° passo) Abasteça com o líquido secante até atingir o nível máximo (MAX), aproximadamente 100 ml. O indicador de nível ficará escuro e a luz do painel abastecer secante apagará. 
Cada abastecimento do dispenser de líquido secante possibilita várias lavagens.
3³ passo) Feche o dispenser girando a tampa com cuidado para a direita até sentir que ficou travada.
Importante! Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente para evitar a formação excessiva de espuma.

Drenagem: Para escoamento completo da água o filtro da máquina deve estar completamente encaixado.

www.brastemp.com.br
imagens meramente ilustrativas

Evite abrir a porta durante o funcionamento do produto.
Após cada lavagem, limpe o conjunto filtro seguindo as orientações do Manual pág. 15.
O dispenser de líquido secante deve ser reabastecido sempre que o aviso ABASTECER SECANTE estiver aceso no painel.
Para mais informações, consulte o manual do consumidor.

IMPORTANTE!

ATENÇÃO!

Caso o dispenser não abra durante a lavagem,verifique se há pratos impedindo a abertura do dispensador. 

IMPORTANTE!
Verifique no manual de instruções quando é necessário usar o sabão I e o sabão II na lavagem.
Antes de programar a lavagem, sempre verifique se os compartimentos de sabão e líquido secante foram abastecidos corretamente.
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