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lnformaqbes Importantes 
Este manual contem informacoes importantes para que voc6 possa operar corretamente sua 
secadora. Leia-o corn atencao. Assim, voc6 conseguira usar bem todos OS recursos da sua 
secadora e evitar danos devidos a ma utilizacao do produto. 

Dedique atencao especial aos textos e 
ilustracoes relacionados ao simbolo de q ! ALERTA. Ele 6 utilizado ao longo deste l 
manual para destacar cuidados e operacoes 
de seguranca. 

Este simbolo indica 
operacbes ou cuidados que 
vote deve ter para evitar 
acidentes corn fogo, 
explosbes, choque eletrico e 
danos pessoais ou ao 
equipamento. 

ATEN@ - Para sua seguranqa, as informa@es contidas neste manual 
devem ser seguidas para minimizar o risco de fogo ou explos80, ou para 
prevenir danos materiais ou pessoais. 

Nao armazene ou use gasolina ou outros 
liquidos ou materiais inflamaveis perto da 
secadora ou de outro aparelho. 

0 que fazer se vote sentir cheiro de gas: 

l Nao ligue nenhum aparelho 

l NBo toque em nenhuma chave eletrica, 
nem utilize 0 telefone que estiver no local 

l Evacue a area. Nao permita que ninguem 
permaneca no local. 

l Chame imediatamente seu fornecedor de 
gas, e siga as suas instrucbes. 

l Se nao conseguir contactar seu 
fornecedor de gas, comunique-se corn o 
Corpo de Bombeiros 

A instalacao e qualquer eventual reparo deve 
ser realizado pelo SAB - Service Autorizado 
Brastemp, ou por urn profissional ou 
empresa qualificados para isso. 

Leia todas as instrucdes antes de comecar a 
usar a secadora. 

Nao seque artigos que tenham sido 
previamente limpos a seco, corn 
removedores ou solventes especiais, ou 
outros produtos que liberem vapores ou 
gases que possam inflamar ou explodir. 

. 

. 

. 

NBo deixe criancas usarem ou brincarem 
corn a secadora. Preste atencao a elas 
quando estivererm por per-to durante a 
operacao. 

Antes de remover a secadora para services 
de limpeza ou manutencao, remova a porta. 

Nao retire nada de dentro da secadora 
enquanto 0 cesto estiver em movimento. 

NBo instale ou guarde a secadora onde ela 
fique exposta a intemperies. 

N&o repare ou troque qualquer pane de sua 
lavadora e nem faca nenhum reparo que nao 
seja explicitamente recomendado neste 
manual. 

Nao use calor para secar artigos que 
contenham espuma de borracha, impressdes 
emborrachadas ou similares. 

Limpe o filtro da secadora antes ou depois 
de us&la. 

Mantenha a area em torno do tubo de 
exaustlo livre de qualquer sujeira ou po. 

0 interior da secadora e o sistema de 
exaustao devem ser periodicamente limpos 
por profissionais qualificados. Chame o SAB 
- Service Autorizado Brastemp 

Veja Instrucbes de lnstalacao para conferir 
OS requisitos necesdrios a instala@o de sua 
secadora. 



Conheqa a Secadora 
As principais partes da sua secadora estao identificadas na figura abaixo. Procure identificar 
cada uma das partes indicadas e familiarize-se corn OS nomes e termos usados. Abaixo de 
algumas caracteristicas, acrescentamos o numero da pagina onde vocQ poderA encontrar 
maiores informagces sobre a funcao de cada caracteristica. 

bot%o sinalizador 
de final de ciclo e liga 

seletor de 
programas 

pig. 13 e 14 

etiqueta de 
modelo e 

nljmero de 
serie da 
secadora 
pig. 05 

cesto de 
secagem - 
pag. 16 

pag. 16 

grelha de 
exaustfro 

porta quadrada 
_.- de abertura 

inferior 

Verifique OS itens acessbrios ao lado, que devem estar no 
cesto da sua secadora. 

pes reguladores 



lnstru@es de Instala@io 
Antes de comecar, prepare o local para a 
instala@o. A adequacao das instalacbes de 
g&s, exaustfio e ektrica em sua residhcia 
s&o por sua conta. Certifique-se de que vo& 
tern tudo a mao para fazer a instalacao 
corretamente. 

Para sua seguranca e melhor performance 
da secadora, deixe espacos livres entre as 
laterais da secadora e as paredes ou 
armarios que estao em volta: 3 cm nas 
laterais, 10 cm atras e 43 cm em cima. 

108 cm 

* Medida do chao, 

l Nunca instale a secadora perto de 
cortinas, carpetes ou tapetes. 

l Mantenha todos OS cabos e tubos 
da instala@io at& da secadora. 

l Qualquer eventual reparo deve 
ser realizado pelo SAB - Serviqo 
Autorizado Brastemp, ou por urn 
profissional ou empresa 
qualificados para isso. 

0 ngo cumprimento destas 
instrug6es poderb resultar em 
inchdio ou explosCo. 

.I 

i 1 i 

-t-t 
abertura para 
conexao do bico do kll I / 

74 cm 

v- 
incluindo OS ~6s corn extens%o de 2,5 cm 



Verifique se a sua secadora esta equipada 
corn o bico de gas correto para o tipo 
especifico de gas da sua casa. 
Informacoes sobre o tipo do bico de gas sao 
encontradas na etiqueta de modelo e 
numero de serie, localizada na pot-ta da sua 
secadora. Se esta informacao nao estiver de 
acordo, verifique coma proceder no item 
“Outros Gases”, descrito abaixo. 

l Esta secadora deve ser conectada 
a urn suprimento regulado de gh. 

l 0 suprimento de G.L.P nio deve 
exceder a press&o de 13” de 
coluna d’hgua. 

l Pode ser usada uma tubula@o 
flexivel nova. 0 reaproveitamento 
de uma tubula@o antiga pode 
resultar em possiveis vazamentos 
de g&s ou risco de inchdio. 

0 ngo cumprimento destas 
, exighcias poderh resultar em 
I inchdio ou explos6es. 

G.b- iis Liquefeito de Petrblea) - 
Esta secadora esta equipada para ser usada corn G.L.l? 

Nao tente converter a instalacao da sua secadora para urn outro tipo de gas sem consultar o 
seu fornecedor de gas. 0 service de conversao deve ser feito por urn profissional qualificado. 

Existe urn kit de pecas para a conversao de gas, que deve ser adquirido junto ao SAB - 
Service Autorizado Brastemp. Estas pecas nao sao gratuitas e OS precos podem variar de urn 
SAB para outro. Ja a conversao, sera gratuita se o produto estiver sem uso, ou seja, no ato 
da instalacao e desde que esteja no period0 da garantia. 

~.~~~~~~~~~ rinsento 
Recomenda-se o uso de uma tubulacao 
flexivel nova para a conexao da secadora 
corn o tubo de suprimento de gas. (0 tubo 
de gas da secadora, que se encontra na 
pane de tras da secadora, possui rosca 
macho de 3/8”). 
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A. Prepare a sNecadsra 

I Remova as fitas adesivas do gabinete da 
secadora. Abra a porta da secadora e 
remova a fita adesiva que prende o cesto 
(nem todos OS modelos vQm corn o cesto 
preso por fita adesiva). 
Gire o cesto no sentido anti-horario (da 
direita para a esquerda) para ter certeza que 
todas as fitas foram removidas. Limpe o 
cesto corn pano umido para remover 
qualquer sujeira. 

A secadora deve ser nivelada para reduzir 
ruidos e assegurar urn born desempenho. 
Deslize a secadora sobre o papelao da 
embalagem antes de move-la pelo chao para 
prevenir danos no piso. 

m Coloque a secadora per-to do local onde 
sera instalada, deixando espaco suficiente 
para conectar o tubo de exaustao. Remova 
OS papeldes debaixo da secadora. 

2. Segure firmemente a secadora e, 
gentilmente, deite a secadora no chao sobre 
a propria embalagem e as cantoneiras de 
papelao. 

Posicione OS pes da secadora nos Posicione OS pes da secadora nos 
orikios encaixando-os corn a mao. Corn orikios encaixando-os corn a mao. Corn 
uma chave inglesa ou uma catraca corn uma chave inglesa ou uma catraca corn 
soquete hexagonal de l”, aperte OS pes da soquete hexagonal de l”, aperte OS pes da 
secadora ate atingir a marca corn o diamante secadora ate atingir a marca corn o diamante 
vermelho. vermelho. 

Verifique o nivel da secadora usando urn 
n&l. Se a secadora nao estiver nivelada, 
ajuste OS pes para cima ou para baixo. 

. Coloque a secadora em pe, ainda sobre 
OS papeldes da embalagem. 



&. ;:aca 3 ~~~~~~~ a 

1 m Remova a tampa vermelha do tubo de gas. 

2 = Conecte o tubo de suprimento de gas na 
secadora. Use uma massa para calafetar 
resistente B acao de G.L.l? nas conexoes de 
gas. Se estiver usando tubulacao de metal 
flexivel, assegure-se de que nenhum tubo se 
dobre. 

3 s Vire a valvula de gas do tubo de 
suprimento de gas para a posicao “aberto”. 

gas utilizado 

4 . Use uma esponja e detergente liquid0 
para testar todas as conexoes ex-ternas de 
gas contra vazamentos. Se algum 
vazamento de gas aparecer, desligue a 
valvula de gas e reaperte as conexdes. 
Verifique novamente as conexoes. 

I RISC0 DE INCENDIO 

vazamentos de g&s. lsso podera 
resultar em inchdio ou explostio. 

I B Posicione a secadora no local de uso, 
deixando-a, no minimo, 10 cm afastada da 
parede. Esse espaco permitira a circulacao 
de ar no ambiente. 

2 s Se o local de instalacao da secadora 
nao for bem ventilado, sera precise instalar 
urn tubo de exaustao. Verifique na pagina 8, 
mais informacbes sobre coma instalar urn 
sistema de exaustao. 
Se vote ja possui urn sistema de exaustao 
instalado, que de saida para fora da casa, 
proceda da seguinte forma: 

l Estique o tubo de exaustao ate a 
secadora. 

l Use o caminho mais reto possivel. Evite 
curvas de 90”. 

l Use urn veda-rosca para selar todas as 
juncdes. 

3 . Em seguida, desenrole completamente 
o cabo de forca e encaixe o plugue na 
tomada. Veja na pagina 11, OS requisitos 
para a instalacao eletrica. 
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Instala@o do Sistema de Exaust&o 
(optional) 
0 sistema de exaustao 6 optional. Vote 
pode adquirir o kit do sistema de exaustao e 
solicitar a sua instalacao junto ao SAB - 
Service Autorizado Brastemp. As pecas e o 
service n&o s&o gratuitos e OS precos podem 
variar de urn SAB para outro. 

Faca corn que o sistema de exaustao saia 
para fora da casa. A umidade e a poeira 
podem causar: 

l IncQndio: a poeira que cobre a secadora, 
pode se tornar urn combustive1 para o 
fogo. 

l Prejuizos para produtos, utensilios e 
moveis de madeira, pintura, pap&s de 
parede, carpetes, tapetes, etc. 

l Problemas de limpeza da casa e satide. 

I RISC0 A SAljDE 

l Recomenda-se que o sistema de 
exaustao de saida para fora da 
casa para prevenir a exposi@o &r 
substancias prejudiciais e ao g&s. 

0 n5o cumprimento desta exighcia 
poderh resultar em shrios 
problemas de saride. 

Para melhor performance, recomendamos: 

l Utilize tubos de 4 polegadas de diametro 
de metal, rigidos ou flexiveis. Nao use 
tubos de plastico ou revestidos de metal. 

l 0 tubo flexivel deve ser totalmente 
estendido e protegido quando a secadora 
estiver na sua posicao final de uso. 

. Use fita veda-rosca para vedar todas as 
juncbes. Nao use parafusos para fixar OS 
tubos. 

l Aplique massa de calafetar para fechar as 
aberturas na parede ao redor do tubo de 
exaustao. 

l A saida de exaustao deve ser posicionada 
a pelo menos 30 cm do chao. 

rl 

$ -Jr 
30 cm 

. Remova o excess0 de tubo flexivel para 
evitar o envergamento e a torcao do tubo, 
o que pode resultar em uma reducao da 
passagem de ar. 

l Uma saida de exaustao deve cobrir o tubo 
de exaustao para prevenir que o ar 
expelido retorne a secadora. 

l Se estiver usando urn sistema de exaustao 
ja existente, limpe a poeira do sistema 
inteiro, tendo a certeza que a saida de 
exaustao nao esteja obstruida. Substitua 
OS tubos de plastico ou OS revestidos corn 
metal, por tubos de metal rigidos ou 
flexiveis. 



Instalat$3o do tubo de exaustiio 
0 tubo de exaustao esta localizado no centro 
da pane traseira da secadora. 

0 tubo de exaustao pode ser direcionado 
para cima, para baixo, para a esquerda, para 
a direita, ou ainda diretamente para fora pela 
parte de tras da secadora. 

Planeje a instalacao para usar 0 menor 
numero de cotovelos e curvas. Evite fazer 
curvas de 90”. 

Quando usar cotovelos e fizer curvas, utilize 
o maior espaco possivel. Curve o tubo 
gradualmente, evitando a criacao de vincos. 

Ideal 

B 

Born 

Determine o comprimento do tubo 
0 comprimento maxim0 do sistema de 
exaustao depende do seguinte: 

l 0 tipo de tubo (metal rigid0 ou flexivel) 

l 0 numero de cotovelos utilizados 

Veja na tabela qual o comprimento maxim0 
que o tubo da saida de exaustao deve 
possuir. 

N&o use tubos fora dos padrdes 
especificados nas tabelas. 

Se o comprimento estiver fora dos padrdes 
especificados, podera: 

l Acumular poeira, criando urn potential 
risco de incendio. 

l Diminuir a vida util da secadora 

. Reduzir o desempenho da secadora, 
resultando em urn aumento no consume 
de energia. 

1. Determine o numero de cotovelos que 
vote necessitara. 

2. Na lista do tipo de tubo de metal que 
vocQ esta usando (rigid0 ou flexivel), ache o 
comprimento mtiimo do tubo de metal na 
mesma linha que o numero de cotovelos. 
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Ideal - 
i 
--_I_- --___-- 

Comprimento maxim0 para tuba de 1 

Nilmero de 
saida de exausttio, de 4” de diametro 1 

cotovelos 90 

Aceithvel- 

8,2 m I 

7,0 m 7 

Comprimento mhximo para tubo de 

I 1 14,6 m 7,0 m I 

5,8 m 1 

I 3 8,8 m 5,2 m ~ 1 

4 6,4 m 4,6 m I 

EXEMPLO: 0 comprimento mtiimo usado para urn tubo retangular de 2” x 6” corn 2 
cotovelos e uma saida de exaustao de 2 l/2” 6 de 11,6 m. 

10 



takqiio El&k 

Aterramento (Fio Terra) 

9 k muito importante que a 
secadora seja corretamente 
conectada ao fio terra. 

l Nao instale o fio terra junto ao 
tubo de gas. 

l A conexao incorreta ao fio terra 
pode resultar em acidentes corn 
fogo, choque eletrico ou outros 
danos pessoais. 

l Se vote estiver em duvida quanto 
B eficacia do fio terra da sua 
residencia consulte urn eletricista 
qualificado. 

l Nunca utilize fuziveis no neutro 
ou no fio terra da instalacao 
eletrica. lsso poderia resultar em 
choques eletricos. 

0 ho cumprimento destas 
exigbncias poderA resultar em 
danos fisicos e materiais, 
podendo causar at6 a morte. 

Caracteristicas da Rede 
A secadora 6 adequada para funcionar corn 
127V, em Corrente Alternada de 60Hz. A 
tomada de energizacao da secadora deve ter 
a fiacao da fase ligada diretamente a 
disjuntor ou fusivel de 15A. 

Conex50 ?I Tomada 
Para sua seguranca pessoal e do 
equipamento, e muito importante que 0 
aterramento seja feito de maneira correta. 
Para minimizar OS riscos de choques, o 
plugue de forca da sua secadora e de 3 
pinos, sendo o pino diferente o do fio terra. 
A instalacao eletrica da sua residencia deve 
ter uma tomada de forca apropriada para 
esse tipo de plugue. Se nao tiver, providencie 
a instalacao de uma por urn eletricista 
habilitado. 

Plugue corn 

pir!o do 
terra 

I l Nao conecte a secadora atraves 
de extensdes ou benjamins. Use 
apenas uma tomada exclusiva! I 
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Operand0 sua Secadora 
Antes de usar a sua secadora, limpe o cesto corn urn pano ljmido para remover a poeira 
acumulada. Para obter o m&ximo rendimento da sua secadora, voc6 deve utiliza-la de acordo 
corn as recomendacbes deste manual. 

1 . Coloque as roupas dentro da secadora 2 . Gire o seletor de programas para o ciclo 
e feche a potta. Nao encha a secadora, deixe recomendado para o tipo de roupa a ser 
espaco para as roupas se movimentarem s&a, coma descrito nas paginas 13 e 14. 
livremente. 

3 . Sua secadora possui urn indicador de 
final de ciclo. Ajuste-o para a posicao “Sim” 
se vocQ quiser que a secadora emita urn 
sinal sonoro avisando que o ciclo de 
secagem terminou. 

l 0 sinal ajuda quando vo& estiver 
secando roupas que nao necessitam ser 
passadas a ferro, sinteticos e outros 
materiais que precisam ser retirados da 
secadora assim que ela termine o ciclo de 
secagem. 

l 0 indicador de final de ciclo esta embutido 
no botao LigdDesliga. 

SINAL SONORO DE FIM DE CICLO 

4 . Aperte o botao LigdDesliga 

NOTA: A sua secadora para 
automaticamente no final do ciclo. 

PAR4 IJGAR A SECADORA PRUSIONE 0 BOTh3 
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Descri@io dos Ciclos 
Ciclos Automhticos 

Use 0 ciclo automatic0 para secar a maioria 
das roupas. A secagem varia de acordo corn 
o tipo de tecido, tamanho, peso e o ciclo 
selecionado. Sua secadora possui 2 ciclos 
automaticos de secagem: “Aquecimento 
Normal” e ‘Aquecimento Suave”. Cada ciclo, 
possui ainda, opcoes de programas coma: 
“Mais Seca”, “Normal”, “Economico” e 
“Menos Seca”. 

Ciclo Aquecimento Normal 
Use o Aquecimento Normal para itens pesados coma toalhas e roupas de trabalho. 

Ciclo Aquecimento Suave 
Use o Aquecimento Suave para itens de peso media, tais coma lencois, roupas de baixo, 
roupas que nao precisam ser passadas a ferro, e alguns tipos de Ias. 

Op@es de Programa 
Sua secadora possui urn termostato que indiretamente sente a umidade das pecas e desliga 
a secadora quando o nivel de secagem desejado e atingido. 
0 seletor de programas nao se move ate que as pecas estejam quase secas. No final da secagem, 
o seletor de programas gira automaticamente para a posicao “Fim” e a secadora para. 

. Se as roupas estiverem mais secas do que vocQ gostaria, da proxima vez que vo& for 
secar a mesma quantidade de roupas, posicione o seletor de programas mais per-to da 
posicao “Menos Seca”. 

l Se as roupas nao secaram coma vocQ gostaria, complete a secagem usando o Ciclo 
Temporizado. Da proxima vez, para secar a mesma quantidade de roupa, posicione o 
seletor de programas mais perto da posicao “Mais Seca”. 

l DQ preferikcia h posicao “Eco” (“Ciclo Econ6mico”), do Ciclo Aquecimento Normal, que 
seca utilizando o minim0 de energia. 

NOTA: OS irltimos minutos de todos OS ciclos nao usam calor na secagem para permitir que 
a roupa fique em uma temperatura ideal para o manuseio. 

13 



Ciclos Temporizados 

I Use OS ciclos temporizados para completar a 
secagem de alguns itens que ainda 
estiverem timidos apds o ciclo automatico. 
Eles tambem sao titeis para a secagem de 
materiais pesados e volumosos, ou para 
uma quantidade muito pequena de roupas. 

Sua secadora possui 2 ciclos temporizados: 
“Pesado” e “Delicado (Ar Frio)“. Cada ciclo 
pode ser programado em funcao do tempo 
desejado para a secagem. 

Ciclo Pesado 
Use o programa Pesado para secar materiais pesados e volumosos, tais coma colchas e 
roupas de trabalho, que exigem urn longo tempo de secagem. 
Coloque o seletor de programas na posicao “Suaviza” para remover rugas e pregas de 
roupas que tenham sido guardadas em malas e gavetas, ou de roupas que nao tenham sido 
removidas da secadora no fim do ciclo de secagem. Assim que a secadora parar, dobre as 
roupas ou pendure-as em cabides. 

Ciclo Delicado (Ar Frio) 
Use o programa Delicado para itens leves tais coma lingerie, blusas e alguns artigos de la 
que exigem secagem sem calor. A tabela abaixo inclui exemplos de alguns desses itens. 
Siga,sempre as instrucdes da etiqueta da roupa quando estiverem disponiveis. 

Tabela de exemplos para itens que exigem secagem sem calor 

TIP0 DE CARGA 

Borracha, pbtico, materiais sensiveis ao calor 

Espuma de borracha - travesseiros, ombreiras e brinquedos estofados 
. Tenha certeza que as coberturas estejam no porrto. 
l Sacuda OS travesseiros corn a mao, varias vezes durante o ciclo. 
l Esteja certo de que OS travesseiros estejam completamente secos. 

Travesseiros de espuma de borracha levam muito tempo para secar 

PROGRAMA DELICADO 

20 a 30 minutos 

Plkticos - cortinas para box, toalhas de mesa 20 a 30 minutos 

Borracha - capachos 40 a 50 minutos 

Polipropileno, nylon 10 a 20 minutos 
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0 rack de secagem permite que vocQ seque artigos sem gira-los. 0 cesto gira, mas a 
prateleira n&o. 

0 rack para secagem nao vem junto corn a sua secadora. Esta peca nao e gratuita e pode ser 
adquirida junto ao SAB - Service Autorizado Brastemp. 

1. Encaixe a pane traseira do rack nos espacos do fundo 
da parede da secadora. Abaixe a frente ate que as hastes 
apoiem na abertura da porta da secadora. 

2 w Ponha OS itens a serem secados em cima do rack. Deixe 
espaco entre OS itens para o ar circular em todas as 
superficies. 
l Veja a tabela abaixo para sugestoes de ciclos e tempos 

para que OS itens possam secar melhor no rack. 0 tempo 
de secagem dependera do grau de umidade das pecas. 

3. Feche a porta. 

4. Selecione urn dos ciclos temporizados e o programa de 
secagem desejado. Veja mais detalhes na pagina 14. OS 
ciclos automaticos nao funcionam corn o rack. 
l Certifique-se de que nao tern nenhuma peca dentro da 

secadora que nao esteja no rack. 

m Aperte o botao Liga/Desliga. 

--_l.~.--.~---I-.---~ -.--- 
SECAGEM COM RACK CICLO TEMPORIZADO 

--______.__--..___I~ 
Sukteres de Ia 
(Forme urn bloco uniforme e coloque no rack) 

__l---_-- -___-___-...-. 
Pesado 

i 

__-- 

Brinquedos e travesseiros Pesado 
(Corn enchimento de fibras de algodtio ou poli6ster) 

Brinquedos e travesseiros Delicado 
(Corn enchimento de espuma de borracha) 

T&nis de borracha ou de lona I Delicado 
-.-.-.-_---..-_ I__.- ---- 
Se necessArio,reprograme o tempo do ciclo para completar a secagem 

1’ 1 

------- 
TEMPO’ ’ 

60 minutos 

60 minutos 

90 minutes 

30 a 40 minutos 



Cuidados corn sua Secadora 
Alguns cuidados corn a sua secadora podem prolongar sua vida Otil. Esta secao explica 
coma cuidar adequadamente da secadora. 

Limpando a Secadora 
Exterior 

Limpe as paredes externas 
da secadora corn urn pano 
ou espoja macia embebida 
em dgua e sabao neutro 
ou em lfqtiidos 
apropriados para limpeza. 

Interior 
Roupas que foram tingidas, tais coma blue 
jeans, artigos de algodao ou brim tingidos, 
podem descolorir dentro da secadora. Essas 
manchas n&o sao prejudiciais a sua ecadora 
e nao manchara as roupas que serao 
colocadas no cesto posteriormente. Antes de 
secar esse tipo de roupa porem, B 
recomendavel vira-las do avesso para 
prevenir que elas manchem outras roupas. 

Limpeza do Cesto da Secadora 

1 . Faca uma pasta corn sabdo em p6, 
sabao liquid0 para roupas e agua quente. 

2 . Aplique a pasta corn urn pano macio. 
Se preferir, aplique urn liquid0 de limpeza 
nao inflamavel na area das manchas e 
esfregue corn urn pano macio, ate que todo 
o excess0 de tinta seja removido. 

3 . Limpe 0 cesto completamente corn urn 
pano dmido. 

4 . Coloque uma carga de roupas limpas 
ou toalhas para secar na secadora. lsso 
secard 0 cesto. 

RISC0 DE EXPLOSiiO 

l Nao use produtos de limpeza 
inflam&eis. 

0 n6o cumprimento desta instruqgo 
pode resultar em explos&o ou 
inchdio. 

Removendo a Poeira 
Acumulada Dentro do 
Gabinete 
Poeira pode se acumular dentro do gabinete 
da secadora, podendo causar urn in&ndio. 
A poeira deve ser removida a cada 2 ou 3 
anos, ou corn mais freqiiencia, dependendo 
do uso. A limpeza deve ser feita por urn 
profissional qualificado. Solicite urn tecnico 
ao SAB - Service Autorizado Brastemp 
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Limpando o Filtro 
A Cada Secagem 
0 filtro fica localizado em baixo de uma 
tampa na parte de cima da secadora. Limpe- 
o antes de cada ciclo de secagem. Urn filtro 
sujo pode aumentar o tempo de secagem. 

Para Limpar: 

1 . Abra a tampa do compartimento do 
filtro e puxe o filtro em sua direHo. 

2 . Retire a sujeira da tela corn OS dedos. 
Nao enxagiie ou lave a tela para remover a 
poeira. A poeira molhada fica mais dificil de 
ser removida. 

3 . Empurre o filtro firmemente de volta ao 
seu lugar e feche o compartimento. 

IMPORTANTE: 

A Limpeza 6 Necesshria: 
A presenca de sabao e amaciante pode 
gerar urn resfduo no filtro. Este residuo pode 
acarretar em urn maior tempo de secagem 
para suas roupas, ou ainda fazer corn que a 
secadora pare antes que as roupas estejam 
completamente secas. Vo& pode nao ver 
esse resfduo, pois ele pode estar caindo da 
fibra da tela do filtro, entupindo-a. 
Limpe a tela do filtro corn uma escova de 
nylon macia a cada 6 meses, ou em 
intervalos menores se a tela entupir 
novamente devido a esses resfduos. 

Use o seguinte mbtodo: 

1 . Molhe OS dois lados da tela do filtro 
corn hgua quente. 

2 . Molhe uma escova macia corn agua 
quente e detergente liquid0 neutro. Esfregue 
a tela corn essa escova para remover 0 
residuo gerado. 

3 . Enxagije a tela corn Bgua quente. 

4 m Seque completamente a tela corn uma 
toalha limpa e recoloque o filtro na secadora. 

. Nao ligue a secadora corn o filtro solto, estragado, obstruido ou sem ele. lsso pode gerar urn 
super aquecimento, causando dan.os na secadora e nos artigos que estiverem dentro dela. 

. Algumas toalhas feitas corn fibras sinteticas e naturais (poliester e algodao, por exemplo) 
podem soltar mais fibras do que outras toalhas, fazendo corn que o filtro da sua secadora 
suje mais rapido. Fique atento para remover a poeira antes e depois de secar toalhas novas. 
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Problemas e Solu@es 
Muitos dos problemas apresentados pela secadora sao facilmente solucionaveis quando 
identificamos a causa. Verifique OS itens abaixo antes de procurar o SAB - Service Autorizado 
Brastemp. 

1. A secadora n50 liga! 3. A secadora n6a aquece! 

A porta esta fechada? 

Foi selecionado urn 
programa? 

0 botao inicio foi apertado? 

A tomada esta conectada e 
ha energia eletrica? 

A chave do disjuntor esta 
ligada? 0 fusivel esta em 
perfeito estado? 

l 0 filtro esta limpo? 

l A valvula de gas esta aberta? 

-.I-.._- -- -_ . ---_. .-,.--_-.. . ..__ -._ _...-. --_- _-.~-_- 
4. ~~~~~or~ esth emitind 
ruidos anormais? 

l Apt& uma interrupcao no 
uso, a secadora pode fazer 
ruidos diferentes por alguns 
minutos. Se o ruido persistir, 
chame o SAB - Service 
Autorizado Brastemp. 

cheira nas roupas! 
A utilizacao de produtos de 
limpeza corn perfumes pode 
transferir odores para as 
roupas. 

Mantenha tintas e outros 
produtos corn odor, afastados 
da secadora. 

l 0 tubo de exaustao esta 
limpo e desobstruido? 



Garantia 
TERM0 DE GARANTIA 
A sua secadora de roupas Brastemp e garantida contra defeecos de fabrrca@o. se conslderadas as condr@es estabelecrdas por este 
manual, pelo prazo de I2 meses corndos, assim drvidrdos 

l 3 pnmerros meses - garantra legal, 
l 9 ultrmos meses - garantra espeaal. concedrda pela M&bras 5 A Eletrodomesticos 

0 period0 de garantia contara a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumrdor e compreendera a substrtu@o de peGas e 
mao-de-obra no reparo de defertos devrdamente constatados coma sendo de fabncacao 

Tanto a constatacao dos defeitos, coma OS necessarros reparos serao promovrdos pela Multibras S A Eletrodomestrcos atraves do SAB 
- Service Autonrado Brastemp ou outro especrficado pelo fabncante 

As garantras legal e/au especral ficam automaticamente 
rnvalrdadas se 

. 0 produto nao for utrlrzado excluswamente para uso 
domestrco; 

l Na nstala@o ou uso nao forem observadas as 
especifica@es e recomendagdes deste Manual. 

l 0 aparelho twer recebrdo maus tratos, descurdo ou arnda 
sofrer altera@. modrfica@es ou consertos fertos por 
pessoas ou entrdades nao credenciadas pela 
Multrbras 5. A. Eletrodomesticos; 

l Houver remo@o e/au altera@o do numero de sene ou 
da placa de rdentika@o do aparelho 

As garantras legal e/au especral nao cobrem. 
l Despesas corn rnstala~ao do produto realrzada pelo SAB - 

Servrco Autorizado Brastemp; 
l Transporte do produto ad o local definitrvo de instala@o, 

despesas corn mao-de-obra. materials. pecas e 
adaptacdes necessarras a preparacao do local para 
instala@o do produto. ou seja: rede eletnca, alvenana, 
aterramento. bem coma suas adequa@es; 

l Produtos ou peGas que tenham sido danificados em 
consequencia de acrdentes de transporte ou manuseio. 
riscos, amassamentos ou atos e efertos de catastrofes da 
natureza, 

l Falhas no funcronamento do produto decorrentes de 
problemas no fomecimento de energia eletrica da 
resrd@ncia 

A garantra especial ndo cobre. 
l Deslocamento para atendrmentos de produtos instalados 

fora do munrcipio sede do SAB - Servr<o Autorrzado 
Branemp o qua1 podera cobrar taxa de locomo@o do 
tecnrco. de tda e volta, conforme tabela de 
qurlometragem emitida pela Multrbras 5. A 
Elerrodomesticos; 

l Pecas suJeitas a desgaste natural, coma botoes de 
comando. puxadores. peGas mdvers ou removiveis em 
uso normal, bem coma a mao-de-obra utrlrzada na 
aplicacao das peGas e as consequencias advrndas destas 
ocorrencias. 

OBSERVACOES. 
l A Multibras 5. A Eletrodomestsrrcos nao autonza 

nenhuma pessoa ou entrdade assumer, por sua conta. 
qualquer outra responsabilrdade unica e exclusrva do 
comprador 

l As despesas decorrentes e consequentes de rnstala@o 
de pegas que nao pertegam ao produto sao de 
responsabilidade unica e exclusiva do comprador. 

l A Multrbras 5. A. Eletrodomesucos reserva-se o direito de 
akerar as caracterfsticas geran, tecnrcas e esteticas de 
seus produtos sem aviso prevlo 

9 Este Term0 de Garantra e vdlido para produtos vendrdos 
e instalados no ternt6no brasileiro 

Para sua tranqurlrdade preserve e mantenha este Manual corn o 
Term0 de Garantia e a nota fiscal de compra sempre d mao. 

Multibras 5. A. Eletrodomestrcos 
Atendrmento ao Consumidor 

R. Olympia Semeraro. 675 - Jardrm Santa Emilra 
CEP 04 183-90 I - Bo Paul0 - SP 

19 



Para esclarecer eventuais drjvidas e receber 
was crfticas e/au sugestoes sobre nossos 
produtos, utilize nosso service de 
Atendimento ao consumidor tinha Aberta 
Brastemp. 

ATENDIMENTO A0 CONSUMIDOR 
MULTIBRAS 
Rua Olympia Semeraro, 675 
Jardim Santa Emilia 
CEP 04183-901 - Sao Paul0 - SP 

SAB - Service Autorizado Brastemp 
Consulte o folheto anexo corn OS enderecos 
dos postos de assistQncia tecnica do SAB - 
Service Autorizado Brastemp. Veja qual o 
mais proximo de vocQ e ligue. 
Para agilizar o seu atendimento ao utilizar o 
SAB, preencha OS dados abaixo: 

Modelo: 

Revendedor: 

Ntimero de she: 

Ntimero da Nota Fiscal: 

Data da compra: 
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