
Guia de Instalação do Suporte
Secadora Intelligent 10 kg de roupa úmida

0800 970  0999
4004 00 14

Qualquer problema, dúvida ou sugestão, fale 
com o SAB - Único Serviço Autorizado 
Brastemp antes de ligar para o seu serviço 
autorizado. A ligação é rápida e fácil.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

Este é o símbolo de Alerta de Segurança.

g Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as 
instruções de segurança não forem seguidas,

g Todas as instruções de segurança mencionam qual é o risco em 
potencial, como reduzir a chance de haver qualquer tipo de ferimento e o 
que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Leia este Guia de Instalação com atenção antes de iniciar a montagem do 
Conjunto Suporte.

Antes de instalar o Conjunto Suporte:

g Verifique se a parede de sua residência possui condições estruturais 
necessárias para instalar com segurança o Conjunto Suporte da 
Secadora. Em caso de dúvidas, consulte um profissional especializado.

g Verifique se não existe  a presença de tubos de água, energia elétrica e 
gás na região onde será instalado o suporte.

Para a sua segurança, faça o uso de luvas protetoras  para manusear as 
peças  do Conjunto Suporte e ao suspender a Secadora durante a 
instalação.

g Se a sua residência possui paredes de Gesso ou "Dry Wall" 
recomendamos que não seja realizada a instalação da sua Secadora antes 
de contatar um representante exclusivo dessas paredes. O representante 
irá então verificar as necessidades para instalação do produto.

g Caso sua Secadora seja instalada sem o auxílio do representante desse 
tipo de parede, haverá risco de queda do produto, sendo que nesta 
circunstância ocorrerá perda da garantia.

ABRAGESSO
Associação dos Fabricantes de Chapa de Gesso do Brasil - Tel.: (11) 3842-
2433 ou acesse www.abragesso.com.br

g Risco de lesões por excesso de Peso

g Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a sua Secadora .
Não seguir essa instrução pode trazer danos à sua coluna ou 
ferimentos físicos. 

recomendações importantes

Verifique se o conjunto 
do suporte está completo

lista de ferramentas
necessária para a instalação
(não acompanha o produto)

Com a fita adesiva cole o 
guia na parede, seguindo a 
altura recomendada abaixo:
g Para Lavadoras Brastemp 
6kg ou 8kg,  considere  no 
mínimo 157 cm, medido 
desde o solo até a borda 
inferior do guia conforme 
desenho ao lado.
g Para outras lavadoras, 
considere a altura máxima 
alcançada pela lavadora 
com a tampa superior 
aberta, acrescentando-se 
mais 20 cm.

ATENÇÃO: 
Para evitar que sua 
Secadora fique 
desalinhada, verifique o 
alinhamento do guia, 
medindo a partir das duas 
extremidades  inferiores 
até o chão.

Utilize um prego e um martelo para marcar os 8 furos na parede 
usando como referência os centros dos círculos em vermelho, nas 
laterais deste Guia de Instalação.

Após a marcação dos furos, retire o guia de instalação da parede. 

Verifique se a distância entre as marcações dos furos estão de acordo 
com as medidas indicadas neste guia.

marcando os furos

furando a parede

Fure a parede nos 8 pontos marcados, utilizando a furadeira e a 
broca de 5 mm.

Em seguida, repita a operação acima  utilizando a broca de 10 mm.

Coloque as 8 buchas nos furos realizados. 
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montando o suporte5
Parafuse o 
Conjunto Suporte 
na parede usando 
os parafusos 
grandes e as 
arruelas, seguindo 
a  figura ao lado. 

Certifique-se de 
que os parafusos 
estejam 
totalmente fixados. 
Para isso, mesmo 
que os parafusos já 
se encontrem 
encostados no 
Conjunto Suporte, 
continue 
parafusando até 
que não seja mais 
possível girar a 
chave de boca.

encaixando a secadora 
no suporte

conectando o tubo de
exaustão (opcional)
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7
Conecte o tubo de exaustão ou direcionador de ar se utilizados 
conforme instrução do Guia de Instalação do produto.

1 martelo

2 brocas, sendo: 
    01 broca de 5mm
    01 broca de 10 mm

1 chave philips média

1 furadeira
1 chave de boca
número 11

8 buchas número 10
8 parafusos grandes
(para fixar o Conjunto da Secadora na parede)

2 parafusos pequenos
(para fixar a base da 
Secadora no  Conjunto 
Suporte)

1 guia de instalação

2 suportes superiores
(sendo 1 suporte superior direito e 
1 suporte superior esquerdo)

2 suportes inferiores
(sendo 1 suporte inferior direito e 
1 suporte inferior esquerdo)

10 arruelas
(utilizar uma arruela para cada parafuso)

direito
direito

esquerdo
esquerdo

1 par de luvas de
proteção

157 cm
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O suporte 
montado 
ficará 
assim na 
parede

Encaixe a secadora pelas fendas 
traseiras nas garras dos suportes 
superiores direito e esquerdo.  Para  
facilitar o encaixe, incline levemente a 
parte frontal da Secadora.

ATENÇÃO:  Verifique se a Secadora 
ficou encaixada corretamente nas 
garras do suporte superior, 
conforme figura ao lado.

Apoie a Secadora nos suportes 
inferiores esquerdo e direito.

Em seguida, parafuse a 
secadora  nos suportes 
inferiores utilizando os dois 
parafusos pequenos e duas 
arruelas do lado esquerdo 
e direito (como mostra o 
desenho ao lado). 

Certifique-se de que a Secadora 
esteja a uma distância aproximada de  
13 cm da parede , em toda a sua 
extensão.

ATENÇÃO: Deve-se cumprir  todo 
esse procedimento para que sua 
secadora esteja bem fixa no suporte 
e segura para o uso.

1 prego

fita adesiva 
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Capitais e regiões metropolitanas

Outras Localidades


	Página 1

