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Para ligar a sua secadora, gire o botão de 
seleção de programas somente no sentido 
horário.

Se as suas roupas contêm os símbolos 
abaixo ou se não podem ser secadas em 
secadora, não use a secadora, pois suas 

Abra a porta da secadora somente depois do final 
do programa para evitar queimaduras.

Certifique-se de que o cabo de alimentação está 
devidamente conectado na tomada e de que não 
está encostando na tubulação de gás ou de água.

instalado.

Não tente secar capas de chuva, roupas 
felpudas ou quaisquer itens que contenham 
borracha ou materiais elásticos.

O produto deve ser conectado a uma toma-
da devidamente aterrada e não deve tocar 
qualquer equipamento como tubulação de 
gás ou de água. 

Não coloque objetos quentes ou pesados sobre a 
secadora para evitar danos ao painel de controle.

Não conecte o tubo flexível diretamente em uma 
chaminé, pois isso pode fazer com que poeira e 
fumaça entrem na secadora.

. Antes de Secar

As roupas devem ser lavadas e centrifugadas 
antes de serem colocadas na secadora. Esta 
secadora tem capacidade de 11 kg de roupas 
centrifugadas (7 kg de roupas secas), exceder 
esta capacidade pode comprometer a desem-
penho do produto.

Separe as cargas de acordo com os tipos de 
roupas.

Separe suas roupas em cargas que tenham um 
mesmo tempo de secagem, isto é, itens mais 
pesados ou itens mais leves. É recomendável 
colocar as roupas do lado avesso antes de 
colocá-las na secadora.

Certifique-se de que peças decorativas e botões 
são resistentes a alta temperatura e de que não 
danificarão o cesto da secadora e as roupas.

ligue sua secadora no programa Normal 
(125 minutos) sem colocar roupas dentro do 
cesto. O isolamento térmico produz durante 
os primeiros minutos odores característicos. 
Esta é uma condição normal e estes odores 

É recomendável  colocar os bolsos das roupas 
para fora para a secagem.

Verifique as roupas depois da lavagem, pois 
alguns tipos de manchas podem tornar-se per-
manentes com a secagem.

. Colocando as roupas na secadora
Coloque as roupas na secadora 
de acordo com a indicação de 
nível existente na própria se-
cadora. Não ultrapasse o nível 
máximo, pois a secadora precisa 
de espaço para fazer com que 
as roupas sequem por igual. Ao 
sobrecarregar a secadora você 
não obterá bons resultados de 
secagem.

Abra a porta da secadora somen-
te depois do final do programa 
para evitar queimaduras.

Artigos emborrachados, roupas que contêm 
ombreiras espumadas, travesseiros, galochas 
e tênis com sola de borracha não devem ser 
secados em secadora.

Não seque as roupas demasiadamente, pois 
isso pode causar encolhimento, rugas, amas-
sados ou eletrecidade estática.

.Selecionando o Programa de Secagem
Você pode programar o tempo de secagem de 
acordo com o tipo de tecido e também de acordo 
com o nível de roupa. Utilize a Tabela de Progra-
mas ou o  Painel de Controle de sua secadora 
para esta seleção. Dentro de cada programa, é 
possível selecionar diferentes tempos, de acordo 
com o nível.
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Tabela de Programas

*O tempo do ciclo total dos programas pode variar em aproximadamente 2,5 minutos.

a secadora funciona com ar frio, sem aque-

enrugadas e permitir que elas esfriem para 
facilitar a retirada. Este tempo deve ser res-
peitado para evitar, também, queimaduras e/
ou choque estático.

Antes de colocar as roupas na secadora, 

espuma, plástico ou texturas similares e 
materiais emborrachados.

A Tecla Início  não tem a função de pausar  
a secagem. 

Caso seja necessário interromper a secagem, 
é recomendado adiantar o botão de seleção 
de tempo para os últimos 15 minutos de 
trabalho (ar frio) para o ar frio ser acionado 
e evitar queimaduras e/ou choque elétrico 
(devido à eletricidade estática). 

É possível fazer a abertura da porta durante o 
processo de secagem (parada emergencial).
Realizando a abertura da porta, a máquina 
para o processo de secagem imediatamente.  
É recomendado aguardar até que a tempera-
tura no interior do cesto seja reduzida, para 
que o consumidor entre em contato com 
o produto. Para continuar o processo de 
secagem, deve-se fechar a porta e apertar 
a tecla “Início” e a secagem continuará da 
etapa onde parou.

Programa Nível Tempo* (min)

Pesado
(Jeans, Toalha e Moleton)

MÁXIMO 140 ~155

MÉDIO 130~140

Normal
(Lençol, Calça e Camiseta)

MÁXIMO 115~125

MÉDIO 105~115

Especial
(Cobertor, Manta e Colcha)
NÃO SEQUE EDREDOM

MÁXIMO 85~95

MÉDIO 75~85

Delicado
(Sintéticos e Roupa Íntima)
NÃO SEQUE PEÇAS DE LÃ

MÁXIMO 65~70

MÉDIO 55~65

Rápido (Poucas roupas) POUCAS ROUPAS 35~50

Tira Odor POUCAS ROUPAS 30

Tecla Passa Fácil 
Ao pressionar a tecla Passa Fácil a temperatura 
da secadora será reduzida, fazendo com que a 
roupa fique mais úmida, o que facilita o processo 
de passar as roupas.

A tecla Passa Fácil pode ser utilizada em 
qualquer programa de secagem.

. Iniciando a secagem
Pressione a tecla Início  para iniciar a 
secagem.

Após a seleção do tempo de secagem, de acordo 
com o nível e programa, é necessário pressionar 
uma vez a tecla Início.
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Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a 
melhor maneira de tratá-las.


