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4 - UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

• Não seque roupas sem etiqueta com a descrição dos requisitos de secagem.

• Não seque roupas que não estejam molhadas ou úmidas. Isto pode ressecar os tecidos e 
deixá-los enrugados.

• Peças acolchoadas, que contenham borracha, com espuma de borracha ou materiais 
similares não devem ser secas no aparelho, pois apresentam risco de incêndio.

• Não seque as roupas após o processo de limpeza a seco.

• Não seque tecidos contendo resíduos de fixador ou sprays de cabelo, acetona ou soluções 
semelhantes não devem ser secos no aparelho, para evitar a formação de vapores nocivos.

• Nunca seque roupas manchadas com produtos químicos, tais como: gasolina, petróleo, 
benzeno, tíner e álcool.

• Não é recomendável secar roupas e itens muito volumosos, tais como: casacos de pele, 
colchas e edredons pesados, cortinas grossas ou sacos de dormir.

• Algumas roupas também poderão ter sua forma e cor alterada se não forem secas de 
acordo com a temperatura de secagem recomendada.

4.1 - Verificação e Preparação Antes da Secagem de Roupas

1. Antes da secagem é necessário lavar e centrifugar completamente as roupas em uma máquina 
de lavar roupa. A centrifugação reduz o tempo de secagem e auxilia na economia de energia.

2. Observe cuidadosamente os métodos de preparação e operação para evitar problemas com 
o aparelho e evitar possíveis danos às roupas.

3. Para uma secagem uniforme, selecione as roupas de acordo com o tipo de tecido e o programa 
de secagem. Uma rápida verificação e separação das roupas por cores pode evitar que 
peças claras e escuras sejam secas juntas, diminuindo a chance de ocorrerem manchas e 
desbotamento na cor do tecido.

4. Roupas sensíveis à temperatura devem ser secas conforme indicado nas etiquetas. Caso 
contrário, pode causar alteração de cor ou mesmo deformação do tecido.

5. Roupas íntimas que possuam reforços metálicos (como por exemplo: fios de arame finos) 
não devem ser colocadas na secadora, pois caso estes itens se soltem durante a secagem 
poderão causar danos ao aparelho.

6. Antes da secagem, feche os zíperes, ganchos e ilhós; retire também fitas e faixas de tecido, etc.
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Retirar itens dos bolsos das roupas antes de serem colocadas na secadora
Certifique-se sempre de que os bolsos das 
roupas estejam vazios antes de serem secas na 
secadora; itens rígidos tais como canetas, chaves, 
moedas, etc, podem  incorrer em problemas de 
operação ou até mesmo danificar o aparelho.

IMPORTANTE

Não é recomendável ultrapassar a capacidade máxima do aparelho, o excesso de carga 
poderá alterar os efeitos de secagem e/ou danificar o aparelho. Verifique a tabela de peso 
de roupas abaixo para uma melhor referência.

Sempre observe as etiquetas dos vestuários para verificar os itens que podem ser secos no aparelho.

Os símbolos a seguir referem-se as indicações recomendadas no tratamento de roupas:

Esses símbolos podem ser combinados com outros para descrever, com detalhes, a forma mais 
adequada de tratamento de roupas.
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TABELA DE REFERÊNCIA DE PESOS DE ROUPAS

Tipo de roupa Peso (g) Tipo de roupa Peso (g) Tipo de roupa Peso (g)

Meias 50 Moletons - adulto 700 Toalhas de rosto 200
Roupas íntimas 50 Moletons - infantil 500 Toalhas de banho 500
Cuecas de algodão 70 Pijamas 400 Toalhas de mesa 500
Camisetas 150 Fronhas 120 Panos de prato 80
Camisas 250 Lençóis - Solteiro 500 Edredom - Solteiro 900
Calças jeans - adulto 800 Lençóis - Casal 800 Edredom - Casal 1800
Calças jeans - infantil 400 Colchas - Solteiro 1000
Jaquetas de algodão 800 Colchas - Casal 1300

IMPORTANTE

É recomendável que após instalar o 
aparelho e antes da primeira utilização,  
a secadora seja ligada (sem roupas 
dentro do cesto) e selecionado no 
menu dia a dia o programa normal, 
detalhe na figura ao lado, deixando que 
o tempo total ciclo do seja completado, 
evitando possíveis odores que estejam 
no tambor.

O isolamento térmico do aparelho 
produzirá durante alguns minutos 
odores característicos. Esta é uma 
condição normal e estes odores 
serão dissipados  após finalizada 
esta operação.

NOTA

Os valores citados na tabela acima são uma estimativa, podendo sofrer variações.



27
SM11_USER MANUAL (2018-02_Rev03)

ANEXO 1 - ETIQUETA DE CUIDADOS
As etiquetas das roupas, vestuários em geral, itens de cama, mesa e banho, etc, podem ajudá-lo 
em muito a escolher a melhor maneira para lavar e secar suas roupas.
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ANEXO 2 - CUIDADOS PARA CONSERVAR SUA SECADORA
• Depois de cada secagem:

 Após o término de cada ciclo realize uma limpeza no filtro, no tambor interno e no gabinete.

• Retire da tomada:

 Antes de limpar ou realizar manutenção no aparelho, sempre desconecte-o da tomada 

de alimentação. 

• Não use solventes ou abrasivos:

 Para limpar o exterior e as peças de borracha do aparelho, não use solventes ou produtos 

de limpeza abrasivos. Use apenas um pano com água morna e detergente. Para remover 

manchas da superfície interna, use um pano embebido em água ou um produto de limpeza 

feito especificamente para máquinas de lavar e secadoras.

• Quando não for usada por muito tempo:

 Recomenda-se fazer um ciclo de secagem com o aparelho vazio e então retirá-lo da tomada 

de alimentação elétrica, e deixar a porta entreaberta. Isso fará com que a vedação da 

porta tenha maior durabilidade e evitará a formação de odores dentro do aparelho.

• Como mover o aparelho:

 Ao transportar o aparelho, deve-se mantê-lo na posição vertical (ou inclinado), não é 

recomendável fazer o transporte do aparelho na posição horizontal.

• Vedações:

 Um dos fatores que pode causar a formação de odores no aparelho são vedações (borrachas) 

mal limpas. A limpeza periódica com uma esponja molhada irá evitar isso.


