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PERIGO

Ao descartar o aparelho, a porta deve ser retirada. Secadoras que estejam fora de operação 
podem apresentar perigo iminente, especialmente a crianças, pois, ao brincarem com o 
produto, podem ficar presas em seu interior, com risco grave de falta de ar e até mesmo 
de um acidente fatal.

NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos 
similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto 
o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato com a nossa 
central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas) 
ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco, 
para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.

SUSTENTABILIDADE

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente 
recomendações da melhor utilização deste.

NOTA

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, 
recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

IMPORTANTE

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer 
riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

ATENÇÃO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que 
podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais. 

PERIGO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de 
esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações 
importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento 
do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e 
fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que 
requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.
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IMPORTANTE

Este aparelho não pode ser utilizado por 
crianças ou pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas 
sem a supervisão de um responsável. Os 
usuários devem ser bem instruídos sobre 
as questões de segurança e também dos 
perigos do uso inapropriado do aparelho.

Crianças devem ser supervisionadas para  
não brincarem com o aparelho.

Se o cordão de alimentação estiver 
danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante, agente autorizado ou pessoa 
qualificada, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO

5. Não altere o plugue do cabo de alimentação. 

6. Fique atento para que o cabo não esteja 
preso, dobrado, torcido ou pressionado por 
algum móvel ou pelo próprio aparelho. 

7. Para se proteger contra choques elétricos, 
não mergulhe o cabo de alimentação 
elétrica nem o plugue em água ou em 
qualquer outro líquido.

8. Mantenha o cabo de alimentação longe de 
superfícies aquecidas.

9. Evite manusear o aparelho e o cabo de 
alimentação com os pés e as mãos úmidos 
e/ou pés descalços.

10. Retire o plugue da tomada sempre que for 
fazer limpeza ou manutenção.

11. Para desligar o aparelho, retire o plugue 
da tomada elétrica. Sempre desconecte 
segurando pelo plugue, nunca puxe pelo 
cabo de alimentação.

Para garantir o  melhor desempenho de 
seu produto, leia atentamente todas as 
recomendações a seguir. Não descarte o Manual 
do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. 
Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1  - Medidas Importantes de Segurança
Para reduzir os riscos de choques elétricos, 
queimaduras, ferimentos pessoais ou danos 
ao equipamento, siga as recomendações básicas 
de segurança ao usar este aparelho:

1. Instale-o apenas em conformidade com as 
instruções de instalação fornecidas neste 
Manual do Usuário.

2. Não utilize o produto para outros fins além 
dos previstos neste Manual do Usuário.

3. Este aparelho é destinado para uso 
doméstico ou similar, tais como:

•  Cozinhas de funcionários em lojas, 
escritórios ou outros ambientes de 
trabalho;

•  Para uso por clientes em hotéis, motéis e 
outros ambientes de tipo residencial;

•  Ambientes do tipo cama e café da manhã;

•  Cantinas e ambientes não comerciais 
similares.

4. Verifique se a tensão da rede elétrica no local 
de instalação é a mesma indicada no cabo  
e na etiqueta na parte traseira do aparelho.

1 - SEGURANÇA

12. Não armazene nem use este aparelho em 
ambientes externos (ao ar livre).

13. Evite instalar o aparelho em um local onde 
exista a incidência de raios solares.

14. Não instale o produto perto de um ponto 
de gás.

15. Animais de estimação ou até mesmo crianças 
podem entrar no tambor do aparelho caso 
a porta não esteja corretamente fechada. É 
recomendável verificar sempre se o tambor 
está vazio antes de utilizar o aparelho.

IMPORTANTE

Este aparelho não se destina a utilização 
em ambientes comerciais.
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ATENÇÃO

Se a porta ou as vedações da porta 
estiverem danificadas,  o aparelho não 
deverá ser utilizado. Entre em contato 
com o SAC Midea para que sejam feitos 
os reparos necessários.

ATENÇÃO

Nunca interrompa o ciclo de secagem 
ou desligue o aparelho antes do final do 
programa em operação; a não ser que 
os itens sejam rapidamente removidos 
e espalhados, de maneira a dissipar o 
calor remanescente.

16. A porta do aparelho não deve ser deixada 
na posição aberta uma vez que esta 
pode representar um risco de tropeço ou 
esbarrão, com possível queda do aparelho e 
consequentes danos materiais e/ou pessoais.

17. Não apoie ou coloque objetos pesados 
sobre a porta da Secadora quando esta 
estiver aberta, isso poderá fazer com que 
o aparelho tombe para frente.

18. Não exerça pressão sobre as portas (ou 
sobre qualquer componente) do aparelho, 
pois poderá desregular as dobradiças, 
pre j ud ica n do  a  v edaç ão e  as si m , 
comprometer seu desempenho. 

19. Cuidado para não derrubar água em excesso 
(ou outros líquidos) sobre a secadora, pois 
poderá causar mau funcionamento do 
aparelho ou até mesmo choques elétricos.

20. N ão  c o l oq ue  o b j et o s  p e s ad os  ou 
recipientes com líquido acima do aparelho 
para evitar choques elétricos e danos ao 
produto.

21. Nunca mantenha velas, incensos ou 
similares acesos sobre o aparelho, pois há 
risco de provocar um incêndio.

22. Não  é  recomendável  abrir  a porta 
da Secadora quando esta estiver em 
funcionamento, pressione antes o botão 
INICIAR/pausar no painel para abrir a porta.

23. Evite tocar a superfície interna do aparelho, 
pois esta área fica muito quente durante a 
utilização. Caso haja necessidade aguarde 
por aproximadamente 15 minutos pelo 
resfriamento antes de tocar nesta área.

NOTA

Utilize o duto exaustor flexível fornecido 
juntamente com o aparelho. Dutos antigos 
não devem ser utilizados.

24. Não obstrua a saída de ar do duto de 
exaustão. Não é recomendável colocar 
roupas ou quaisquer outros itens (tais 
como tapetes ou tênis) sobre a parte 
traseira do aparelho.

25. Verifique o filtro de fiapos regularmente 
e não utilize a secadora se este estiver 
bloqueado ou danificado, pois há risco de 
superaquecimento e danos as roupas e 
ao aparelho.

26. O uso de acessórios não recomendados 
pela Midea pode provocar acidentes e 
danos ao aparelho e/ou acessórios.

27. Não utilize estabilizador ou “No-break” de 
computadores, eles poderão incendiar-se 
ou danificar o aparelho.

28. Este aparelho não é destinado a ser operado 
por meio de um temporizador externo ou 
sistema de controle remoto separado.

NOTA

Nunca esqueça de remover possíveis 
objetos deixados nos bolsos das roupas, 
tais como moedas, canetas, chaves, cartões, 
isqueiros, etc.
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IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para 
a instalação do produto, tais como: rede 
hidráulica, alvenaria, carpintaria, gesso, 
rebaixamento, mobiliário, preparação da 
rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, 
bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira 
responsabilidade do usuário/consumidor.

NOTA

Para não perder a garantia e para evitar 
problemas futuros este aparelho deve 
receber manutenção apenas de técnicos 
de serviço credenciados. 

Contate o SAC Midea mais próximo para 
realizar um exame, reparo ou ajuste.

1.1  - Medidas Importantes de Segurança (continuação)

NOTAS

• Não é recomendável secar itens que 
não tenham sido previamente lavados.

• A secadora não deve ser utilizada se 
produtos químicos industriais foram 
utilizados para limpeza.

• Itens manchados com substâncias tal 
como óleo de cozinha, acetona, álcool, 
gasolina, querosene, removedores 
de manchas,  terebintina,  ceras e 
removedores de cera devem ser lavados 
em água quente com uma quantidade 
extra de detergente antes de serem secos 
na secadora.

• I tens como espuma de borracha 
(espuma de látex), toucas de banho, 
tecidos impermeáveis, peças e roupas 
com borracha ou travesseiros equipados 
com almofadas de espuma de borracha 
não devem ser secos na secadora.

• A Midea recomenda NÃO SECAR itens 
de lã na Secadora.

• A parte final do ciclo da secadora ocorre 
sem calor para assegurar que os itens 
esfriem de maneira que não sejam 
danificados.

ATENÇÃO

Nunca force a abertura da porta quando o 
aparelho estiver em operação.

Amaciantes de tecidos, ou substâncias 
similares, devem ser utilizados de acordo com 
as instruções do fabricante de amaciantes.

NOTA
29. Em caso de mau funcionamento ou se 

observar fumaça desligue ou desconecte 
o plugue da tomada e contate o SAC Midea.

30. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia 
são documentos importantes e devem ser 
guardados para efeito de garantia.


