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Para mais informações sobre os 
produtos e a marca, visite: 
www.brastemp.com.br

Não é por acaso que a Brastemp é uma das marcas mais lembradas 
e queridas do Brasil. Há muitos anos na vida das pessoas, somos a 
marca que quer construir história junto, trazer inovações relevantes e 
contribuir para mudar o cotidiano, quebrar a rotina. 

Acreditamos na busca por experiências que potencializem a vida das pessoas 
e trabalhamos incansavelmente para desenvolver soluções que superem 
expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto às famílias. 

Este manual tem todas as informações que você precisa para aprovei-
tar ao máximo seu novo produto. Mas não se esqueça, estamos à sua 
disposição para esclarecer qualquer dúvida e receber suas sugestões 
para a criação de soluções cada vez melhores.

Monte sua lavanderia 
Brastemp com: 

Lavadora Ative! 11kg 
(BNQ11D)

Cuidado excepcional para suas roupas 
com uso de vapor, que melhora a 
performance de lavagem e maximiza 
a retirada de manchas mais difíceis. 
Possui sensores inteligentes que defi -
nem o nível de água e o tempo ideal 
de ciclo e exclusiva tecnologia que evita 
odores caso as roupas sejam esqueci-
das na máquina após a lavagem. 

Com pedestais Brastemp, a abertura 
frontal da sua lavadora e secadora fi ca à 
sua altura, facilitando o uso. 

Lavadora 
Brastemp Ative 
11kg (BNQ11D)

Secadora 
Brastemp Ative 
17kg (BSG17C)

Espaço 
extra para 
armazenar 

itens da sua 
Lavanderia.

Cuidado excepcional para suas roupas 
com uso de vapor, que melhora a 
performance de lavagem e maximiza 
a retirada de manchas mais difíceis. 
Possui sensores inteligentes que defi -
nem o nível de água e o tempo ideal 
de ciclo e exclusiva tecnologia que evita 
odores caso as roupas sejam esqueci-

Com pedestais Brastemp
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1.1 Instruções importantes de segurança

1. Instruções de segurança

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou danos pessoais durante o uso da 
Secadora, observe as precauções relacionadas abaixo:
•	Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda 

a família.
•	Leia todas as instruções antes de começar a usar a Secadora.
•	A Secadora foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
•	Não instale nem guarde a Secadora em local onde ela seja exposta a intempéries e 

nem onde esteja próxima de produtos inflamáveis ou vapores, tais como gasolina, 
querosene ou álcool.

•	Não é permitido o manuseio da Secadora por crianças e pessoas não capacitadas, 
sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, 
durante a instalação e quando o produto estiver em operação.

•	Não coloque as mãos dentro da Secadora quando o cesto estiver em movimento.
•	Não mexa indevidamente nos controles.
•	Não coloque itens expostos a óleo de cozinha em sua Secadora.
•	Itens contaminados com óleo de cozinha poderão contribuir para uma reação química 

que poderá fazer com que uma carga de roupa pegue fogo.

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. 
Sempre leia e siga-as.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos 
à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de 
alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.
Estas palavras significam:

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou 
de ocorrerem danos gra ves, se as 
instruções não forem seguidas ime-
diatamente.
Existe risco de você perder a vida ou 
de ocorrerem danos graves, se as 
instruções não forem seguidas.
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•	Não seque artigos que tenham sido anteriormente limpos, lavados, mergulhados 
ou borrifados com gasolina, solventes de lavagem a seco ou outras substâncias in-
flamáveis ou explosivas, uma vez que elas emitem vapores que poderão se inflamar 
ou explodir.

•	Antes de descartar a Secadora ao final de sua vida útil, retire a porta do comparti-
mento de secagem.

•	Não use ciclos com aquecimento para secar artigos que contenham espuma de 
borracha ou materiais com texturas similares a da borracha.

•	Limpe o filtro de fiapos antes ou após cada ciclo.
•	Mantenha as áreas em torno da abertura do exaustor livres do acúmulo de fiapos, 

poeira e sujeira. 
•	 Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capaci-

dades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência 
e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do 
aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. 

•	Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.

•	O ar de exaustão não deve ser descarregado juntamente com fumaça de aparelhos 
com queima de gás ou outro combustíveis.

•	O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, uma porta 
de correr ou de uma porta com uma dobradiça no lado oposto ao da máquina de 
secar roupa, de tal modo que a abertura total da porta da máquina de secar roupa 
seja restrito.

•	A secadora de roupas não deve ser utilizada se foram utilizados produtos químicos 
industriais na lavagem.

•	Não secar itens sujos na secadora. 
•	Itens sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, que-

rosene, removedores de mancha, solvente, ceras e removedores de ceras que devem 
ser lavados com água quente e com detergente em abundância antes de irem para 
Secadora. 

•	Itens tais como espuma de borracha (látex), toucas de banho, tecidos impermeá-
veis, artigos de borracha ou travesseiros ou almofadas de espuma de borracha não 
devem ser secados na Secadora, a menos que se selecione a temperatura ar frio 
(sem aquecimento).

•	A parte final de um ciclo de máquina de secar roupa é feita sem calor (ciclo de arre-
fecimento) para garantir que os itens são deixados a uma temperatura que assegura 
que os itens não serão danificados. 

•	O interior da Secadora e o duto de exaustão devem ser limpos periodicamente pela 
Rede de Serviços Brastemp.

ATENÇÃO
Nunca pare a Secadora antes do término do ciclo de secagem a menos que todos 
os itens sejam rapidamente removidos e o calor seja rapidamente dissipado.



6

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Incêndio

Diante de cheiro de gás, não tente ligar nenhum equipamento, não 
toque em nenhuma chave / interruptor elétrico; não use o telefone 
de sua residência, evacue o cômodo, residência ou área. 

Ligue imediatamente para a sua concessionária de gás do telefone 
de um vizinho.

Siga as instruções da concessionária. Caso não consiga falar com a 
concessionária, ligue para o Corpo de Bombeiros. 

A não-obediência a estas instruções pode trazer riscos de morte ou 
incêndio.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Incêndio

Não guarde ou utilize gasolina ou outros gases e líquidos inflamáveis 
próximo deste ou de outro equipamento.

Não instale a sua Secadora próxima a fontes de calor ou chamas 
como churrasqueiras e aquecedores centrais.

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lamparina, lam-
pião) sobre a Secadora.

A não-obediência a estas instruções pode trazer riscos de morte ou 
incêndio.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Choque Elétrico

Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.

Não remova o fio de aterramento.

Não use adaptadores ou Ts (benjamins).

Não use extensões.

Não seguir a estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque 
elétrico.
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2. Instalação
2.1 Desembalando a Secadora

Recomendamos que seja solicitada a instalação pela Rede de Serviços Brastemp. 
Informamos que a instalação é gratuita.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Secadora.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

1. Retire a Secadora da embalagem com o uso de duas ou mais pessoas.
2. Retire o filme plástico que protege o visor da porta. Com o uso, ele pode ressecar 

e dificultar a sua remoção.
3. Retire os acessórios que se encontram no cesto da Secadora:

•	Manual do Consumidor;
•	Guia rápido;
•	Relação da Rede de Serviços Brastemp;
•	Cartão resposta.

Peças fornecidas:
A. Pés da secadora (4);
B. Conector Y (1);
C. Mangueira (1);
D. Acoplamento (1);
E. Arruela para mangueira e acoplamento (4).

A B

C

D E

2.2 Peças e ferramentas necessárias para a instalação

Antes de começar a instalação da Secadora, reúna todas as ferramentas necessárias:
•	Chave de grifo de 8” ou 10”
•	Chave ajustável de 8” ou 10” (para 

conexões de gás)
•	Chave de fenda comum
•	Chave ajustável que abra até 1” (2,54 

cm) ou chave de boca (para ajuste dos 
pés da Secadora)

•	Chave de porca ou chave de boca de 
1/4” (recomendada)

•	Nível

•	Alicates
•	Fita métrica
•	Abraçadeiras para duto de exaustão
•	Composto adesivo para tubulação, 

resistente ao gás liquefeito de petróleo
•	Pistola de calafetagem e composto de 

calafetagem (para instalar novo duto 
de exaustão)
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2.3 Requisitos para o local de instalação

Verifique os requisitos necessários para o local de instalação:
•	O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, uma porta 

de correr ou de uma porta com uma dobradiça no lado oposto ao da máquina de 
secar roupa, de tal modo que a abertura total da porta da Secadora seja restrito.

•	Um local que permita uma instalação adequada da exaustão. A Secadora a gás deverá 
ter exaustão direcionada externamente. Ver “Requisitos de exaustão”.

•	Uma tomada próxima ao local de instalação. Ver “Requisitos elétricos”.
•	Uma torneira próxima ao local de instalação. Ver “Instalação da mangueira de entrada”.
•	Uma entrada de gás próxima ao local de instalação, com um registro acessível ao 

usuário, após a instalação do produto . Ver “Requisitos para o fornecimento de gás”.
•	Um piso rígido para suportar o peso total da Secadora de até 91 kg, quando em 

funcionamento.
•	Um piso nivelado com uma inclinação máxima de 2,5 cm.
•	As roupas poderão não girar adequadamente e o sensor automático de ciclos poderá 

não funcionar corretamente se a Secadora não estiver nivelada.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Explosão

Mantenha materiais e gases inflamáveis, como gasolina, longe da 
Secadora.

A não-obediência a estas recomendações pode trazer riscos de morte, 
explosão ou incêndio.

IMPORTANTE
Não utilize a sua Secadora em temperaturas abaixo de 4 ºC. Em temperaturas mais 
baixas, a Secadora pode não desligar no final de um ciclo automático. Isso poderá 
resultar em tempos de secagem mais longos.
Não instalar ou guardar a Secadora em uma área onde ela seja exposta à chuva e 
ao mau tempo. Nenhum outro equipamento que queime combustível poderá ser 
instalado no mesmo cômodo que a Secadora.

IMPORTANTE
Verifique as normas municipais com a concessionária de gás. Verifique as instalações 
existentes de gás, eletricidade e exaustão. Leia “Requisitos elétricos”, “Requisitos 
para o fornecimento de gás” e “Requisitos de exaustão” antes de comprar as peças, 
para evitar irregularidades com o sistema de gás.

O local deve ter espaço suficiente para permitir que a porta da Secadora seja total-
mente aberta. Espaços adicionais devem ser considerados para facilitar a instalação e 
os serviços técnicos. 
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IMPORTANTE
É necessário que o plugue de seu produto esteja acessível após a instalação.

2.3.1 Dimensões da Secadora

2.3.2 Dimensões do recorte para a instalação sob balcões

68,6 cm

1,8 cm

96,8 cm

Verifique na figura ao lado, 
as dimensões mínimas para 
o recorte.

IMPORTANTE 
Para instalar a Secadora 
com o pé na altura máxi-
ma, considerar o vão com 
altura de 106,4 cm, no 
mínimo.

103,6 cm
mínimo

79 cm

129,2 cm

14,6 cm

1,8 cm *medidas aproximadas

*medidas aproximadas
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Sua Secadora vem de fábrica com plugue tripolar, que 
atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser 
conectado a uma tomada do novo padrão de 10 A.  
Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito 
estado para ligar a Secadora.

Verifique se a tensão de alimentação indicada na 
etiqueta do cordão de alimentação da Secadora é a 
mesma da tomada onde ela será ligada.

IMPORTANTE 
Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo 
fabricante/agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Chame 
a Rede de Serviços Brastemp.

É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a 
proteção da Secadora e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, 
disjuntores termomagnéticos e uma tomada tripolar exclusivos, consulte um eletricista 
para instalá-los. Instale o fio-terra, independentemente da tensão de alimentação do 
produto.

IMPORTANTE
Não ligue o fio-terra em canos de água, gás ou tubos de PVC, para não perder 
a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 – Seção 
Aterramento. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua confiança.

2.4 Requisitos elétricos

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Choque Elétrico

Conecte o equipamento em uma tomada aterrada com 3 pinos.

Não retire o pino de aterramento.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não-obediência a estas instruções pode trazer risco de morte, 
incêndio ou choque elétrico.



11

IMPORTANTE
A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou 
chuva.
Não instale a secadora sobre pisos com carpetes ou tapetes, para não obstruir o 
sistema de ventilação.

O diâmetro dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola Distância do quadro (127 V)

2,5 mm² até 12 m

4,0 mm² 13 a 20 m

6,0 mm² 21 a 30 m

10,0 mm² 31 a 50 m

2.5 Requisitos para o fornecimento de gás

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Explosão

Utilize uma tubulação de gás aprovada pelo INMETRO.

Instale uma válvula de fechamento.

Feche bem todas as conexões de gás.

Caso esteja ligado a Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), certifique-se de 
que a pressão do gás não excede 33 cm de coluna d’água.

A não-obediência a estas instruções pode trazer risco de morte, ex-
plosão ou incêndio.
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Tubulação de gás

Recomenda-se tubulação com diâmetro nominal (IPS) de 1/2”. A tubulação de 3/8” 
aprovada é aceitável para comprimentos menores que 6,1 m, se as normas locais e a 
concessionária de gás permitirem.
•	Se estiver utilizando gás natural, não use tubulação de cobre.
•	Comprimentos maiores que 6,1 m deverão utilizar tubulação maior e um adaptador 

de tamanho diferente.

Exigências para a conexão do gás

Para espaços mínimos, um cotovelo de 3/8”x3/8” é recomendado para evitar enrosca-
mento da tubulação de gás. Utilize apenas composto para fixação de tubulação. Não 
utilize fita Teflon®.
Há muitos métodos pelos quais a sua Secadora a gás pode ser conectada na tubulação 
de gás. Aqui vão algumas diretrizes para dois métodos diferentes de conexão.

IMPORTANTE
A sua Secadora deverá possuir o queimador correto para o tipo de gás na sua resi-
dência. Verifique as informações a respeito do queimador que estão localizadas na 
parte traseira da Secadora, na região da entrada de gás. Se essas informações não 
estiverem de acordo com o tipo de gás disponível, contate a Rede de Serviços 
Brastemp.

Gás GLP

Esta Secadora está equipada para o uso com gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

IMPORTANTE 
Nenhuma tentativa deverá ser feita para converter o equipamento do gás especifica-
do na placa de classificação do modelo/série para utilização com um gás diferente, 
sem consultar sua concessionária de gás.

Conversão para gás natural

A conversão deverá sempre ser feita pela Rede de Serviços Brastemp, sendo a 
primeira conversão gratuita.
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IMPORTANTE
•	Se a sua Secadora estiver preparada para GLP, uma tubulação de cobre de 3/8”, 

compatível com o GLP deve ser utilizada. Se o comprimento total da tubulação 
for maior que 6,1 m, utilize uma tubulação com diâmetro maior. Compostos 
para fixação de tubulação, que resistem à ação do gás GLP deverão ser utiliza-
dos. Não utilize fita TEFLON®.

•	Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da 
mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de 
validade.

•	Opção 1 (Método recomendado)
Mangueira flexível de cobre para gás: utilize uma mangueira flexível de cobre para 
gás (aprovado INMETRO) para conectar a sua Secadora na tubulação rígida de gás. 
Utilize um cotovelo e um adaptador NPT 3/8”x 1/2” entre a mangueira flexível de cobre 
para gás e a tubulação de gás da Secadora, conforme necessário para evitar torção.

•	Opção 2 (Método alternativo)
Tubulação aprovada de alumínio ou cobre: Comprimentos menores que 6,1 m 
poderão utilizar tubulação aprovada de 3/8” (se as normas e concessionária de gás 
permitirem). Se você estiver utilizando gás natural, não use tubulação de cobre. 
Adaptador NPT de 3/8”x 3/8” entre a tubulação da Secadora e a tubulação aprovada 
de 3/8”. Comprimentos acima de 6,1 m deverão usar tubulação de diâmetros maiores 
e um adaptador de tamanho diferente.

Tubulação de gás na Secadora

Tubulação de 
gás ½” NPT

Tubulação da 
Secadora 3/8” NPT

A tubulação de gás que sai 
atrás da sua Secadora possui 
um duto macho com rosca de 
3/8” NPT.
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IMPORTANTE
Não utilize duto de exaustão de plástico ou chapa de metal.

Se utilizar um sistema de exaustão existente

•	Limpe os fiapos do duto de exaustão e certifique-se de que o chapuz de exaustão 
não esteja bloqueado com fiapos.

•	Substitua qualquer duto de exaustão de plástico ou de chapa metálica por um de 
metal rígido ou flexível de alumínio.

Se este for um sistema novo de exaustão

Verifique os materiais necessários para o novo sistema 
de exaustão.

Material do duto de exaustão
Utilize um duto de exaustão de metal rígido ou 
flexível de alumínio, com diâmetro de 10,2 cm e 
abraçadeiras.

2.6 Requisitos de exaustão

O sistema de exaustão é recomendado. Você pode adquirir o kit do sistema de exaustão 
e solicitar a sua instalação junto à Rede de Serviços Brastemp. O kit não é gratuito 
e o preço pode variar de um serviço autorizado para outro.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Incêndio

Use duto de exaustão de metal.

Não use duto de exaustão plástico.

Não use duto de exaustão metálico corrugado frágil.

A não-obediência a essas instruções pode trazer riscos de morte ou 
incêndio.

IMPORTANTE 
•	Para reduzir o risco de incêndio, esta Secadora DEVE TER SUA EXAUSTÃO PARA 

FORA DA RESIDÊNCIA.
•	Observe todas as normas e leis vigentes.
•	A exaustão da Secadora não deverá estar ligada em nenhum duto de ventilação 

de gás, chaminé, parede, forro ou um local oculto de uma edificação.
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Duto de exaustão de metal rígido
•	Para um melhor desempenho de secagem, dutos de exaustão em metal rígido são 

recomendados.
•	O duto de exaustão em metal rígido é recomendado para evitar amassamento e 

torção.

Duto de exaustão em metal flexível de alumínio
•	Os dutos de exaustão em metal flexível de alumínio são aceitáveis apenas se forem 

acessíveis para a limpeza.
•	O duto de exaustão de metal flexível deverá ser completamente estendido e apoiado 

quando a Secadora estiver em seu local definitivo.
•	Remova o excesso do duto de exaustão de metal flexível, a fim de evitar amassamento 

e torção, que poderão resultar em fluxo de ar reduzido e baixo desempenho.
•	Não instale um duto de exaustão de metal flexível em paredes fechadas, forros ou 

pisos.

Cotovelos
•	Cotovelos de 45° proporcionam um fluxo de ar 

melhor que os de 90°.

Abraçadeiras
•	Utilize abraçadeiras para vedar todas as juntas.
•	O duto de exaustão não deverá ser conectado ou 

preso com parafusos ou outros dispositivos de 
fixação que se estendam para dentro do duto.

•	Não utilize fita para dutos.

Exaustão
Os estilos de chapuz para exaustão estão apresen-
tados aqui:
•	O chapuz de exaustão deverá cobrir o duto de 

exaustão para evitar que roedores e insetos entrem 
no imóvel.

•	 O chapuz de exaustão deverá estar a, pelo menos, 
30 cm do piso ou de qualquer objeto que possa 
estar no caminho da exaustão (tais como flores, 
pedras ou arbustos).
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Determine o caminho do duto de exaustão:
Escolha a direção que forneça o caminho mais reto 
e direto para a área externa.
Planeje a instalação que utilize o menor número de 
cotovelos e curvas. Quando utilizar cotovelos ou cur-
vas, permita o maior espaço possível. Curve o duto 
de exaustão gradualmente para evitar torção. Utilize 
o menor número de curvas de 90° possível.

Determine o comprimento do duto de ventilação e cotovelos necessários para o melhor 
desempenho de secagem.
Utilize a tabela do sistema de ventilação abaixo para determinar as combinações do 
tipo de material do duto de ventilação e chapuz aceitáveis para uso.

IMPORTANTE
Não utilize trechos de dutos de exaustão mais longos que aqueles especificados na 
tabela do sistema de exaustão. Sistemas de exaustão mais longos que esses poderão 
encurtar a vida útil da Secadora e reduzir o desempenho, o que resulta em tempos 
de secagem mais longos e aumento no consumo de energia.

A. Secadora
B. Cotovelos
C. Parede
D. Chapuz de 

exaustão
E. Abraçadeiras
F. Duto de 

exaustão de 
metal rígido 
ou flexível de 
alumínio

G. Comprimento 
necessário de 
duto de exaustão 
para conectar os 
cotovelos

H. Saída da 
exaustão

A

B

B

H

C

D

E

F

G

IMPORTANTE 
A exaustão inadequada pode causar umidade e fiapos dentro do imóvel, o que 
poderá resultar em: problemas de limpeza e de saúde, danos a objetos de ma-
deira, mobília, pintura, papel de parede, carpete etc. causados pela umidade.

•	Não utilize um chapuz de exaustão com fecho magnético.

Planejamento do sistema de exaustão

Verifique a instalação padrão 
da Secadora com duto a partir 
de sua parte traseira.

Nota: As peças do duto de 
exaustão não são fornecidas 
com o produto.
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A tabela do sistema de exaustão fornece as exigências de ventilação que o ajudarão a 
atingir o melhor desempenho de secagem

Tabela do sistema de exaustão

Número de curvas 
ou cotovelos  

de 90°
Tipo de duto 
de exaustão

Chapuz tipo 
caixa ou 

veneziana
Chapuz 

angulado

0
Metal Rígido 20 m 17,7 m

Metal Flexível 11 m 8,5 m

1 
Metal Rígido 16,5 m 14,6 m

Metal Flexível 9,4 m 7 m

2 
Metal Rígido 13,4 m 11,6 m

Metal Flexível 8,2 m 5,8 m

3 
Metal Rígido 10,7 m 8,8 m

Metal Flexível 7,6 m 5,2 m

4 
Metal Rígido 8,2 m 6,4 m

Metal Flexível 7 m 4,6 m

Instale o chapuz de exaustão. Utilize composto de vedação para vedar a abertura 
externa na parede em torno do chapuz de exaustão.
Conecte o duto de ventilação ao chapuz de exaustão. O duto de exaustão deverá se 
encaixar internamente ao chapuz. Prenda o duto de exaustão ao chapuz com uma 
abraçadeira de 10,2 cm.
Estenda o duto de exaustão até o local da Secadora. Utilize o caminho mais reto possível.

IMPORTANTE
•	Evite curvas de 90°.
•	Utilize abraçadeiras para vedar todas as juntas.
•	Não utilize fita para dutos, parafusos ou outros dispositivos de fixação que se 

estendam para a parte interna do duto de exaustão para prendê-lo.
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Conector Tubo da 
Secadora

2.8 Instalação da conexão de gás

Retire a tampa vermelha da tubulação de gás.
Utilizando uma chave inglesa para apertar, conecte 
a tubulação de gás à Secadora. Utilize o composto 
para fixação de tubulação nas roscas de todas as co-
nexões macho não alargadas. Caso estiver utilizando 
tubulação de metal flexível, certifique-se de que não 
hajam torções.

IMPORTANTE
Para conexões de gás GLP, você deverá utilizar um 
composto para junção de tubulações que seja 
resistente à ação do gás GLP. Não use fita Teflon®.

2.7 Instalação dos pés para nivelamento

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Secadora.

A não obediência a esta instrução poderá resultar em contusões nas costas ou 
outros ferimentos.

Para proteger o piso, use um pedaço grande de pape-
lão da embalagem da Secadora. Coloque o papelão 
sob toda a borda traseira da Secadora.
Com o uso de duas ou mais pessoas coloque
a Secadora com cuidado sobre o papelão, como 
mostrado na ilustração.

Examine os pés para nivelamento. Encontre o ponto 
de marcação.
Rosqueie manualmente os pés nos furos correspon-
dentes. Use uma chave inglesa para terminar de 
girar os pés até que o ponto de marcação não esteja 
mais visível.

Coloque a Secadora de pé. Deslize a Secadora até que ela esteja perto de seu local defi-
nitivo. Deixe espaço suficiente para conectar o duto de exaustão ou a tubulação de gás.
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A. Tubo flexível de gás de 3/8”
B. Tubo 3/8” da Secadora
C. Cotovelo 3/8 x 3/8”
D. Adaptador de junção para 

tubulação de 3/8”

A

B
C

D

Válvula fechada

Válvula aberta

Uma combinação de conexões para tubulação deverá 
ser utilizada para conectar a Secadora à tubulação de 
gás existente. Uma conexão recomendada é mostra-
da. A sua conexão poderá ser diferente, de acordo 
com o tipo, comprimento e localização da tubulação.

Abra a válvula da tubulação de gás. A válvula está 
aberta quando a alavanca estiver paralela à tubulação 
de gás.
Teste todas as conexões esfregando uma solução 
não-corrosiva de detecção de vazamentos. As bolhas 
mostrarão se há vazamentos. Corrija todo vazamento 
encontrado. Caso o vazamento continue, feche a 
válvula da tubulação de gás.

2.9 Instalação do duto de exaustão

Utilizando uma abraçadeira de 10,2 cm, conecte o duto de ventilação na saída de 
exaustão da Secadora. Se estiver conectado a um duto existente, certifique-se de que o 
duto esteja limpo. O duto de exaustão da Secadora deverá ser colocado acima da saída 
de exaustão da Secadora e dentro do chapuz de exaustão. Certifique-se de que o duto 
de exaustão esteja preso ao chapuz de exaustão com uma abraçadeira de 10,2 cm.
Mova a Secadora para seu local definitivo. Não amasse nem torça o duto de exaustão.
Certifique-se de que não há torções na tubulação flexível de gás.
Assim que a conexão do duto de exaustão estiver terminada, retire as cantoneiras e 
o papelão.

2.10 Instalação da mangueira de entrada

A entrada para água na parte traseira da Secadora 
possui rosca americana de 3/4 de polegada.
Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para 
a entrada de água da Secadora. Na sua falta, você 
pode conectar a mangueira na torneira do tanque 
com rosca de 3/4 de polegada.
Verifique se a pressão da água para abastecimento 
corresponde a uma pressão de 20 a 800 kPa (apro-
ximadamente 2 a 80 m de coluna de água acima do 
nível da torneira).
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Conectando a mangueira de entrada de água junto na torneira de água fria 
de sua Lavadora.

1. Insira uma arruela nova (vide página 7) em 
cada extremidade da mangueira e no “Y”.
Nota: Você já deve ter instalado na torneira de 
água fria um acoplamento plástico fornecido 
junto com sua Secadora. Caso contrário insira 
uma arruela nova no acoplamento plástico e 
rosqueie-o na torneira de água fria.

2. Desrosqueie a torneira de sua Lavadora do aco-
plamento plástico na torneira.
Nota: Caso não tenha instalado ainda sua lava-
dora, insira uma arruela nova no acoplamento 
plástico e rosqueie-o na torneira de água fria.

3. Rosqueie o “Y” no acoplamento rosqueado na 
torneira de água fria.

4. Rosqueie a mangueira de água de sua Secadora 
em uma das extremidades do “Y” e a mangueira 
de água fria de sua Lavadora na outra extremi-
dade do “Y”.

IMPORTANTE
Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser utilizados, 
e os velhos conjuntos de mangueiras não devem ser reutilizados.

Conectando a mangueira de entrada de água

Conectando a mangueira de entrada de água diretamente à uma torneira

1. Insira uma arruela nova (vide página 7) em 
cada extremidade da mangueira.

2.  Coloque também uma arruela no acoplamento 
plástico fornecido.

3. Rosqueie manualmente o acoplamento plástico 
na torneira de água fria.

4. Rosqueie a mangueira no acoplamento rosqueado 
na torneira de água fria.

5. Rosqueie manualmente a outra extremidade da 
mangueira na válvula de entrada da Secadora 
(parte traseira).

6. Aperte todas as conexões com o alicate, girando 
dois terços de volta adicional. 
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6. Aperte todas as conexões com o alicate, girando 
dois terços de volta adicional. 

IMPORTANTE
Substitua as mangueiras após 5 anos de uso 
para reduzir o risco de falha nas mangueiras. 
Marque as datas de instalação ou substituição 
das mangueiras nas mesmas para consulta 
futura. Inspecione periodicamente e substitua 
as mangueiras se houver abaulamentos, tor-
ções, cortes, desgaste ou vazamentos forem 
encontrados.

2.11 Nivelando a Secadora

Verifique o nivelamento da 
Secadora. Primeiramente, ve-
rifique o nivelamento de lado 
a lado e, depois, da parte da 
frente para a parte de trás.

IMPORTANTE
Se a Secadora não estiver nivelada, apóie a Secadora sobre um bloco de madeira. 
Utilize uma chave de boca para ajustar os pés para cima ou para baixo. Retire o 
bloco de madeira e verifique o nivelamento novamente.

5. Rosqueie manualmente a outra extremidade da 
mangueira na válvula de entrada da Secadora 
(parte traseira).
Nota: Caso não tenha instalado ainda sua lava-
dora, rosqueie manualmente a outra extremidade 
da mangueira de água fria na válvula de entrada 
de água fria de sua lavadora.
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2.13 Finalizando a instalação

Verifique se todas as peças já estão instaladas. Se houver uma peça extra, volte para 
os passos de instalação para ver qual passo foi pulado.
Verifique se você tem todas as suas ferramentas.
Descarte adequadamente/recicle todos os materiais de embalagem.
Verifique se a Secadora está no seu local definitivo. Certifique-se de que o duto de 
exaustão não está amassado ou torcido.
Verifique se a Secadora está nivelada. Ver “Nivelando a Secadora”.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Choque Elétrico

Conecte o equipamento em uma tomada aterrada com 3 pinos.

Não retire o pino de aterramento.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não-obediência a estas instruções pode trazer risco de morte, 
incêndio ou choque elétrico.

Conecte a Secadora em uma tomada aterrada de 3 pinos. Ligue a Secadora.

IMPORTANTE 
Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de 
curto-circuito ou incêndio.

Leia “Uso da Secadora”.
Limpe cuidadosamente a parte interna do cesto da Secadora com um pano úmido 
para remover toda a poeira.
Selecione um programa aquecido com tempo e ligue a Secadora. Não selecione a 
opção de temperatura ar frio.
Se a Secadora não ligar, verifique se:
•	A Secadora está conectada a uma tomada aterrada de 3 pinos.
•	Há energia elétrica no local da Secadora;
•	O quadro de disjuntores está intacto e bem colocado, ou o disjuntor não desarmou;
•	A porta da Secadora está fechada.
Quando a Secadora funcionar durante 5 minutos, abra a porta da Secadora e sinta o 
calor. Se sentir calor, cancele o programa e feche a porta. Se você não sentir calor, desli-
gue a Secadora e verifique se a válvula de fechamento da tubulação de gás está aberta.
Se a válvula da tubulação de gás estiver fechada, abra-a e repita o teste de 5 minutos 
conforme descrito acima.
Se a válvula de fechamento estiver aberta, entre em contato com a Rede de Serviços 
Brastemp.
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Painel de 
controle

3. Conheça sua Secadora
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Botão ligar/desligar
Toque para ligar e desligar a Secadora.
Toque para parar ou cancelar um ciclo a qualquer 
momento.
Nota: O produto também é ligado girando o seletor 
de ciclos.

Programas de secagem
Utilize o seletor de ciclos da secagem para escolher o 
ciclos disponíveis na sua Secadora. Gire o seletor para 
escolher o ciclo mais adequado para a suas roupas. 
Consulte em “Conheça os programas automáticos 
de secagem”, para descrições detalhadas dos ciclos. 

Botão iniciar/pausar
Toque e mantenha pressionado para iniciar um ciclo 
ou toque uma vez para pausá-lo, enquanto um ciclo 
estiver em andamento. Após 5 minutos de pausa a se-
cadora desliga e o ciclo é encerrado automaticamente.

Ajuste de tempo manual
Utilize estes botões para aumentar ou diminuir o 
tempo de secagem para os ciclos personalizado 
ou extra rápido. 

Display LED e botões de ajuste
Quando você escolhe um ciclo, seus ajustes padrões acenderão e o tempo estimado 
do ciclo (para Ciclos Automáticos) ou o tempo ajustado (para o ciclo personalizado 
ou extra rápido) será mostrado. Fatores como quantidade de roupa, temperatura e 
umidade ambiente, bem como a umidade das roupas colocadas na secadora poderão 
afetar o tempo mostrado no display.
Utilize os botões na parte inferior do display para fazer ajustes. Todos os ajustes devem 
ser selecionados antes do inicio do ciclo.
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Luzes de Condição dos Ciclos 
A barra indicadora na parte superior do display irá lhe informar qual o estágio do 
ciclo que está em processo. Para maiores informações sobre cada estágio, consulte 
“Indicadores de condição dos ciclos”. 
 

Temperatura 
Quando utilizar os ciclos personalizado ou extra rápido você 
poderá escolher a temperatura de secagem apropriada para o tipo 
de roupa que estará secando.
Siga as instruções da etiqueta das roupas. 
 

Nível de Secagem 
Você poderá ajustar o nível de secagem desejado.
OBS.: Esta opção não está disponível nos ciclos personalizado 
ou extra rápido. 

Alarme de secagem
Utilize este botão para ajustar o volume do aviso sonoro de alarme 
de secagem.
Este aviso é indicado quando estiver secando roupas grandes, como 
calças e camisas, e pequenas, como meias e roupas íntimas. O aviso 
irá informar que você já pode retirar as peças pequenas que estarão 
secas. Deixe as peças grandes completarem o ciclo de secagem.
 
Antiamassado 
Se você não puder retirar as roupas de sua Secadora imediatamente 
após a secagem, selecione a função antiamassado para acres-
centar até 2 horas e 20 minutos de giros periódicos do cesto 
da Secadora para ajudar a prevenir a formação de amassados em 
suas roupas.
Você pode selecionar a função antiamassado com vapor para 
acrescentar uma etapa com vapor após 1 hora de execução da fun-
ção antiamassado para prevenir a formação de vincos na roupa.
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Funções extras
Utilize estes botões para ativar as funções extras disponíveis na sua Secadora.
 

Vapor
Toque para ativar a função vapor. Esta função acrescentará 
vapor ao final do ciclo antes da etapa esfriar. 

Eco inteligente
Toque para ativar a função eco inteligente. Esta função 
permite que você aumente sua economia de consumo de gás 
utilizando um nível de aquecimento ligeiramente mais baixo. 
Isto pode aumentar, em alguns casos, o tempo de secagem.

Eficiência energética
Esta função indica o quão eficiente os ajustes selecionados 
serão com relação ao consumo de gás. Se o indicador estiver 
mais a direita, menor será o consumo.

Reduz estática
Toque para ativar a função reduz estática. Esta função irá 
borrifar água nas roupas para ajudar a reduzir a estática das 
roupas. Esta função acrescenta cerca de 8 minutos no tempo 
total do ciclo.
OBS.: Esta função não está disponível nos ciclos personali-
zado e extra rápido.

Luz interna
Toque para acender ou apagar a luz interna de sua Secadora. 
A luz também irá acender quando a porta estiver aberta e 
apagará automaticamente depois de 5 minutos.

Alarme de fim de ciclo
Utilize este botão para ajustar o aviso sonoro do final do 
ciclo de secagem ou pressione por 3 segundos para ativar/
desativar o aviso sonoro do painel ao acionar funções e 
ligar/desligar a secadora.

Travar Painel
Utilize esta função para travar os controles da Secadora e 
evitar uma mudança acidental nas opções ou preferências de 
ciclos durante um ciclo de secagem. Conheça os programas 
de secagem. Você ainda poderá pressionar iniciar/pausar 
para pausar o ciclo, ou pressione o botão ligar/desligar para 
desligar a lavadora quando o painel estiver travado.
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3.1 Conheça os programas automáticos de secagem

Os programas automáticos possuem uma configuração automática pré-definida para os 
tipos de roupa recomendados. Esta configuração pré-definida é mostrada em negrito 
na tabela abaixo.

Programa Tipo de roupa 
indicado

Temperatura 
de secagem

Nível de 
secagem

Funções
disponíveis

Tempo 
estimado

pesado Tecidos 
coloridos 

resistentes e
jeans

alta extra seco
normal

passe fácil

alarme de secagem
antiamassado
reduz estática
eco inteligente

vapor

45 min

dia a dia Peças de 
algodão, linho 
e roupas mistas 

do dia a dia

média extra seco
normal

passe fácil

alarme de secagem
antiamassado
reduz estática
eco inteligente

vapor

38 min

roupas 
de cama

Cobertores, 
lençóis e 
fronhas

média extra seco
normal

passe fácil

alarme de secagem
antiamassado
reduz estática
eco inteligente

vapor

55 min

sintético Tecidos 
sintéticos

baixa extra seco
normal

passe fácil

alarme de secagem
antiamassado 
(sem vapor)
reduz estática
eco inteligente

35 min

delicado Peças de 
tecidos finos e 

lingerie

delicada extra seco
normal

passe fácil

alarme de secagem
antiamassado (sem 

vapor)
reduz estática
eco inteligente

28 min

toalhas Toalhas de 
banho e de 

rosto

alta extra seco
normal

passe fáci

alarme de secagem
antiamassado
reduz estática

vapor

1 hora



28

3.2 Conheça os programas de secagem personalizados

Os ciclos personalizados permitem selecionar a temperatura e o tempo de secagem.

Ajustar o tempo de secagem
Quando você escolher o ciclo extra rápido ou personalizado, o tempo padrão apa-
recerá no display. Utilize os botões “-” e “+” para aumentar ou diminuir o tempo em 
incrementos de 1 minuto. Pressione e segure para mudar o tempo em incrementos de 
5 minutos. O tempo máximo de secagem é de 1h e 40 min.

Escolher a temperatura de secagem
Um ajuste de temperatura alto poderá ser utilizado para secar itens pesados como 
toalhas e jeans.
Um ajuste de temperatura baixo ou médio poderá ser utilizado para secar itens como 
lençóis, blusas, vestidos, roupas íntimas e algodão.
Para itens delicados como vestidos e lingerie selecione o ajuste de temperatura delicado.
Utilize um ajuste sem aquecimento (ar frio) para espuma, borracha, plástico ou tecidos 
sensíveis ao calor.

Programa Tipo de roupa 
indicado

Temperatura 
de secagem

Nível de 
secagem

Funções
disponíveis

Tempo 
estimado

extra rápido Todos os tipos 
de roupa desde 
que em pouca 
quantidade (3 
ou 4 peças de 

roupa)

alta
média
baixa

delicada
ar frio

antiamassado 13 min

personalizado Todos os tipos 
de roupa.

OBS.: Escolha 
a opção ar 
frio para 

secar espuma, 
borracha, 

plástico ou 
tecidos sensíveis 

ao calor.

alta
média
baixa

delicada
ar frio

antiamassado 40 min
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3.3 Conheça os programas especiais de secagem 

Programa Tipo de roupa 
indicado

Temperatura 
de secagem

Nível de 
secagem

Funções
disponíveis

Tempo 
estimado

desodorizador 
com vapor

Todos os tipos 
de roupa

alta
média

antiamassado
reduz estática

22 min

higienizar* Tecidos brancos 
ou coloridos 
resistentes e

Jeans

alta extra 
seco

antiamassado 
(sem vapor)

1 hora e 
10 min

* O processo de higienização reduz 99 % das bactérias tipicamente encontradas nas roupas.
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Para conservar melhor as roupas é neces-
sário saber como tratá-las.
Aprenda como tirar o melhor proveito de 
sua Secadora conservando suas roupas 
por mais tempo.

Examine as roupas antes de colocá-
las na Secadora
•	retire alfinetes, cintos, enchimentos 

e quaisquer acessórios das roupas, 
evitando que as roupas e a Secadora 
sejam danificadas.

•	roupas rasgadas ou descosturadas devem 
ser consertadas antes de lavar e secar, 
para evitar que sejam mais danificadas.

•	feche zíperes para que não se estra-
guem ou se prendam em outras peças 
de roupa.

•	retire o que estiver dentro dos bolsos. 
Isqueiros, fósforos, objetos e substân-
cias inflamáveis podem causar incêndio.

Verifique na etiqueta
Se a roupa pode ser seca em Secadora. 
Alguns artigos, como lã, não devem 
ser secos em Secadora sem o uso do 
acessório apropriado, para não sofrerem 
encolhimento. 

Separe as roupas
•	roupas brancas das coloridas;
•	roupas coloridas de cores firmes das 

coloridas desbotáveis;
•	roupas delicadas das demais roupas;
•	roupas mais pesadas das roupas mais 

leves.
•	peças maiores das peças menores.
Ex.: secar lençol com camiseta infantil 
prejudica a secagem da peça menor.

Dicas de secagem
•	Retire a roupa da Secadora assim que 

o cesto parar de girar, para reduzir o 
enrugamento.

•	Evite secar roupas de tecidos pesados 
juntamente com tecidos mais leves. Isso 
poderá secar os tecidos mais leves além 
no necessário, o que pode danificá-los.

•	Seque a maioria das roupas usando as 
opções pré-selecionadas de programas.

•	Escolha o programa e o nível de secagem 
ou a temperatura correta para as suas 
roupas.

•	Se um programa automático estiver em 
funcionamento, o visor digital mostrará 
o tempo restante estimado, que pode 
variar de acordo com a quantidade e 
tipos de roupas, como também do nível 
de umidade delas.

•	Durante a fase esfriar, a Secadora gira 
a carga sem calor durante os últimos 
minutos de todos os ciclos. A etapa 
esfriar torna as cargas mais fáceis para 
manuseio e reduz o enrugamento. A 
duração dessa etapa depende do ta-
manho da carga e do nível de secagem.

•	Peças de vestuário que contenham tin-
turas instáveis, como jeans ou itens de 
algodão com cores brilhantes, podem 
manchar o interior da Secadora. Essas 
manchas não são prejudiciais à sua 
Secadora e não irão manchar cargas 
futuras de roupas. Secar tais itens com 
tinturas virados do avesso evita a trans-
ferência de tinta.

4. Cuidado com as roupas
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O peso aproximado das roupas úmidas
lençol solteiro............................... 900 g
lingerie .......................................... 65 g
pano de prato ................................ 85 g
pijama ......................................... 500 g
toalha de banho .......................... 900 g
toalha de rosto ............................ 400 g
toalha de mesa grande ................. 800 g
toalha de mesa pequena .............. 400 g
edredon solteiro ........................ 2,00 kg
edredon casal............................ 2,90 kg
edredon king size ...................... 3,45 kg

conjunto moleton adulto .......... 1,26 kg
conjunto moleton infantil ............. 720 g
jeans adulto .............................. 1,25 kg
jeans infantil ................................ 700 g
camisa ......................................... 350 g
camiseta ...................................... 250 g
cueca ............................................. 80 g
fralda ............................................. 85 g
fronha ......................................... 200 g
calça brim .................................... 800 g
lençol casal ............................... 1,10 kg

Entenda os símbolos nas etiquetas das roupas

Não passar a ferro.

Pode secar em Secadora.
Ciclo normal na temperatura máxima.

É possível a secagem na vertical.

Passar a ferro com temperatura 
máxima de 110 °C.

Pode secar em Secadora. Ciclo normal 
na temperatura mínima.

É possível secagem na vertical sem 
torcer.

Não é permitido secar em Secadora.

Passar a ferro com temperatura 
máxima de 150 °C.

Secar na horizontal.

Passar a ferro com temperatura 
máxima de 200 °C.
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5. Uso da Secadora
Agora que você já instalou sua Secadora adequadamente e conheceu suas funções e 
benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.

1. Limpe o filtro de fiapos antes de abastecer a Secadora com roupas. Ver instruções 
na página 33.

2. Coloque as roupas lavadas na Secadora e feche a porta.
3. Toque o botão ligar/desligar.
4.  Selecione o ciclo mais indicado para o tipo de roupa a ser secada.
5.  Ajuste as opções, caso desejado usar uma seleção diferente da pré-definida.
6.  Selecione as funções extras desejadas.
7.  Toque e segure por 3 segundos o botão iniciar/pausar para iniciar o ciclo escolhido 

de secagem.
8.  Após o final do ciclo, retire as roupas de sua Secadora para evitar que amassem.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Incêndio

Mantenha materiais e gases inflamáveis, tais como gasolina, longe 
da Secadora.

Não seque nada que possua qualquer material inflamável (mesmo 
após a lavagem).

Não seque nada que possua qualquer tipo de óleo (inclusive óleo 
de cozinha).

Peças contendo espuma, borracha ou plástico deverão ser secas em 
um varal ou utilizando o programa com temperatura ar frio.

A não-obediência a essas instruções poderá resultar em risco de 
morte, explosão ou incêndio.
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6. Limpeza da Secadora

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Incêndio

Mantenha materiais e gases inflamáveis, como gasolina, longe da 
Secadora.

A não-obediência a estas recomendações pode trazer riscos de morte, 
explosão ou incêndio.

6.1 Limpeza do local de instalação da Secadora

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção 
no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque 
elétrico.

Mantenha a área da Secadora limpa e livre de itens que possam obstruir o fluxo de 
combustão ou o ar de exaustão.

6.2 Limpeza do filtro de fiapos

Realize a limpeza após cada programa de secagem.
O filtro de fiapos está localizado na abertura da porta da Secadora.
Não realizar a limpeza do filtro irá bloquear o filtro com fiapos o que poderá aumentar 
o tempo de secagem.

Para Limpar:
1. Puxe o filtro de fiapos de dentro da Se-

cadora. Remova os fiapos do filtro com 
os dedos. Não enxágue nem lave o filtro 
para retirar os fiapos. Fiapos úmidos são 
difíceis de serem removidos.

2. Empurre com firmeza o filtro de volta 
para o seu lugar.
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IMPORTANTE 
•	Não faça a Secadora funcionar com o filtro de fiapos solto, danificado, bloque-

ado ou sem ele. Fazer isso poderá causar superaquecimento e danificar tanto 
a Secadora quanto os tecidos.

•	Caso fiapos caiam do filtro para dentro da Secadora durante a retirada, verifique 
o chapuz de exaustão e retire os fiapos. Ver “Requisitos de exaustão”.

Limpeza com água - quando necessário

Resíduos de detergente amaciante usados na lavagem das roupas podem se acumular 
no filtro de fiapos. Esse acúmulo poderá causar tempos de secagem mais longos para 
suas roupas, ou fazer com que a Secadora pare antes que sua carga esteja completa-
mente seca. Se fiapos começarem  a soltar do filtro, provavelmente ele está entupido.
Limpe o filtro com uma escova de náilon a cada seis meses, ou com maior frequência, 
caso ele esteja entupido devido ao acúmulo de resíduos.

Para Lavar:
1. Remova os fiapos do filtro com os dedos.
2. Umedeça ambos os lados do filtro com água morna.
3. Umedeça uma escova de náilon com água morna e detergente líquido. Esfregue o 

filtro com a escova para remover o acúmulo de resíduos.

4. Enxágue o filtro com água morna.
5. Seque cuidadosamente o filtro com uma toalha 

limpa. Recoloque o filtro na Secadora.

6.3 Limpeza interna da Secadora

Como limpar o cesto da Secadora:
1. Sempre que necessário, limpe o cesto com sabão neutro, aplicado com esponja ou 

pano macio úmido.
2. Após a limpeza, seque o cesto com um pano seco.

IMPORTANTE
Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas para danificar o 
material utilizado na Secadora.
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IMPORTANTE
Essa limpeza para remoção do acúmulo de fiapos deve ser feita pela Rede de 
Serviços Brastemp.

6.4 Remoção do acúmulo de fiapos

A partir do duto de exaustão:
Os fiapos deverão ser removidos a cada dois anos, ou com maior frequência, depen-
dendo do uso da Secadora.

A partir da parte interna do gabinete da Secadora:
Os fiapos deverão ser removidos a cada dois anos, ou com maior frequência, depen-
dendo do uso da Secadora.

6.5 Cuidados durante as férias e mudanças

Cuidados durante as férias
Coloque a sua Secadora em funcionamento apenas quando estiver em casa. Se você 
sair de férias ou não utilizar a sua Secadora por um longo período de tempo, você deve:
1. Desligar a Secadora ou desconectá-la da tomada.
2.  Fechar a válvula de gás e a torneira de água.
3.  Limpar o filtro de fiapos. Ver “Limpeza do filtro de fiapos”.

Cuidados durante mudanças
1. Desconectar a Secadora da tomada.
2.  Fechar a válvula de gás e a torneira de água.
3.  Desconecte a tubulação de gás e retire as conexões do tubo da Secadora.
4.  Feche a tubulação de gás.
5.  Certifique-se que as pernas de nivelamento estão bem presas na base da Secadora.
6.  Utilize fita adesiva para prender a porta da Secadora.
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7. Solução de problemas
Problema Causa Provável Solução

Secadora não 
funciona / 
não liga.

Tecla ligar/desligar não 
acionada.

Acione a tecla ligar/desligar.

Tecla iniciar/pausar não 
acionada.

Acione a tecla iniciar/pausar. Mantenha a 
tecla pressionada por 3 segundos.

Falta energia elétrica. Aguarde a energia voltar.
Porta aberta. Feche a porta (um dispositivo de 

segurança impede o funcionamento da 
Secadora com a porta aberta).

Plugue fora da tomada. Conecte o plugue na tomada. No caso 
de incompatibilidade do plugue com 
a tomada, troque por uma tomada 
adequada.

Defeito na rede elétrica (mau 
contato).

Verifique o funcionamento da tomada 
com outro aparelho.

A porta não foi aberta após o 
término do ciclo.

Abra a porta sempre que o ciclo for 
finalizado.

Não seca / 
demora para 
secar.

Carga de roupa inadequada 
para o programa selecionado.

Selecione o programa de secagem de 
acordo com o tamanho da carga de 
roupa.

A carga é muito grande e pesada 
para uma secagem rápida.

Separe a carga para que o tambor gire 
livremente.

Opção de temperatura ar frio 
está selecionada.

Selecione a temperatura correta para os 
tipos de roupas que estão sendo secos.

Roupa não-centrifugada. Antes de colocar a roupa na Secadora, 
centrifugue-a na lavadora de roupa.

Filtro sujo. Limpe o filtro. Veja as instruções na seção 
“Limpeza do filtro de fiapos”.

O duto de exaustão ou o 
chapuz de exaustão externa 
está entupido com fiapos.

Deixe a Secadora funcionando por 5 a 
10 minutos. Coloque a sua mão sob o 
chapuz de exaustão externa para verificar 
se há movimento de ar.
Se você não sentir movimento de ar, 
limpe o sistema de exaustão de fiapos ou 
substitua o duto de exaustão por um de 
metal rígido ou flexível. Ver “Requisitos de 
exaustão”.

O duto de exaustão não possui 
o comprimento correto.

Verifique se o duto de exaustão não é 
muito longo ou possui muitas curvas. Um 
duto longo irá aumentar os tempos de 
secagem. Ver “Requisitos de exaustão”.

O duto de exaustão não possui 
diâmetro correto.

Use um duto de exaustão de 10,2 cm.

A válvula de gás não está aberta 
na tubulação de gás

Abra a válvula de gás.

Fusível queimou ou um disjuntor 
desarmou.

O cesto pode estar girando, mas não 
há calor. Substitua o fusível ou rearme o 
disjuntor. Se o problema continuar, ligue 
para um eletricista
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Problema Causa Provável Solução
Barulho 
Estranho.

A Secadora não foi utilizada por 
um período de tempo.

Poderá haver um som de pancada 
durante os primeiros minutos de 
funcionamento. Essa característica é 
normal.

Alguma moeda, botão ou clipe 
para papel está preso entre 
o cesto e a parte frontal.

Retire os objetos do cesto.

O clique da válvula de gás. Este é um som normal de funcionamento.
Os quatro pés não estão 
instalados e a Secadora não está 
nivelada de frente para trás e de 
lado a lado.

A Secadora poderá vibrar se não estiver 
devidamente instalada. Ver “Instalação 
dos pés para nivelamento” e “Nivelando a 
Secadora”.

As roupas têm nós ou estão 
emboladas.

Quando as roupas estiverem emboladas 
a carga irá bater, fazendo com que a 
Secadora vibre. Separe os itens da carga 
e reinicie a Secadora.

Fiapos na 
roupa.

Filtro sujo. Limpe o filtro de fiapos.

As roupas 
estão 
amassadas.

As roupas não foram retiradas da 
secadora no final do ciclo.

Selecione a função antiamassado ao 
realizar um ciclo de secagem.

Excesso de roupas. Seque pequenas quantidades de roupa 
que possam girar livremente.

A torneira está fechada. Certifique-se que a torneira esteja aberta. 
Verifique se a mangueira de entrada de 
água está ligada tanto na torneira quanto 
na válvula de entrada de água da Secadora.
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Códigos de erros (mensagens indicadas no visor)
Antes de contactar a Rede de Serviços Brastemp, verifique se é possível solucionar 
o problema exibido no visor digital da Secadora através dos códigos de erros.
Código do 
Problema no 
Visor

Causa Provável Solução

PF O programa de secagem foi 
interrompido por falta de 
energia.

Pressione a tecla iniciar/pausar para 
reiniciar a secagem.

E (E1,E2,E3) Problemas que devem ser 
solucionados pela Rede de 
Serviços Brastemp.

Contate a Rede de Serviços 
Brastemp

L2 Pode ter havido um problema com 
a eletricidade da sua residência.

A Secadora continuará a funcionar 
quando este código de diagnóstico 
estiver presente. Pressione qualquer 
tecla para limpar o código do display 
e retorne para o tempo restante 
estimado. 
Experimente o seguinte: 
•	 Verifique se há um fusível queimado ou 

um disjuntor desarmado. Substitua o 
fusível ou rearme o disjuntor. 

•	 Confirme se o cabo de força está 
instalado corretamente. Consulte as 
Instruções de instalação para detalhes. 

•	 Tente executar um ciclo personalizado. 
Se a mensagem persistir, consulte um 
eletricista.

AF O filtro de fiapos ou ventilação 
está entupida; a ventilação está 
amassada ou dobrada ou tem 
muitas curvas. 

A Secadora irá continuar a funcionar 
quando este código de diagnóstico 
estiver presente. Pressione qualquer 
tecla para limpar o código do display e 
volte para o tempo restante estimado. 
Experimente o seguinte: 
•	 Limpe o filtro de fiapos. 
•	 Verifique para ver se a ventilação que 

vai da Secadora para a parede está 
amassada ou dobrada. 

•	 Confirme se a ventilação que vai da 
Secadora para a parede está livre de 
fiapos e detritos. 

•	 Confirme que a parte externa do cha-
puz da ventilação da exaustão está livre 
de fiapos e detritos. 

•	 Confirme que seu sistema de ventilação 
possui o comprimento e o número de 
cotovelos recomendados para o tipo 
de ventilação que você está utilizando. 

•	 Consulte os “Requisitos de exaustão”, 
nas instruções de instalação, para 
detalhes adicionais. 

•	 Tente executar um ciclo personalizado. 
Se a mensagem persistir, limpe todo o 
seu sistema de ventilação. 
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8. Dados técnicos
secadora BSG17C
DIMENSõES E PESO SEM EMBALAGEM

Altura (pé no nível mínimo) 98 cm

Altura (pé no nível máximo) 99 cm

Largura 69 cm

Profundidade 73 cm

Profundidade com a porta aberta 129 cm

Peso 70 kg

Tensão 127 V~

Variação de tensão admitida 106 a 132 V~

Frequência 60 Hz

Intensidade de corrente 6,0 A

Potência máxima 640 W

Pressão de entrada de gás 2 a 3,3 kPa

Pressão de entrada de água 20 a 800 kPa

Capacidade de secagem1 17 kg
1Carga de 8,5 kg de roupa seca com 100% de umidade.
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Fotos apenas para fins publicitários.

9. Questões ambientais
Embalagem
Em seus novos projetos, a Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos tem utilizado 
em suas embalagens material reciclável e de fácil separação, possibilitando que o con-
sumidor efetue o descarte dos sacos plásticos, das peças de isopor e do papelão de 
maneira consciente, destinando-os preferencialmente a recicladores.

Produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutiliza-
dos. Portanto, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em 
desmontá-los corretamente.

Descarte
Ao descartar este produto, ao final de sua vida útil, requeremos seja observada inte-
gralmente a legislação local vigente em sua região para que o descarte seja efetuado 
em total conformidade com a regulamentação existente.



10. Termo de garantia

O seu produto Brastemp é garantido 
contra defeitos de fabricação, pelo 
prazo de 12 meses contados a partir 
da data da emissão da Nota Fiscal ao 
consumidor ou da entrega do produto 
ao primeiro adquirente, sendo:
•	3 primeiros meses - garantia legal;
•	9 últimos meses - garantia especial, 

concedida pela Whirlpool S.A. – Uni-
dade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição 
de peças e mão-de-obra no reparo 
de defeitos devidamente constata-
dos, pelo fabricante ou pela Rede de 
Serviços Brastemp, como sendo de 
fabricação;
Durante o período de vigência da ga-
rantia, o produto terá assistência téc-
nica da Rede de Serviços Brastemp .
Apenas a Rede de Serviços Brastemp, 
a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, 
serão responsáveis pela constatação 
de defeitos e execução de reparos 
dentro do prazo de garantia. Neste 
caso, se defeitos constatados durante 
o prazo de garantia forem de fabrica-
ção, o fabricante se obriga a trocar as 
peças e/ou assistir gratuitamente o seu 
produto a partir da data da chamada.

As garantias legal e/ou especial ficam 
automaticamente invalidadas se:
•	O uso do produto não for exclusiva-

mente doméstico;
•	Não forem observadas as orienta-

ções e recomendações do Manual 
do Consumidor quanto a utilização 
do produto;

•	Na instalação do produto não forem 
observadas as especificações e 
recomendações do Manual do Con-
sumidor quanto às condições para 
instalação do produto, tais como, 
nivelamento do produto, adequação 
do local para instalação, tensão elé-
trica compatível com o produto, etc.;

•	Na instalação, as condições elétricas 
e/ou hidráulicas não forem compa-
tíveis com a ideal recomendada no 
Manual do Consumidor do produto; 

•	Tenha ocorrido mau uso, má con-
servação, uso inadequado ou se 
o produto tiver sofrido alterações 
ou modificações estéticas e/ou 
funcionais, bem como, tiver sido 
realizado conserto por pessoas ou 
entidades não credenciadas pela 
Whirlpool S.A.;

•	Houver sinais de violação do pro-
duto, remoção e/ou adulteração do 
número de série ou da etiqueta de 
identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:
•	Despesas com a instalação do 

produto realizada pela Rede de Ser-
viços Brastemp , ou por pessoas 
ou entidades não credenciadas pela 
Whirlpool S.A., salvo os produtos 
mencionados no Manual do Con-
sumidor;

•	Despesas decorrentes e conse-
quentes de instalação de peças e 
acessórios que não pertençam ao 
produto, mesmo aqueles comercia-



lizados pela Whirlpool S.A., salvo os 
especificados para cada modelo no 
Manual do Consumidor;

•	Despesas com mão-de-obra, ma-
teriais, peças e adaptações neces-
sárias à preparação do local para 
instalação do produto, ou seja: rede 
elétrica, hidráulica, alvenaria, aterra-
mento, esgoto, etc.;

•	Falhas no funcionamento do produto 
decorrentes da falta de fornecimento 
ou problemas e/ou insuficiência no 
fornecimento de energia elétrica, 
água na residência, tais como: 
oscilações de energia elétrica supe-
riores ao estabelecido no Manual do 
Consumidor, pressão de água insu-
ficiente para o ideal funcionamento 
do produto;

•	Serviços e/ou despesas de manuten-
ção e/ou limpeza do produto;

•	Falhas no funcionamento normal 
do produto decorrentes da falta de 
limpeza e excesso de resíduos, bem 
como decorrentes da ação de ani-
mais (insetos, roedores ou animais 
domésticos), ou ainda, decorrentes 
da existência de objetos em seu inte-
rior, estranhos ao seu funcionamento 
e finalidade de utilização;

•	Transporte do produto até o local 
definitivo da instalação;

•	Produtos ou peças que tenham 
sido danificados em consequência 
de remoção, manuseio, quedas ou 
atos pelo próprio consumidor ou por 
terceiros, bem como efeitos decor-
rentes de fato da natureza, tais como 
relâmpago, chuva inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABI-
LIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS 
PRESTADOS POR TERCEIROS. Re-

comendamos que no ato da entrega, 
confira seu produto na presença do 
transportador. Verifique a qualidade 
da entrega, a quantidade, se o pro-
duto está de acordo com a compra 
e a descrição da Nota Fiscal que o 
acompanha. Caso exista qualquer 
problema, recuse o produto, registre 
o motivo no verso da Nota Fiscal e 
entre em contato com o responsável 
pelo serviço de entrega. 
•	Defeitos estéticos (produtos risca-

dos ou amassados) ou com falta 
de peças internas ou externas de 
produtos vendidos no estado, saldo 
ou produtos de mostruário. Esses 
produtos têm garantia de 12 meses 
apenas para defeitos funcionais 
não discriminados na nota fiscal de 
compra do produto.

•	Problemas de oxidação/ferrugem 
causados pelos seguintes fatores:
-  Instalação em ambientes de alta 

concentração salina tais como 
regiões litorâneas;

- Instalações em ambientes onde 
o produto esteja exposto a outros 
produtos químicos ácidos ou alca-
linos que possam agredir a pintura 
do mesmo;

- Utilização de produtos químicos 
inadequados para limpeza.

•	Despesas por processos de inspe-
ção e diagnóstico, incluindo a taxa 
de visita do técnico, que determinem 
que a falha no produto foi causada 
por motivo não cober to por esta 
garantia.

•	Chamados relacionados a orien-
tação de uso de eletrodoméstico, 
cuja explicação esteja presente 
no Manual do Consumidor ou em 



Etiquetas Orientativas que acompa-
nham o produto, serão cobrados dos 
consumidores.A garantia especial 
não cobre:

•	Deslocamentos para atendimentos 
de produtos instalados fora do mu-
nicípio sede da Rede de Serviços 
Brastemp o qual poderá cobrar taxa 
de locomoção do técnico, previa-
mente aprovada pelo consumidor, 
conforme tabela de quilometragem 
emitida pela Whirlpool S.A. divulgada 
através do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC);

•	Todo e qualquer vício de fabricação 
aparente	 e	de	 fácil	 constatação;	•	
Peças sujeitas ao desgaste natural, 
descartáveis ou consumíveis, peças 
móveis ou removíveis em uso nor-
mal, tais como, lâmpadas, filtros, 
botões de comando, puxadores, pro-
dutos riscados e amassados, bem 
como, a mão-de-obra utilizada na 
aplicação das peças e as consequ-
ências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma 
pessoa ou entidade a assumir em seu 
nome, qualquer outra responsabilidade 
relativa à garantia de seus produtos 
além das aqui explicitadas.
A Whirlpool S.A. reserva-se o direito 
de alterar características gerais, técni-
cas e estéticas de seus produtos, sem 
aviso prévio. Este Termo de Garantia é 
válido para produtos vendidos e insta-
lados no território brasileiro.
Para a sua tranquilidade, preserve e 
mantenha este Manual com o Termo 
de Garantia, e Nota Fiscal de Compra 
do produto sempre à mão.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, 
preserve e mantenha em sua posse, a 
Nota Fiscal de Compra do produto e o 
Termo de Garantia. Esses documentos 
precisam ser apresentados ao profis-
sional autorizado quando acionado o 
atendimento.



Fale com a 
Brastemp

Para solucionar dúvidas, agendar 
serviços, registrar sugestões ou 

reclamações, ligue para:
Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-0099
Demais Localidades: 

0800 970 0999
Ou acesse o site: 

www.brastemp.com.br

REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP 
Todo cuidado na hora da instalação, 
manutenção ou reparo do seu 
eletrodoméstico Brastemp.
• O único garantido pelo 

fabricante, atende dentro e fora 
da garantia;

• Técnicos treinados pela fábrica;
• Peças Originais.

Endereço para correspondência:
Rua Olympia Semeraro, 675
Jardim Santa Emília
São Paulo - SP
CEP 04183-091
Caixa Postal: 5171
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