
                                Nunca coloque amaciantes de roupa ou qualquer outro 
produto dentro do ferro, pois danificará o funcionamento do seu produto, violando 
a garantia. Não use água filtrada se você lavar a vela do filtro com açúcar.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as 
disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. Assegura ao proprietário 
consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele 
se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.

2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição 
gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem 
com desgaste normal durante a vigência da garantia.

3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos 
como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências 
técnicas autorizadas Black&Decker.
  3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e 
indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os 
profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente 
pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a 
recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker. 
  3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela 
Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao 
Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela 
Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto 
autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento 
através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao 
envio do produto para um posto autorizado da marca.
Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou 
transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte. 

5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas 
e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas 
constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.

2. Mau uso.
 
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, 
ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker

4. Peças com desgaste normal 

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker. 

6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante 
de acidente, de uso abusivo, 

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ele não foi projetada. Uso profissicional em 
aparelho projetado para uso doméstico, uso excessivo constatado pelos postos de assistência 
técnica autorizada Black&Decker.

8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou 
ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela 
Black&Decker
  
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência 
do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

PFTI747B
FERRO DE VIAGEM

COMPACTO

Importado por:
Black&Decker do Brasil Ltda

ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II

CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos Black&Decker.
Visite nosso site:

PN. 186327-03

COMO USAR SEU FERROINSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

USANDO O FERRO A VAPOR

O spray pode ser usado para umedecer as rugas 
mais resistentes em qualquer temperatura e na 
função (seco/vapor). (fig.D)

Levante suavemente o cabo do ferro, ele vai ficar 
travado na posição desejada, para destravar é só 
apertar a trava de segurança e abaixar o cabo.

Abra a tampa (do orifício de enchimento de água 
para o spray), utilize o copo medidor para 
abastecer o reservatório de água e feche a 
tampa.

Aperte o botão para obter um jato de água, às 
vezes são necessárias várias bombadas para 
iniciar o spray. 

USANDO O SPRAY

GARANTIA TOTAL DE 1 ANO

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada 
Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados 
para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou 
consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua 
localidade.

Tipo de fio

Paralelo

Até 5 Metros

2 x 1,0 mm2 

De 5 a 10 Metros  

2 x 1,5 mm2 

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Linha Cuidados Com a Roupa

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Ferro de Viagem Compacto

PFTI747B
Leia estas instruções antes de usar o produto

ATENÇÃO:!
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1. Coloque água no reservatório do ferro até que o 
nível atinja a  marca MAX. (Fig. A). Reabasteça 
conforme necessário.

2. Recomendamos o uso de água filtrada para 
abastecer o ferro.

3. Ligue o ferro à tomada elétrica e vire o seletor 
de temperatura ao ajuste adequado para o seu 
tecido. (Figura B).

4. Use o indicador de tecidos do ferro (Fig. B) para 
selecionar a temperatura adequada de acordo com 
o tecido a ser passado (verifique a etiqueta da 
roupa quanto ao tipo de tecidos e a regulagem 
recomendada pelo fabricante).

5. Antes de passar, deixe o ferro pré-aquecer 
aproximadamente 3 minutos na posição vertical 
com o seletor de temperatura na minima; após isto 
regule a temperatura ideal para o tecido a ser 
passado.

Figura A

Figura B
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Figura B

Figura C

Figura D
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Figura B

Recomendamos água filtrada para abastecer o 
reservatório de água. Ela garante um melhor 
desempenho, mas se a vela do filtro for lavada 
com açúcar, não utilize água filtrada.  
Coloque o ferro na posição de descanso 
(vertical). 
Conecte o plugue do ferro na tomada elétrica.  

Ajuste o seletor de temperatura na posição 
adequada para o seu tecido (fig.B), verifique a 
etiqueta da roupa quanto ao tipo de tecido, e à 
regulagem recomendada pelo fabricante. 
Aguarde a luz acender indicando que a 
temperatura está sendo regulada. Quando a luz 
apagar a temperatura estará apropriada, a luz 
acenderá e apagará no período que o ferro 
estiver em uso.  

Ajuste o botão de vapor na posição "vapor" para 
que possa utilizar o ferro na função vapor. (fig.C)  

Mantenha o ferro na posição de descanso 
(vertical), quando não estiver em uso.  

A função vapor deixará de funcionar quando o 
ferro estiver em posição de descanso.  

Remova o reservatório de água destacável. 

Coloque o botão de vapor na posição desativado. 

Utilize o copo medidor para abastecer o 

reservatório de água até que o nível atinja a 

marca (max.) e em seguida coloque o 

reservatório na posição correta. 

NOTA: Antes de usar o ferro pela primeira vez, remova qualquer etiqueta 
adesiva, ou rótulos que possam vir anexados na base do ferro. Alguns tipos de 
tecidos podem danificar-se quando se expõe ao vapor. Sempre verifique a 
etiqueta da roupa para confirmar o tipo de tecido e cuidados especiais.

1.

2.

3.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Este ferro também pode ser utilizado sem vapor, 
quando for utilizar o ferro na função seco não 
coloque água no reservatório destacável e coloque 
o interruptor na área sem vapor (Fig. A). 

Coloque o ferro na posição de descanso e ligue-o. 
Regule a temperatura ideal.  

USANDO O FERRO SECO

Figura A
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2.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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1. Tampa do orifício do reservatório 
 de água para o spray  
2. Botão spray  
3. Bico do spray  
4. Seletor de temperatura  
5. Orifício do reservatório de água 
 para o vapor I Botão de vapor 
6. Reservatório de água destacável 

7. Base antiaderente 
8. Cordão elétrico  
9. Trava de segurança do cabo  
10. Cabo dobrável  
11. Lâmpada piloto  
12. Bolsa para guardar o ferro  
13. Interruptor de voltagem (110/220V) 
14. Copo medidor   

13
5

7

9

11

12

10

6. PARA DESLIGAR: Gire o seletor de tempe-
ratura para a posição Min. Para todos os modelos 
desligue o ferro ao terminar.
 
INDICADOR DE TECIDOS
Sempre siga as instruções do indicador de tecidos 
antes de selecionar a temperatura correta (Fig. B).
•Sintéticos    •• Seda/lã    •••Algodão/Linho  
Caso não tenha certeza da composição de tecido, 
faça um teste em uma área pequena do tecido 
antes de passar. 

NOTA: enquanto você descansa o ferro, a 
posição ideal é a vertical.

Quando utilizar aparelhos elétricos, devem ser tomadas algumas precauções 
básicas de segurança, inclusive as seguintes:  
• Use o ferro apenas para seu devido propósito (passar roupa). 
• Para evitar risco de choque elétrico, não mergulhe o ferro em água ou outro líquido.  
• Antes de conectar ou desconectar o plugue da tomada, coloque o seletor de 
   temperatura na posição (min.).  
• Não puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada, segure o plugue e puxe.  
• Deixe o ferro esfriar antes de guardá-Io. Não deixe que o cabo elétrico toque em 
   superfícies quentes.  
• Sempre desligue o ferro da tomada elétrica quando, encher ou esvaziar o 
   reservatório de água e quando não estiver em uso.  
• Tenha cuidado de não derramar água sobre o ferro quando estiver enchendo.  
• Não use o ferro se o cabo elétrico estiver danificado, ou se o ferro tiver caído ou 
   sofrido algum dano.  
• Para evitar o risco de choque elétrico não desmonte o ferro, leve-o a um posto de 
   serviço autorizado para consertos, reparos ou ajustes. A montagem incorreta pode 
   causar choque elétrico.  
• É necessária uma atenção maior quando o aparelho for usado por crianças ou 
   enquanto ligado, não deixe o ferro sozinho sobre a tábua de passar. 
   Sempre posicione o ferro cuidadosamente para prevenir que não caia.  
• Queimaduras podem ocorrer em caso de contato com partes metálicas quentes, 
   água quente ou vapor. Evite movimentos rápidos/bruscos para evitar a expulsão de 
   água quente. 
• Não use o ferro ao ar livre.  
• Este produto é destinado apenas para uso doméstico e não para uso comercial ou 
   industrial.
• Deve-se retirar o plug da tomada elétrica antes de retirar a água do reservatório.
• O uso do ferro de viagem não ser usado como uso habitual
• O ferro deve ser usado e deixado em descanso em uma superfície estável. Assegure 
   que a superfície em que o ferro for posto na posição de descanso seja estável.
• Nunca use o produto se este tiver sofrido uma queda ou se tiver qualquer sinal visível 
   de dano em sua estrutura ou vazando água.

DICAS PRA PASSAR ROUPAS
Leia e siga as instruções de lavagem nas etiquetas da roupa. Os tecidos sintéticos 
são sensíveis ao calor e marcam ou derretem em temperaturas altas. Use tem-
peraturas mais baixas. Se não tiver certeza da composição do tecido, faça um teste 
em uma área pequena antes de passar. Nos modelos com spray, utilize-o para 
umedecer as rugas mais resistentes em qualquer temperatura selecionada.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a 
cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, 
pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser 
encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.
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