
GARANTIA TOTAL DE UM ANO

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

O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker 
terá que 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. 
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.
Produto exclusivo para uso doméstico.
Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle 
remoto separado.

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.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

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
da BLACK & DECKER

Visite nosso site:

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 assistência mais próxima da sua localidade.

SERVIÇOS OU REPAROS
Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.
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HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA
O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste 
manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
Mau uso. 
Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou 
acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.
Peças com desgaste natural.
Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker. 
A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, 
de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos 
de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por 
pessoa não autorizada pela Black&Decker.
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.
A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela 
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento 
da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve 
ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de 
responsabilidade da empresa que contrata o seguro.
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Manual de Instruções

Ferro a Vapor 
Lumina Black/ Lumina Red
Leia as instruções antes de usar o produto

Ferro a Vapor Modelo
Lumina

AJ3000 Black / AJ3000 Red

A cor pode mudar na medida em que usar o ferro (exemplo: usar uma grande
quantidade de vapor). Mas em geral isso pode ser ignorado e o ferro usado
normalmente.

PASSANDO AS ROUPAS A SECO
•	Gire o controle do vapor para a posição mínima e ajuste o seletor de 

temperatura para a posição adequada ao tecido.
OBS.: A temperatura adequada depende do tecido que irá passar
Regule o botão de controle da temperatura para a temperatura
pretendida: Nylon/ Seda/ Lã/ Algodão/ Linho. 

•	Caso não saiba exatamente qual é a categoria do tecido ou da quantidade 
de fibras de uma peça de roupa, inicie o passar com uma temperatura 
baixa e faça o teste numa pequena área (uma costura ou parte interior. Se 
a peça permanecer amarrotada, aumente gradualmente a temperatura 
até obter o resultado ideal.

UMIDIFICANDO AS ROUPAS COM O SPRAY – JATO DE ÁGUA
•	 Pressione o botão de spray (item 9). O jato será pulverizado pelo bico de 

spray (item 4). Nesse período, é preciso que o reservatório de água se 
mantenha sempre abastecido.

ENGOMANDO AS ROUPAS COM VAPOR VERTICAL
•	 Ative a opção “engomar a vapor” girando o seletor de temperatura (item 

11) para a posição mínima e ajuste o controle de temperatura na opção 
“algodão” ou até a posição “max”

•	 Após isso, rode o seletor de temperatura para a posição adequada. O 
vapor sairá pelos orifícios da base (item 1). Pode começar a passar.

VAPOR MÁXIMO
•	 Ajuste o controle de temperatura em “MAX”. Em seguida, pressione o 

botão de vapor. Da base, sairão grandes jatos de vapor.
•	 Para desligar o ferro, basta girar o botão seletor de temperatura sentido 

anti-horário até o indicador chegar ao “MIN”.
COMO ARMAZENAR ADEQUADAMENTE SEU FERRO
•	Desligue sempre o aparelho da tomada antes de encher, esvaziar, limpar 

ou realizar qualquer procedimento de inspeção no aparelho.
•	Depois de utilizar o ferro, deixe-o esfriar. Após isso, abra a tampa do 

reservatório (item 5) e despeje o restante de água que ainda tiver dentro
•	Gire o seletor de temperatura sentido anti-horário até o “min”. Guarde-o 

em lugar seguro e seco em posição vertical.
SUGESTÕES PARA MELHOR UTILIZAÇÃO DO FERRO AJ3000
•	 Separe e organize as peças em grupos para passar de acordo com o tipo 

de tecido. Inicie com aquelas em que o tecido necessita de temperatura 
mais baixa e gradualmente vá passando aquelas em que o tecido que 
exijam temperaturas mais altas.

•	O aparelho pode ser utlizado no modo a seco mesmo se estiver com água 
no reservatório. Não encha o reservatório com água se pretende utilizar o 
aparelho no modo a seco durante um longo período de tempo.

•	 Evite passar botões, zíperes, rebites e outros materiais duros e 
pontiagudos. Isso risca e danifica a base antiaderente do ferro, tirando 
sua eficiência.
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PRECAUÇÕES IMPORTANTES

•	 Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho. 
•	Guarde este manual para futuras consultas.
•	Certifique-se que a tensão de sua residência é compatível com a do 

ferro adquirido.
•	 Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não use outro aparelho de 

alta potência no mesmo circuito ao mesmo tempo.
•	 Se uma extensão for necessária, atente-se para o guia sobre a utilização de 

fios e extensão no final desse manual. Fios limitados a correntes menores 
podem superaquecer. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.
NOTA: Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer etiqueta 
adesiva ou rótulos colados no aparelho.

•	 Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o ferro em 
água ou outros líquidos.

•	Não utilize o aparelho com as mãos úmidas e nem com os pés descalços.
•	Guie o cabo elétrico de forma ordenada para que não se prenda na 

extremidade de uma bancada e acidentalmente se danificar ou causar 
acidentes mais graves.

•	Use o ferro apenas para o seu devido propósito (passar roupa).
•	 Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com 

capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco 
conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou 
instruída por alguém responsável por sua segurança.

•	Não permita que crianças ou animais cheguem perto da área de 
trabalho e toquem no aparelho ou no cabo elétrico. A supervisão deve 
ser cautelosa quando o aparelho for usado perto delas. Enquanto ligado, 
não deixe o ferro sozinho sobre a tábua de passar. Sempre posicione o 
ferro cuidadosamente para evitar sua queda.

•	 Deve-se usar e apoiar o ferro em superfícies estáveis. Quando apoiá-lo 
sobre uma superfície, sempre se certifique de que essa está firme e estável.

•	 Não toque na base do ferro sem que a mesma tenha esfriado completamente.
•	O ferro não pode ser usado nas situações a seguir: se nele tiver sinais 

claros de danos ou vazamentos; se este foi derrubado; se estiver em 
más condições para uso.

•	 Antes de ligar ou desligar o ferro da tomada, seu seletor deve estar 
posicionado no “0” (zero).

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

•	Nunca puxe o cabo elétrico da tomada para desligá-lo; sempre utilize o 
plugue para esse fim.

CONHECENDO O FERRO - AJ3000

(1) Base Antiaderente
(2) Poupa botões

(3) Reservatório para água
(4) Saída para spray de água

(5) Entrada do reservatório de água

(7) Botão função autolimpante
(6) “MAX”Nível máximo para água

(8) Botão para controle de vapor

(10) Botão para acionar vapor
(11) Seletor de temperatura

(12) Alça para manuseio
(13) Luz do termostato - THERMAL LED CONTROL

(14) Suporte para apoio do ferro e para enrolar o cabo

(15) Cabo giratório

(9) Botão para acionar spray

ATENÇÃO: Nunca encha o ferro acima do nível indicado. Pode utilizar
água da torneira. Mas caso viva em uma região onde a água é rica em
sais minerais, recomendamos a utilização de água destilada. Não utilize
água com agentes químicos ou qualquer outro tipo de líquido.

•	Nunca coloque amaciante ou qualquer outro produto dentro do 
ferro, pois danificará o funcionamento do mesmo, violando a 
garantia por mau uso.

•	Não utilize água filtrada se você lava a vela do fitro com açúcar.
•	 Utilize o sistema de autolimpeza tal como é descrito logo adiante. Depois 

de concluído, limpe a base do ferro e os orifícios de vapor com um pano.
•	 Algumas peças do aparelho foram levemente lubrificadas com 

substâncias que protegem melhor o ferro. Isso poderá originar uma 
pequena quantidade de fumaça ao ligá-lo pela primeira vez. Esta 
fumaça é totalmente inofensiva. Isto deixará de acontecer após 
algumas utilizações.

•	 Essa mesma tampa do reservatório de água não deve ser aberta 
durante a utilização do ferro.

•	 Poderá sair vapor da base do ferro.
•	 Ligue o ferro à tomada elétrica e vire o seletor de temperatura (item 

11) ao ajuste adequado para o tecido que será passado. Para isso, 
verifique a etiqueta da roupa quanto ao tipo de tecido e a regulagem 
recomendada pelo fabricante.

•	 Antes de passar, deixe o ferro preaquecer por aproximadamente 3 minutos 
na posição vertical com o seletor de temperatura na posição indicada para 
“LÃ”. Após isso, regule a temperatura ideal para o tecido a ser passado. 
NOTA: Enquanto você descansa o ferro, a posição ideal para mantê-lo
é a vertical.

AUTOLIMPEZA
•	 Encha o reservatório de água até o nível máximo (item 6). Em 

seguida, ligue o ferro à tomada e ajuste o controle de temperatura 
para a posição máxima. Cerca de 3 minutos depois, pressione o 
botão de autolimpeza ininterruptamente por cerca de 1 minuto. 
Sairá pelos orifícios da base do ferro grandes jatos de vapor e 
água quente. Utilize a função “autolimpante” a cada 2 semanas. 
Na próxima vez em que utilizar o ferro, ao aquecê-lo é preferível testá-lo 
em um retalho de tecido, a fim de verificar se a base está realmente limpa.

ENTENDENDO O TERMOSTATO - THERMAL LED CONTROL (13)
•	 A cor da luz do termostato dependerá da configuração escolhida.

As cores são: 

A luz do termostato irá piscar enquanto a temperatura inicia a estabilização 
após a escolha no seletor de temperatura (11) e logo em seguida ela se 
firmará e se tornará uma cor nítida e brilhante.

•	Não deixe que o cabo elétrico toque em superfícies quentes. Deixe o aparelho 
esfriar antes de limpá-lo, inspecioná-lo ou guardá-lo.  Quando guardar o ferro 
enrole o cabo elétrico ao redor da base.

•	 Sempre desligue o ferro da tomada elétrica quando encher ou esvaziar o tanque 
e quando não estiver em uso.

•	 Tenha o cuidado de não derramar água sobre o ferro enquanto estiver 
enchendo o tanque.

•	 Para evitar o risco de choque elétrico jamais desmonte o ferro. Leve-o a uma 
Assistência Autorizada Black&Decker para exame ou reparo, pois montagens 
incorretas podes causar choques elétricos.

•	Queimaduras podem ocorrer em caso de contato da pele com partes metálicas 
quentes, água quente ou vapor. Evite movimentos rápidos/ bruscos para evitar o 
vazamento de água quente do aparelho.

•	Não utilize o ferro ao ar livre.
•	Não utilize o ferro próximo à água; junto a fontes de calor e nem próximo a 

materiais explosivos e/ou inflamáveis.
•	 Este produto é destinado apenas para o uso doméstico e não para uso comercial 

ou industrial.

PARA SUA SEGURANÇA, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE TOME 
DETERMINADOS CUIDADOS AO UTILIZAR O SEU FERRO. 
SEGUE ABAIXO RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

COMO USAR SEU FERRO AJ3000
•	 Verifique se o aparelho está desconectado da tomada elétrica.
•	 Coloque o ferro em posição vertical, com o suporte (14) apoiado em uma 

superfície estável. Abra a entrada do reservatório (5) e coloque água até que 
o nível atinja a marca “MAX” (item 6) e reabasteça conforme necessário. Após 
cada abastecimento, feche a entrada do reservatório.

•	Recomendamos a utilização de um recipiente que propicie que a água caia 
diretamente no orifício de entrada, como por exemplo, um copo.

•	Recomendamos o uso de água filtrada ou destilada para abastecer o ferro. Não 
usar qualquer outro tipo de líquido.

COR
TEMPERATURA

AZUL
LIGADO

VERMELHO
MÁXIMO

VERDE AMARELO ROXO
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