
GUIA RÁPIDO DE USO

Secadora Ative! 
10 kg de roupa úmida

1. Acomode as roupas na Secadora .............................................. ..............................................

2. Programe a Secadora ............................................................... ...............................................................

DICA:
Utilize o Tubo de Exaustão caso a sua Secadora estiver instalada em ambiente pouco 
ventilado. Este acessório  direciona o ar para a parte externa da lavanderia, evitando que 
o ar interno fi que com excesso de umidade, o que prejudicaria a secagem.

IMPORTANTE:
• Antes de cada secagem limpe o fi ltro de fi apos localizado na parte 

interna da Secadora. Evite esperar a luz “Limpar o fi ltro” acender.

• Não compacte as roupas dentro de sua Secadora, pois isto 
afetará a performance de secagem.

• Procure secar peças de tamanhos semelhantes para uma secagem 
mais uniforme.

1. Selecione a opção mais adequada ao 
tipo de roupa que deseja secar.

• Roupa normal: para secar roupas 
de algodão e mistas (algodão/
po l i é s t e r ) .  E s t a  opção  u sa 
temperatura de 60°C.

• Roupa del icada :  para secar 
roupas sintéticas. Esta opção usa 
temperatura de 45°C. Para selecioná-
la pressione a tecla. A luz indicadora 
fi cará acesa após ligar a Secadora.

1. Distribua a roupa no tambor, verifi cando se as peças estão 
separadas e soltas uma das outras.

2. Verifi que na régua a altura que as roupas alcançaram. Siga essa 
indicação para selecionar os programas de secagem.

2. Gire o seletor no sentido horário para 
selecionar o programa de secagem 
a ser utilizado. Siga a orientação 
da régua programa certo para 
selecionar o tempo mais adequado 
de secagem.

3. Para iniciar a secagem, pressione a tecla 
liga desliga.

IMPORTANTE: Os acessórios (Tubo de Exaustão e Direcionador de ar) não acompanham sua Secadora e devem ser 
adquiridos na Rede de Serviços Brastemp.  Qualquer  alteração no produto, sem que seja feita pela Rede de Serviços 

Brastemp, implicará na perda da garantia. Para mais informações, consulte o manual do consumidor.W
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ATENÇÃO
Ao finalizar o ciclo de secagem, 
pressione a tecla liga desliga para 

desligar a Secadora.
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Antes de cada secagem 
limpe o fi ltro de fi apos

nível da régua para guardar para passar
1 180 min 170 min
2 140 min 130 min
3 110 min 100 min
4 70 min 60 min
5 40 min -


