
Fale com a Brastemp  
Dúvidas de instalação, uso  e funcionamento,  

sugestões ou reclamações, acesse o site:

www.brastemp.com.br ou ligue para: 

Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099

Demais localidades: 0800 970 0999

Comece por aqui.  
Se você quer tirar o máximo proveito 
da tecnologia contida neste produto, 

leia o Guia Rápido por completo.

GUIA RÁPIDO

SECADORA 10 KG DE ROUPA ÚMIDA
BSR10A, BSI10A E BSX10A

Instale a Secadora

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da Secadora. Garanta que o produto esteja nivelado para o seu correto funcionamento. 

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

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

Importante
• Antes de cada secagem limpe o filtro de fiapos 

localizado na parte interna na Secadora. Evite 
esperar a luz “Limpar o Filtro” acender.

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

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

• As roupas devem ser centrifugadas e não molhadas.
• Capacidade máxima: 10 kg de roupa úmida 

(centrifugada).

Programe a Secadora

1

1 2 3

1. Selecione a opção mais adequada ao tipo/quantidade 
de roupas que deseja secar. 

Roupa normal 
Para secar roupas de algodão e mistas (algodão / poliéster). 
Essa opção usa temperatura aproximada de 60°C.

Roupa delicada
Para secar roupas sintéticas. Esta opção usa temperatura 
aproximada de 45°C. Para selecioná-la pressione a tecla. 
A luz indicadora ficará acesa após ligar a Secadora. 

Tecnologia Passe Fácil
Todos os programas de secagem contam com a tecnologia 
Passe Fácil, que minimiza a formação de vincos e rugas. 
Para utilizá-la selecione o tempo “para passar”.

Desodorizador 
Este programa é indicado para eliminar cheiros 
desagradáveis que aderem à roupa, como o cheiro de 
cigarro ou de roupas que ficam guardadas por muito 
tempo. 

2. Gire o seletor somente no sentido horário para 
selecionar  o  programa de secagem a ser utilizado. 
Siga a altura máxima que as roupas acomodadas 
no tambor atingiram na régua Programa Certo para 
selecionar o tempo mais adequado de secagem.

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

Ao final da secagem, durante 10 minutos, a Secadora 
ficará ligada com ar frio para esfriar as roupas, 
deixando os tecidos macios e agradáveis ao toque. 
Essa função também é indicada para itens que são 
sensíveis ao calor. 

Importante
•  Ao finalizar o ciclo de secagem, pressione a tecla 

liga desliga para desligar a Secadora.
•  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.

Acomode as roupas na sua Secadora

Super Carga - Edredon 1

Carga Alta  2

Carga Média  3

Carga Baixa  4

Desodorizador 5

Programa Nível da 
Régua

Para 
Guardar

Para 
Passar

Super Carga - 
Edredon

1 180 min 170 min

Carga Alta 2 140 min 130 min

Carga Média 3 110 min 100 min

Carga Baixa 4 70 min 60 min

Desodorizador 5 40 min -

Ar Frio - 10 min -

Programa Super Carga - Edredom (Nível 1)
Certos tipos de artigos, apesar de serem leves, ocupam 
um grande volume (por exemplo: tecidos sintéticos de 
modo geral e artigos com enchimento de espuma).
•  Para garantir uma boa secagem, quando o programa 

selecionado estiver na metade, desligue a Secadora 
pressionando a tecla liga/desliga,redistribua a carga de 
forma homogênea no interior da Secadora e pressione 
a tecla liga/desliga para ligar a Secadora.

Usando a grade (acessório opcional)
•  A grade de secagem permite que você seque artigos 

sem girá-los, como por exemplo: tênis, roupas de lã e 
travesseiro. O tambor gira, mas a grade não.

•  Não recomendamos a secagem desses artigos sem o uso 
da grade para não danificar os artigos e sua Secadora.

•  A grade para secagem não acompanha a Secadora. 
Esta peça não é gratuita e pode ser adquirida na Rede 
de serviços Brastemp. 

1.Encaixe a parte traseira da grade nos espaços do fundo   
da parede da Secadora. Abaixe a frente até que as 
hastes se apoiem na abertura da porta da Secadora. 

2.Ponha somente itens a serem secos em cima da grade. 
Deixe espaços entre os itens para o ar circular em todas 
as superfícies.

3. Continue a programação normalmente.

Alterar Programa de Secagem
Caso necessite alterar o programa de secagem, siga o 
procedimento a seguir:

1.Pressione a tecla liga/desliga para desligar a Secadora.
2.Selecione o tipo de secagem mais adequada para as 

roupas.
3.Selecione o novo tempo de secagem girando o botão   

seletor. 
4.Para ligar a Secadora, pressione a tecla liga/desliga.
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Limpeza Periódica

 ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer 
manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o 
produto.

A não-obediência a estas recomendações pode 
trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza Externa da Secadora
Para limpar a parte externa da sua Secadora, use sabão neutro, 
aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, 
removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na 
tampa, para não danificá-la. O vidro da porta também deve ser 
limpo com sabão neutro, aplicando com esponja ou pano macio. 

rendimento da sua Secadora poderá ser prejudicado.
Para realizar a limpeza do filtro, siga os passos abaixo:

1. Puxe o filtro para fora do alojamento, 
posicionando os dedos nos orifícios 
existentes para este fim. 

2. Pressionne o filtro para destravar a 
tampa.

3. Com os dedos, remova os fiapos da 
tela do filtro.

4. Em seguida, monte o filtro 
pressionando novamente a parte tela 
para encaixar a tampa. Certifique-se 
de que a tela esteja encaixada na 
garra plástica da tampa. 

5. Depois de montado o filtro, coloque-o 
novamente em seu alojamento.

Solução de Dúvidas

Dúvida Causa Provável Solução 
A Secadora não funciona 
/ não liga 

Tecla liga-desliga não acionada. Acione a tecla liga-desliga.

Falta de 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.

Tomada com defeito. Tomada com defeito. Conserte a tomada.

A roupa não seca. Carga de roupa inadequada para o 
programa selecionado. 

Não compacte as roupas e selecione o programa de acordo com a altura que as roupas 
atingiram na régua localizada na parte frontal da Secadora. Consulte a tabela de programa. 

Opção de secagem inadequada para o tipo 
de roupa.

Selecione a opção adequada para o tipo de roupa: Normal (60 °C) ou Delicada (45 °C).

Roupa não-centrifugada / muito úmida Antes de colocar a roupa na Secadora, centrifugue-a na Lavadora de roupa, com uma rotação 
mínima de 750 rpm. Para cargas mais úmidas, selecione um tempo maior de secagem.

Filtro sujo. Limpe o fi ltro. Veja na seção Limpeza do Filtro como realizar esta operação. 

Ambiente da lavanderia com excesso de 
umidade. 

Direcione o ar que sai da Secadora para fora da lavanderia. Veja as recomendações no 
Manual do Produto.

Luz indicadora para 
limpeza do filtro está 
acesa.

Filtro sujo. Limpe o filtro. Veja na seção Limpeza do Filtro como realizar esta operação.

Tubo de Exaustão de ar quente obstruído. Verifique o que está obstruindo o Tubo de Exaustão de ar quente e remova-o. Pode ser que 
algum objeto tenha caído atrás da Secadora ou que, simplesmente, o tubo esteja obstruído.

Limpeza do Filtro
Limpe o filtro interno da sua Secadora antes de cada 
secagem, para melhor rendimento da sua Secadora.
A luz “limpar filtro” acesa indica que o filtro precisa ser 
limpo, porém evite esperar esta luz ficar acesa, pois o

Dados Técnicos

Modelo BRS10/BSX10  (Sem  embalagem)

Dimensões externas do produto com
porta fechada - BSI10 (suspensa)

(alt. x larg. x prof.) 77,2 x 60,6 x 59 cm

Dimensões externas do produto com
porta fechada - BRS10/BSX10 (piso)

mín. 81,2* / máx. 82,2* x 60,6 x 59 cm

Peso BSR10/BSX10 – piso 40 kg

Peso BSI10 – suspensa (Secadora
com suporte para instalação)

42 kg

Tensão 127 V~/220 V~

Variação de tensão admitida 106 a 132 V~/198 a 242 V~

Modelo BRS10/BSX10

Frequência 60 Hz

Consumo máximo de energia - Normal 4,8 kWh

Consumo máximo de energia - Delicada 2,9 kWh

Temperatura Máxima - Normal 60 °C

Temperatura Máxima - Delicada 45 °C

Capacidade máxima** 10 kg de roupa úmida / 6 kg de roupa seca

*   Alturas mínima e máxima com pé

** Capacidade máxima: 10 kg de roupa úmida (centrifugada) ou 6 kg de roupa seca com 
70% de umidade, conforme IEC 60436, item 7.

 ADVERTÊNCIA

RISCO DE EXPLOSÃO

Recoloque todos os componentes antes de ligar o 
produto.

A não-obediência a estas recomendações pode 
trazer risco de morte ou choque elétrico.

Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas 
para não danificar o material utilizado na Secadora.

www.brastemp.com.br
imagens meramente ilustrativas P
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