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Eletrodomésticos – Ferro Seco - VFA 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 
1. Não permita que o produto seja manuseado por usuário que não tenha lido este manual de instruções e não 
tenha sido orientada sobre o modo correto de utilização do produto.  
2. Não deixe o produto ao alcance de crianças.  
3. Antes de ligar o produto à rede elétrica certifique-se de que a voltagem está compatível com as 
especificações do produto.  
4. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou 
quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.  
5. Este produto é exclusivamente para uso doméstico e não para uso industrial ou profissional. Uso indevido 
implica em perda de garantia.  
6. Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.  
7. Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o fio estiver descascado 
danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições normais de funcionamento.  
8. Nunca puxe o fio para desligá-Io da tomada: segure o plugue e puxe.  
9. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black & Decker.  
10. Não guarde o produto em locais úmidos.  
11. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no 
mesmo circuito.  
12. Para evitar choques elétricos. Não mergulhe qualquer parte do produto em água ou outro líquido qualquer.  
13. O botão de controle deve estar sempre na posição 'desl' antes de ligar ou deslIgar o plugue da tomada.  
14. Não permita que o cordão de força entre em contato com superfícies quentes.  
15. O produto ligado deve ficar sob constante vigilância. Se houver necessidade de delxar o recinto, por menor 
que seja o intervalo de tempo, desligue o ferro da tomada e coloque-o na posição vertical, de modo que a base não 
fique em contato com tecidos ou qualquer outro material passível de queima.  
16. O ferro deve estar completamente frio antes de ser guardado. Ao terminar de passar, coloque-o na posição 
vertical e deixe-o resfriar, mantendo-o fora do alcance das crianças. Em seguida enrole levemente o cordão de força 
ao redor do cabo e guarde o aparelho sempre na posição vertical para evitar danos à base.  
 
IMPORTANTE 
Para sua segurança, não use o produto com o cabo eletrlco ou o plugue danificado. Procure uma assistência técnica 
autorizada Black & Decker para a compra e ou substituição do cabo elétrico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eletrodomésticos – Ferro Seco - VFA 

INDICADOR DE TECIDOS 
 

Tipo de tecidos Posição do 
seletor 

Instruções para passar 

Tafetá, cetim e tecidos 
semelhantes 1 

Passe lentamente enquanto úmidos ou pelo avesso, para 
evitar que fiquem brilhantes. Tecidos felpudos devem ser 
passados como veludo. Não os borrife. 

Acetato e acrílicos  
 
Triacetatos e nylon 
 
Poliéster 

1 
 
1 
 
2 

Siga com atenção as instruções do fabricante. Se forem 
lavados com cuidado, esses tecidos só precisam ser 
passados levemente. Não borrife com água. A melhor 
orientação é ditada pela experiência pessoal tirada da 
prática diária. 

Rayón 2 Passe pelo avesso, quando quase seco. 
Sedas como shantung  3 Passe a seco. Se passados úmidos, estes tecidos ficarão 

rígidos e brilhantes. 
Sedas lisas e crepes 

2 
Passe enquanto estão levemente úmidos. Borrifos de água 
podem manchar o tecido. 

Lã 
Lã 

As lãs devem ser passadas com um pano úmido para 
evitar que fiquem brilhantes. Nunca passe a lã 
completamente seca. 

Algodão 

Algodão 

Borrife o tecido com água de acordo com sua textura. 
Passe tecidos brancos no lado direito e de cores escuras 
no lado avesso para evitar manchar e brilhos. Passe no 
avesso para realçar o desenho. 

Linho 
 Linho 

 

Borrife bem com água. Passe linho de cor escura no lado  
avesso, para evitar manchas, passe roupas de mesa no 
lado direito para realçar o brilho. 

Estampados De acordo com o 
tipo de tecido 

Passe sempre no lado avesso para conservar o desenho. 

 

COMO USAR 
 
Coloque o indicador de temperatura na posição 1, passe primeiro as roupas que necessitam de temperaturas mais 
baixas regulando depois o seu ferro para as temperaturas mais elevadas, observando as instruções constantes na 
tabela indicadora de tecidos. 
 

CUIDADO E LIMPEZA 
 
1. Ao terminar de passar, coloque o ferro na posição vertical e deixe-o esfriar. Em seguida enrole levemente o 

cordão em volta do cabo e guarde o ferro com cuidado, sempre na posição vertical para evitar danos à base. 
2. Periodicamente ou sempre que a base de seu ferro estiver suja proceda a limpeza com um pano macio 

umedecido em água. Quando a goma ou qualquer outra substância estiver muito aderida, ligue o ferro com o 
indicador de temperatura na posição 1 e aplique pequena quantidade de cera ou parafina na base.Nunca use 
produtos muito fortes ou abrasivos e nem palha de aço para não danificar a base. A seguir, retire-a com um pano 
macio e seco. Se preferir, envie o ferro a uma de nossas oficinas autorizadas para polimento da base. 

 
Guia para Utilização de fios de Extensão nos Produtos Black & Decker 

 
 

 
 

Tipo de Fio Até 5 Metros Bitola De 5 a 10 Metros Bitola 
Paralelo 2 x 18 AWG 2 x 16 AWG 
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DOIS ANOS COMPLETOS DE GARANTIA 
 
A Black & Decker do Brasil ltda, assegura ao proprietário – consumidor deste aparelho, garantia contra defeito de 
peças ou de fabricação que nele se apresentarem no período de 2 anos a partir da emissão da nota fiscal de compra.   
Procure o posto autorizado mais próximo de sua localidade. 
A Black & Decker restringe sua responsabilidade unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas durante a 
vigência desta garantia. 
Black & Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso 
abusivo ou por ter sido ligado a rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda se 
apresentar sinais de ter sido violada, desmontada ou adulterada por pessoa não autorizada pela Black & Decker. A 
Black & Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas 
localidades onde mantiver postos autorizados Black & Decker.   
O comprador – consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem 
ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo ao posto autorizado de sua escolha, não se responsabilizando a 
Black & Decker pelos riscos de transporte. 
 
 

Black & Decker possui uma das maiores Redes de Serviço do País. 
Ligue (0800 – 7034644) para saber qual é a mais próxima de sua localidade. 

 
 
Black & Decker do Brasil Ltda 
Rod. BR 050 s/n 167 km LO 05, Parte QU 1  
Bairro Distrito Industrial II 
CEP 38056-580 – Uberaba MG 
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0007-91 
I.E: 701.948.711.00.98 
Cód. 184.859-03 
 


