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1 Somente para o modelo SR575

PARABÉNS! VOCÊ FEZ A MELHOR ESCOLHA.
Você acaba de adquirir uma Secadora de roupas Latina, um produto de altíssima qualidade 
desenvolvido a partir de extensos estudos realizados em conjunto com conceituados centros 
tecnológicos. O resultado deste trabalho é um produto único, capaz de proporcionar mais inovação
e praticidade para sua vida.
Neste manual você encontra todas as informações para sua segurança e uso adequado da sua 
secadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências. 
Em caso de dúvidas ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 123090).

IMPORTANTE: Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é valida mediante sua apresentação
no Serviço Autorizado.

Dicas ambientais: O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel
e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

SUPER PRÁTICA:
Maior capacidade do mercado! Seca até 10 kg de roupa úmida e possui espaço
para 10 cabides removíveis.
Câmara de secagem inovadora que acomoda qualquer tipo de roupa. Feita de nylon super 
resistente, removível e lavável.
Seca até sapatos com acessório exclusivo.
É retrátil, ou seja, cabe em qualquer cantinho!
Fácil abertura com 2 zíperes.
Possui visor para acompanhamento da secagem.

MULTIFUNCIONAL:
Pode ser utilizado como aquecedor de ambientes, com funcionamento contínuo ou função 
sleep de até 120 minutos.

EFICIENTE E ECONÔMICA:
Seca muito mais roupas com 4 programas de secagem e ciclo amaciante.
Controle de seleção de temperatura com 3 potências de secagem1 que possibilitam  
consumo consciente de energia mediante quantidade de roupa que deseja secar.
Possui um sistema de ventilação de cortina de ar, mais silencioso e eficiente.
Timer inteligente de 120 minutos com ciclo frio automático de 15 minutos.

SEGURA:
Certificada pelo INMETRO.
Fabricada no Brasil, possui assistência técnica com ampla cobertura nacional!

E MAIS: Na compra do produto ganhe grátis acessórios exclusivos Latina: Cabides e Acessórios 
Seca-Sapato.

Produtos Latina são sempre a melhor opção para os consumidores exigentes, como você!
Cadastre-se e compre mais cabides exclusivos para usar na sua secadora em: www.latina.com.br
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Os cabides LATINA são especialmente projetados para o melhor funcionamento do produto;
outros cabides também podem ser utilizados, tais como metálicos, de madeira ou plásticos
desde que suportem as condições de temperatura do produto.

A utilização de cabides não originais é opcional, mas fica sob-responsabilidade do usuário.

Para comprar os cabides LATINA cadastre-se no site www.latina.com.br ou entre em contato através
do telefone 0800 123 090.

É recomendada a utilização de cabides originais LATINA, pois atendem a todos os requisitos de qualidade  
e desempenho necessários para o melhor funcionamento do produto.

Parafuso e 
bucha S8

Suporte de
parede 

Cabides2

Acessório para calçados
1Somente para o modelo SR575

2Modelo SR555 - inclusos 4 cabides grátis
  Modelo SR575 - inclusos 10 cabides grátis

Saida de ar

Posicionador
do cabide

Chave de 
segurança

Alça para
transporte

Entrada de ar

Armação da câmara 
de secagem

Trava da câmara
de secagem

Rede elétrica

Pinos de fixação

Câmara 
de secagem

Velcro da câmara 
de secagem

Zíper da câmara
de secagem

Visor

Botão de programasBotão de potência1
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CONHEÇA SEU PRODUTO

CABIDES



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos
que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão
de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Este produto é destinado somente para secagem de material têxtil lavado em água.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Sempre desligue o produto da tomada para qualquer manutenção ou períodos prolongados sem uso. 

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno. 

Não permita que crianças brinquem com o produto, mesmo quando desligado.

Não cubra a saída e entrada de ar, isso irá sobreaquecer o produto, causando danos permanentes.

Seu produto foi desenvolvido para secar roupas e aquecer ambientes. Devido à alta temperatura,
é necessário cuidado no seu manuseio. 

Seu produto foi projetado para secar roupas centrifugadas. A utilização do produto com roupas
não centrifugadas pode gerar a necessidade de ciclos adicionais para secagem de roupas. 

Limpe freqüentemente a grade de saída e de entrada de ar. Para isso, utilize um pano úmido.

Caso o cabo de alimentação seja danificado, deverá ser substituído somente pela assistência técnica.

Seu produto possui um sistema de segurança contra superaquecimento (protetor térmico) que interrompe 
o funcionamento do aquecimento do produto em caso de sobrecarga. Caso isto ocorra desligue o produto 
e aguarde cerca de 15 minutos. 

ATENÇÃO:

CUIDADO:

 Certifique-se que a entrada e saída de ar não estejam obstruídas.

Seu produto é equipado com uma chave de segurança que desliga automaticamente o produto em caso 
de queda para evitar acidentes. 

Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual são responsabilidade
do consumidor.

Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte traseira do produto, para não perder a garantia.

A empresa se reserva ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.

Para evitar superaquecimento, não cobrir o aquecedor.
Este aquecedor não é equipado com um dispositivo que controla a temperatura do ambiente.
Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando ocupado por pessoas que não são capazes
de deixar o ambiente por conta própria, a menos que possua uma supervisão contínua.

Estão disponíveis como acessórios: cabides, acessório de cabides e câmara de secagem.

Para adquirir os acessórios basta entrar em contato através do site www.latina.com.br
ou pelo telefone 0800 123 090.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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Solte a armação da câmara de secagem
do produto, pressionando a trava,
para efetuar a fixação na parede.

21

Escolha um local livre de intempéries, com boa ventilação, protegido da chuva e do sol e distante
de fontes de calor como fogões, estufas, etc.

Certifique-se que o local escolhido suporte o peso do produto com a carga máxima de roupas 
(aproximadamente 20 kg).

Para a instalação do produto, é necessário um ponto de energia que atenda os padrões NBR14136.
Certifique-se que a bitola do fio e o disjuntor do ponto de energia atendem as espeficificações
do produto. 

Em caso de dúvidas consulte um eletricista de sua confiança.
Use uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou “benjamins”.

Escolha um local adequado para instalação.

Mantenha as distâncias mínimas da parede e outros móveis.
A parede deve ser plana para garantir o bom funcionamento
do produto. 

Utilize o gabarito (localizado na embalagem do produto)
para fazer os furos na parede e garantir a distância
de 579 mm entre os furos.
ATENÇÃO: Certifique-se que há um ponto de energia adequado 
ao produto próximo do local.

Retire as peças da embalagem
com cuidado. Danos na armação
da câmara de secagem podem causar 
problemas de funcionamento.

Diâmetro do pino

127V 220V
Corrente máxima
Tomadas

13A
4,8 mm

8A
4 mm 

20cm

579 mm

GABARITO
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Utilize os parafusos e buchas que acompanham 
seu produto para prender o suporte de parede.

Fixe o velcro da câmara de secagem nas laterais
e na região frontal da armação.

Movimente a armação para baixo para facilitar
o encaixe do produto no suporte.

Inicie a montagem da câmara de secagem
pela alça do suporte de parede.

A câmara de secagem possui velcro nas laterais  
e na frente, que devem ser presos na armação.
As laterais possuem duas alças com botões
para fixação no suporte de parede.
A parte de trás da câmara de secagem
não possui fixação.

Movimente a armação da câmara
de secagem para baixo para facilitar
o encaixe do produto.

Velcro
Alça de fixação 
no suporte de 
parede

Alça de fixação 
no suporte de 
parede

Encaixe o produto até o segundo estágio do suporte de parede.

3 4

9

5 6

7 8

6



Para iniciar o caregamento de roupa, levante
a armação da câmara de secagem até que escute
o clique da trava.
ATENÇÃO: certifique-se que a trava está devidamente 
encaixada antes de prosseguir.

Antes de colocar roupas ou calçados na secadora, verifique as recomendações de lavagem descritas 
na etiqueta pelo fabricante do calçado e/ou vestuário, uma vez que nem todos os materiais são 
adequados à utilização em secadora.

Solte o velcro e abaixe o zíper da câmara 
de secagem para iniciar o abastecimento 
das roupas.

1 2

Acomode as roupas nos cabides e coloque
os cabides na secadora.
Note que a secadora possui espaços
indicados para o encaixe de cada cabide.

Selecione o programa de acordo com a quantidade de roupa
e tempo de secagem. Siga as orientações dos fabricantes
de roupas e tecidos quanto  à secagem em secadoras.

ATENÇÃO: Para utilização da secadora de roupas,
gire o botão somente para o sentido horário, selecionando
o ciclo desejado.

Para utilizar o acessório para calçados, 
basta encaixar o acessório no cabide
e posicionar o cabine na secadora.

3
4

5

O ciclo amaciante não utiliza ar quente, ou seja é um ciclo frio. Este é o último ciclo no processo 
de secagem e sua função é amaciar e resfriar a roupa.

AMACIANTE

15 min 30 min 60 min 90 min 120 min

RÁPIDO NORMAL PESADO EXTRA PESADO

DESLIGA
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CUIDADO:
Este aquecedor não é equipado com um dispositivo que controla a temperatura do ambiente.
Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando ocupado por pessoas que não são capazes
de deixar o ambiente por conta própria, a menos que possua uma supervisão contínua.

Para evitar superaquecimento, não cobrir o aquecedor.

Certifique-se que o local escolhido para utilização do aquecedor 
atende as distâncias mínimas do chão, paredes e outros móveis.

Recomendamos a utilização do aquecedor no chão, em superfície lisa, 
tomando cuidados para a superfície não obstruir a entrada de ar.    
Não apoie o produto em móveis ou tapetes.

20 cm

Selecione a potência de acordo com o tipo e a quantidade de roupa.
Siga as orientações dos fabricantes de roupas e tecidos quanto à secagem em secadoras.

Na posição “Ar Frio” o aquecimeno é desligado.

Botão de potência1

Após o término do uso você pode recolher 
seu produto. Para isso solte a armação
da câmara de secagem pressionando a trava 
e puxe a câmara de secagem para baixo.

Levante o produto e puxe até o ponto 
de giro do suporte para que ele abaixe.

IMPORTANTE: Durante o funcionamento do produto, as roupas não devem ser manuseadas 
pois a temperatura interna é alta e a secagem pode levar mais tempo do que o programado.
Mantenha o visor do produto totalmente fechado durante o funcionamento.

ATENÇÃO: Não utilize este produto no modo aquecedor próximo à banheiras, chuveiro ou piscinas.

Por motivos de segurança, não utilize o aquecedor imediatamente 
abaixo de tomadas de energia.

7

6

8

Retire o produto do suporte de parede, fazendo movimento para cima e para frente.

1

2

Ar Frio

1 Somente para o modelo SR575

Posição de Giro

MÍNIMO

500W 1000W 1500W

MÉDIO MÁXIMO

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO - FUNÇÃO AQUECEDOR DE AMBIENTE
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Gire o botão no sentido anti-horário
para ligar o aquecimento.
Para desligar, basta colocar
o botão na posição desliga.

O produto possui uma chave de segurança
para evitar acidentes, portanto o produto 
funciona somente na posição vertical
com a chave de segurança pressionada.

Gire o botão de potência para selecionar
a potência desejada (Somente para modelos 
com seleção de temperatura).

3 4

5 6

Cuidado, seu produto propaga 
ar quente. Evite proximidade 
quando o mesmo estiver em 
funcionamento.

DESLIGA

Ar Frio
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Realize freqüentemente a limpeza do seu produto. Para isso, utilize detergente neutro e pano macio, 
nunca utilize álcool, thinner ou outros solventes.

A câmara de secagem pode ser retirada e lavada. Siga as instruções da etiqueta.

LIMPEZA

Para um melhor aproveitamento de seu produto e economia de energia, siga algumas dicas:
 - Centrifugar as roupas antes de colocá-las na secadora auxilia o processo de secagem;
 - Evite colocar roupas dobradas ou sobrepostas umas às outras;
 - Coloque roupas de espessura similar distribuindo-as nos cabides;
 - Retire os bolsos das roupas para fora;
 - Não seque roupas com manchas não removidas.

DICAS

USO DO PRODUTO - ATENÇÃO

O produto não deve ser utilizado em outra posição além da posição normal de uso.

Função Secadora Função Aquecedor Nunca utilizar



Não funciona             

Não seca
a roupa

Falta de energia elétrica.

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÕES

Comunique-se com o fornecedor de energia.     

Certifique-se que as roupas estão
bem destribuidas no cabide. 

O ciclo AMACIANTE não produz calor para 
secagem de roupas, escolha outro programa.

Alguns tecidos mais grossos ou se a roupa 
estiver enxarcada pode ser necessário 
efetuar mais de um ciclo para secagem
completa.

Centrifugue ou torça as roupas antes 
de acomodá-las no produto.

Durante o funcionamento, o visor
do produto não deve ser aberta
para não prejudicar o desempenho.

Chame um eletricista para corrigir o defeito.     

Seu produto possui uma chave
de segurança para evitar acidentes.
Certifique-se que a chave de segurança 
esteja pressionada.

Tomada com defeito.    

Chave de segurança não pressionada.    

Roupas sobrepostas ou dobradas  

Visor aberto 

Ciclo amaciante

Excesso de carga

Excesso de água na roupa

Certifique-se que o botão de potência está 
na posição ideal para o tipo e quantidade 
de roupas que deseja secar e/ou se o botão
de potência está na posição "AR FRIO".

Potência baixa ou desligada1  

1Somente para o modelo SR575

Temperatura de operação 5ºC a 40°C

Peso líquido 6,5 kg

Tensão 127V ou 220V

Freqüência 60Hz

Potência total 1500W

Grau de proteção à umidade IPX1

SR555 SR575

7,0 kg

Dimensões da secadora aberta (alt./larg./prof.)

Dimensões do aquecedor (alt./larg./prof.)

1000 mm X 680 mm X 610 mm

610 mm X 680 mm X 170 mm

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Obedecemos e respeitamos toda a legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente
o “Código de Defesa do Consumidor”, nos termos da Lei 8.078, de 11/9/90. Contudo, indo além,
este produto para uso doméstico, devidamente lacrado, é garantido pela Latina contra eventuais 
defeitos de matérias-primas ou de fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data
da venda (3 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual), comprovada pela nota 
fiscal, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, quando no exercício
da presente garantia.

Advertimos que a garantia estendida eventualmente contratada não possui qualquer relação obrigacional 
com a Fabricante, já que o contrato é mantido entre consumidor e seguradora que oferece esse tipo de serviço.

Constatado o defeito de fabricação, o sr. Consumidor deverá procurar imediatamente um dos postos
autorizados, credenciados pela Latina (0800 123 090), únicos autorizados a fazer eventuais reparos, 
munido da nota fiscal de compra, para que o produto defeituoso, estando no prazo de garantia, seja 
reparado. No prazo de garantia, a mão-de-obra para esse serviço também será gratuita.
Em localidades onde não existam postos autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá
ser enviado até o posto autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte
por conta do sr. Consumidor. 

Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer uma das seguintes 
hipóteses:

   Não forem cumpridas as recomendações contidas no manual do usuário fornecido pela Latina
   e que acompanha o produto;  

   A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida; 

   O produto for danificado em ocorrência de acidentes de transporte, armazenagem
    ou manuseio indevido; 

   O defeito apresentado for causado por desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamento
    das partes externas; 

   Utilização de acessórios ou componentes, para instalação ou uso, não aprovados pela Latina
 ou em desacordo com as normas técnicas existentes no País; 

   Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoas
   ou entidades não autorizadas pela Latina; 

   Se houver algum defeito na parte elétrica do produto, ocasionado por deficiência da instalação 
   elétrica externa ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.

A presente garantia só é válida para produtos adquiridos e utilizados no Brasil. 

Esta garantia não cobre:

   Despesas com instalação dos produtos; 

   Chamadas relacionadas a informações que estejam contidas no manual do proprietário
   ou que constem no próprio produto. Estes atendimentos, caso efetuados, serão cobrados; 

   Danos em peças plásticas;

Garantias implícitas – esta garantia substitui todas as outras garantias, explícitas ou implícitas,
e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada
à venda de nossos produtos em nome da Latina.
A Latina não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso
ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos 
pecuniários, em não-cumprimento das indicações deste manual.
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Latina Eletrodomésticos S.A.
Av. Getúlio Vargas, 2700 – São Carlos – SP - CEP 13571-272 – CNPJ 00.217.622/0001-76
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www.latina.com.br
REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ACESSE O SITE E CONHEÇA
A LINHA COMPLETA DE PRODUTOS LATINA:

• PURIFICADORES DE ÁGUA
• BEBEDOUROS DE ÁGUA
• VENTILADORES DE TETO
• LAVADORAS DE ROUPA
• SECADORAS DE ROUPA

@latina_eletro

/latinaeletro

Utilize o QR CODE e saiba mais.
sac@latina.com.br

0800 123 090


