
•	Use	o	ferro	apenas	para	seu	uso	pretendido.
•	Para	proteger	contra	o	risco	de	choque	elétrico,	não	
mergulhe	o	aparelho	em	água	ou	outros	líquidos.
•	O	 ferro	 sempre	 deve	 estar	 na	 posição	 ‘	 0	 ‘	 antes	
de	conectar	ou	desconectar	da	 tomada.	Nunca	puxe	
o	 cabo	 para	 desconectar	 da	 tomada;	 em	 vez	 disso,	
segure	o	plugue	e	puxe-o	para	desconectar.
•	Não	 permita	 que	 o	 cabo	 toque	 em	 superfícies	
quentes.	 Deixe	 o	 ferro	 esfriar	 completamente	 antes	
de	guardar.	Enrole	o	cordão	frouxamente	em	torno	do	
ferro.
•	Sempre	 desconecte	 o	 ferro	 da	 tomada	 quando	
estiver	 enchendo	 com	 água	 ou	 esvaziamento	 e	
quando	não	estiver	em	uso.
•	Não	 utilize	 ferro	 com	 um	 cabo	 danificado	 ou	 se	 o	
ferro	cair	ou	estiver	danificado.	Para	evitar	o	risco	de	
choque	elétrico,	não	desmonte	o	ferro;	leve-o	a	uma	
assistência	 técnica	qualificada	para	análise	e	 reparo.	
Uma	 montagem	 incorreta	 pode	 causar	 um	 risco	 de	
choque	elétrico	quando	o	ferro	é	usado.
•	Esse	aparelho	não	deve	ser	usado	por	crianças.
•	Queimaduras	 podem	 ocorrer	 ao	 tocar	 partes	
metálicas	 quentes,	 água	 quente	 ou	 vapor.	 Tenha	
cuidado	 ao	 virar	 o	 ferro	 a	 vapor	 para	 baixo	 –	 pode	
haver	água	quente	no	reservatório.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
•	Para	 evitar	 sobrecarga	 no	 circuito,	 não	 opere	
outro	 aparelho	 de	 alta	 potência	 no	mesmo	 circuito.	
•	Se	 um	 cabo	 de	 extensão	 for	 absolutamente

necessário,	deve	ser	usado	um	cabo	de	10	ampéres.
Cabos	 com	 amperagem	 menor	 podem	
superaquecer.	 Se	 essa	 for	 a	 situação,	 tenha	
cuidado	para	não	tropeçar	e	puxar	o	fio.
•	Este	 aparelho	 não	 se	 destina	 a	 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.
•	Recomenda-se	 que	 as	 crianças	 sejam	 vigiadas	
para	 assegurar	 que	 elas	 não	 estejam	 brincando	
com	o	aparelho.
•	Quando	o	ferro	de	passar	for	colocado	na	posição	
vertical,	tenha	certeza	de	que	a	superfície	do	local	
é	estável.
•	O	ferro	deve	ser	utilizado	e	posicionado	em	uma	
superfície	estável.
•	O	 ferro	 não	 deve	 ser	 utilizado	 se	 sofrer	 uma	
queda,	 se	existem	visíveis	sinais	de	danos	ou	se	
existir	um	vazamento.
•	Se	 o	 cordão	 de	 alimentação	 está	 danificado,	
ele	 deve	 ser	 substituído	 pelo	 fabricante	 ou	 pelo	
agente	autorizado	ou	pessoa	qualificada,	a	fim	de	
evitar	riscos.

Ao	adquirir	um	produto	Colormaq,	você	garante	também	o	programa	de	assistência	
técnica	#Muito	Mais.	O	programa	permite	um	atendimento	muito	mais	personalizado	
e	muito	mais	rápido	aos	produtos	que	necessitam	de		algum	atendimento	técnico.
Comprove	você	também!

Central de atendimento técnico

Atendimento	de	Segunda	à	Sexta-Feira	das	08h	às	12h	e	das	13h	às	17h.
0800 770 8517

Termo de Garantia

1. A Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda. vende este produto com o objetivo de atender da melhor maneira 
possível as necessidades do consumidor. Desta forma, para orientação e garantia do produto, é indispensável que seja 
lido o Manual de Instruções de Uso do Produto. A seguir, ficam expressas as condições de garantia que entram em vigor 
a partir da data de aquisição na loja, ou da entrega efetiva do produto ao consumidor, de acordo com o que segue 
abaixo.

2. Prazo de Garantia Legal
2.1. - Garantia de 3 (três) meses, a contar da data de emissão na Nota Fiscal, sendo que esta garantia refere-se à garantia 
legal, conforme art. 24 e 26, II, da Lei nº 8.078/90.

3. - Prazo de Garantia Contratual
3.1. - Por mera liberalidade, a Color Visão poderá oferecer mais 9 (nove) meses de garantia contratual, nos termos do art. 
50, § único, da Lei nº 8.078/90, caso o consumidor atenda as seguintes condições:
3.1.1. - Dentro do prazo de garantia contratual, a Color Visão assume o compromisso de reparar ou substituir 
gratuitamente qualquer peça que apresentar defeito de fabricação, desde que o aparelho seja enviado para o Posto 
Autorizado mais próximo da residência do consumidor.
3.1.2. - Para o atendimento, é imprescindível que o consumidor comprove que o produto encontra-se dentro do prazo de 
garantia, entregando uma cópia da Nota Fiscal ou segunda via para a assistência técnica autorizada, pois do contrário, 
não será atendido. Portanto, o consumidor deverá guardar a Nota Fiscal cuidadosamente.
3.1.3. - Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparo, peças e mão de obra relativas ao produto, correrão 
exclusivamente por conta do consumidor.

3.2. - A garantia não cobre:
3.2.1. - Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, 
materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.
3.2.2. - Produto ou peças que tenham sido danificadas em consequência de transporte, carga, descarga, resultantes de 
acidentes, maus tratos, descuidos, uso indevido, incêndios ou catástrofes de qualquer natureza.
3.2.3. - Falha de funcionamento ou queima do produto decorrente de instalação em rede elétrica imprópria ou voltagem 
incorreta.
3.2.4. - Quando o defeito apresentado for causado pelo desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamentos, 
riscos, manchas das partes externas ou internas, decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares 
que provoquem resultados danosos à integridade da matéria prima do produto.
3.2.5. - Utilização de acessórios ou componentes na instalação não aprovados pela Colormaq ou em desacordo com as 
normas técnicas brasileiras.
3.2.6. - Chamadas relacionadas a informações que estejam no manual de instrução do consumidor que acompanha 
o produto ou que constem no próprio produto (estes atendimentos, caso efetuados, serão cobrados do consumidor).

3.3. - A garantia fica automaticamente nula se:
3.3.1. - Utilizar o produto como fonte de renda, ou seja, para fins comerciais, industriais ou outros, visto que o produto 
foi projetado único e exclusivamente para uso doméstico.
3.3.2. - Na instalação ou no uso, não forem cumpridas as especificações constantes no Manual do Produto.
3.3.3. - O aparelho tiver recebido maus tratos, alterações ou consertos feitos por técnicos ou pessoas não credenciadas 
pela Color Visão do Brasil, ou, esteja agregado com quaisquer peças ou componentes não originais.
3.3.4. - Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do mesmo.
A Color Visão do Brasil Industria Acrílica Ltda., se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas 
de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.

Certificado de garantia
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Instruções Importantes de Segurança
Ao usar seu ferro de passar, precauções de segurança básicas devem ser seguidas, incluindo os 
itens descritos abaixo. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

Autolimpeza

A autolimpeza limpa dentro da placa de metal, removendo as impurezas. Recomendamos cada 10-
15 dias. Instruções:
- Encha o reservatório até o nível máximo indicado e gire o botão de vapor (D) para “off” 
- Gire o botão do termóstato ( J) para a temperatura máxima e espere a luz (I) desligar. 
- Retire o plugue da tomada e mantenha o ferro na horizontal sobre a pia. 
- Mantenha a configuração de botão ( J) até toda a água fervente, vapor, impurezas saírem [Fig. 7]. 
- Quando a base do ferro esfriar, você pode limpar com um pano úmido.

Como guardar o ferro de passar

- Desconecte o plugue do ferro da tomada. 
- Esvazie o reservatório girando-se o ferro de cabeça para baixo e sacuda-o gentilmente. 
- Deixe o ferro esfriar completamente. 
- Enrole o cabo de alimentação [Fig. 8]. 
- Sempre guarde o ferro na posição vertical.

Conselhos para um bom funcionamento
• Recomendamos usar as temperaturas mais baixas com roupas que têm revestimentos incomuns 
(lantejoulas, bordados, flush, etc). 
• Se o tecido é misto (por exemplo, 40% algodão 60% sintéticos), regule o termóstato para a tem-
peratura da fibra do que exige a temperatura mais baixa. 
• Se você não sabe a composição do tecido, determine a temperatura adequada por meio de testes 
em um canto escondido do vestuário. 
• Comece com uma temperatura baixa e aumente gradualmente até atingir a temperatura ideal. 
• Nunca passe áreas com vestígios de suor ou outras marcas de ferro: o calor da placa de ferro fixa 
as manchas sobre o tecido, tornando-os irremovíveis. 
• Para evitar marcar vestes de seda, de lã ou sintéticas brilhante, passe-os para fora.
• Para evitar marcar tecidos de veludo brilhante, passe em uma direção (seguindo a fibra) e não 
pressione o ferro.



Descrição do Aparelho

Guarde estas instruções

Sistema antigotejamento

Passar com Vapor

Passar a seco

Limpeza

ATENÇÃO! 

Não utilize substâncias químicas aditivas, perfumadas ou descalcificantes. O não 
cumprimento dos regulamentos acima mencionados leva à perda da garantia.

2 3 4

Leia com atenção todas as instruções contidas neste manual, pois ele contém informações 
importantes sobre o uso, higiene, manutenção e limpeza do produto. Deixe-o sempre em local 
acessível para eventuais consultas.

Base
Spray
Porta	de	enchimento
Controle	de	Vapor
Botão	Spray
Botão	de	jato	de	vapor
Luz	de	produto	ligado
Suporte	do	cabo
Luz	de	controle	de	temperatura	de	placa
Botão	de	temperatura
Botão	auto-limpeza
Máximo	nível	de	enchimento

Ao	utilizar	o	ferro	pela	primeira	vez,	você	pode	notar	uma	ligeira	emissão	de	fumaça	e	ouvir	alguns	
sons	feitos	pelos	plásticos	em	expansão.	 Isto	é	normal	e	ele	para	depois	de	um	curto	período	de	
tempo.	Recomendamos	também	passando	o	ferro	sobre	um	pano	comum	antes	de	o	utilizar	pela	
primeira	vez.

•	Seleção de jato de vapor e vapor quando estiver passando verticalmente
Pressione	o	botão	de	jato	de	vapor	(F)	para	gerar	um	jato	de	vapor	que	pode	penetrar	os	tecidos	e	
suavizar	os	vincos	mais	difíceis	e	duros.	Aguarde	alguns	segundos	antes	de	pressionar	novamente	
[Fig. 4].	Pressionando	o	botão	de	jato	de	vapor	em	intervalos	na	posição	vertical	para	passar	corti-
nas,	peças	de	vestuário	penduradas,	etc.	[Fig. 5].

•	Não	deixe	crianças	ou	pessoas	inexperientes	utilizarem	o	aparelho	sem	supervisão.
•	Nunca	mergulhe	o	ferro,	cabo	ou	plugue	em	líquidos.
•	Não	deixe	o	ferro	quente	tocar	tecidos	ou	superfícies	inflamáveis.
•	 Não	 deixe	 o	 aparelho	 ligado	 desnecessariamente.	 Desconecte	 o	 plugue	 da	 tomada	 quando	 o	
aparelho	não	estiver	sendo	usado.
•	Nunca	toque	no	aparelho	com	as	mãos	molhadas	ou	úmidas.
•	Não	use	o	cabo	de	alimentação	ou	o	aparelho	para	puxar	o	plugue	da	tomada.
•	Não	deixe	o	aparelho	exposto	ao	clima	(chuva,	sol,	etc.).
•	Não	deixe	o	ferro	sem	supervisão	quando	está	ligado	à	rede	elétrica.
•	Não	encha	o	reservatório	com	água	antes	de	retirar	o	plugue	da	tomada.

Instruções Gerais

Sistema anticalcário
Um	filtro	de	resina	especial	no	interior	do	reservatório	de	água	suaviza	a	água	e	evita	que	o	calcário	
©se	deposite	no	ferro.	O	filtro	de	resina	é	permanente	e	não	necessita	de	substituição.

POR FAVOR, NOTE:
• Use apenas água da torneira. Água destilada e / água desmineralizada faz com que o sistema de 
anti-calcário se torne ineficaz, alterando suas características físico-químicas.
• Não use aditivos químicos, substâncias aromáticas ou descalcificantes. O não cumprimento dos 
regulamentos acima mencionados leva à perda da garantia.

Com o sistema antigotas, você pode perfeitamente passar tecidos mais delicados. Sempre 
passe estas roupas em baixas temperaturas. O ferro pode esfriar até o ponto onde não há 
mais vapor saindo, mas sim gotas de água ferventes que podem deixar marcas ou manchas. 
Nesses casos, o sistema antigotas ativa automaticamente para evitar vaporização, para 
que você possa passar os tecidos mais delicados sem risco de estragar ou manchá-los.

Desligamento Automático

O desligamento automático desabilita a resistência do dispositivo após o ferro ter sido esquecido 
durante cerca de oito minutos na posição vertical ou não utilizado durante cerca de trinta 
segundos na posição horizontal. A luz se acende para indicar que o sistema de desligamento 
disparou. Quando você move o ferro, o sistema detecta e o ferro começa a trabalhar novamente.

Preparação
Escolha a temperatura a ser utilizada de acordo com os símbolos internacionais na 
etiqueta do vestuário, ou se este estiver faltando, de acordo com o tipo de tecido.

ETIQUETA DO 
VESTUÁRIO

TIPO DO
TECIDO

REGULAGEM DA
TEMPERATURA

Sintético

Seda - Lã

Algodão - Linho

Tecido que não deve ser passado

•
Temperatura Baixa

••
Temperatura Média

•••
Temperatura Alta

Comece a passar as peças que exigem uma temperatura baixa. Isto reduz os tempos de espera 
(o ferro leva menos tempo para aquecer do que esfriar) e elimina o risco de queimar o tecido.

• Enchimento do Reservatório
- Verifique que o plugue esteja desligado da tomada. 
- Mova o seletor de vapor (D) a “0” [Fig. 1]. 
- Abra a tampa (C). 
- Levante a ponta do ferro para ajudar a água entrar a abertura sem transbordar. 
- Lentamente, despeje a água do reservatório, usando a medida especial e tomando cuidado para 
não ultrapassar o nível máximo (cerca de 370ml), indicado por “MAX” no reservatório do [Fig. 2]. 
- Feche a tampa (C).

• Selecionando a Temperatura
- Coloque o ferro na posição vertical. 
- Colocar o plugue na tomada. 
- Ajuste a temperatura ( J) de acordo com o símbolo 
internacional na etiqueta do vestuário [Fig. 3]. A luz de 
controle de temperatura de placa (I) indica que o ferro 
está a aquecer. Espere até que a luz de controle de 
temperatura de placa se apague antes de passar.

• Selecionando o vapor.
- A quantidade de vapor é regulada pelo seletor de vapor (D). 
- Mova o seletor de vapor para uma posição entre o mínimo e máximo, dependendo da quantidade 
de vapor necessária e a temperatura selecionada [Fig. 1].

Aviso: durante o trabalho, a luz de controle de temperatura de placa (I) acende-se em 
intervalos, indicando que a temperatura selecionada é mantida. Se você baixar a temperatura 
do termostato após ter passado por uma temperatura alta, não comece a passar até que a placa 
temperatura controle acende novamente.

Aviso: o ferro exala vapor continuamente apenas se você segurar o ferro na horizontal. Você 
pode parar o vapor contínuo, colocando o ferro na posição vertical ou mover o seletor de vapor 
para “0. Conforme indicado no botão do termostato ( J) e na tabela inicial, você só pode usar 
vapor para as temperaturas mais altas. Se a temperatura selecionada for demasiado baixa, a 
água pode pingar.

Aviso: a função jato de vapor só pode ser usada em altas temperaturas. Para a liberação 
quando acende a luz de controle de temperatura do ferro (I), e comece a passar outra vez 
apenas depois que a luz ter acendido.

Para	passar	a	ferro	sem	vapor,	siga	as	instruções	na	seção	“pas-
sar	com	vapor”,	deixando	o	seletor	de	vapor	(D)	na	posição	“0”.
• Função Borrifar
Certifique-se	de	que	há	água	no	reservatório.	Aperte	o	botão	
de	borrifar	(E),	lentamente	(para	um	jato	mais	concentrado)	ou	
rapidamente	(para	um	jato	mais	espalhado)	[Fig. 6].

Aviso: para tecidos delicados, recomendamos umedecer o 
tecido previamente usando o borrifador (E), ou colocando 
um pano entre o ferro e o tecido. Para evitar manchas, não 
use o borrifador na seda ou tecidos sintéticos.
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POR FAVOR, NOTE:	antes	de	limpar	o	ferro	de	qualquer	forma,	certifique-se	de	que	o	plugue	do	
aparelho	não	está	ligado	à	tomada.

Qualquer	depósito	ou	resíduos	na	placa	metálica	do	ferro	pode	ser	removido	com	um	pano	úmido	
ou	um	detergente	líquido	não	abrasivo.	Evite	riscar	a	placa	com	palha	de	aço	ou	objetos	metálicos.	
As	partes	de	plástico	podem	ser	limpas	com	um	pano	úmido	em	seguida	com	um	pano	seco.
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