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Instruções Importantes de Segurança

 1  INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

 É muito importante que você leia atentamente todas as instruções 
contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua 
segurança. 

 Condições de Instalação 
•	 Verifique	se	a	tensão	(voltagem)	do	produto,	que	consta	em	sua	etiqueta	
de	identificação,	é	a	mesma	da	tomada	a	ser	utilizada.
•	 Evite	acidentes.	Após	desembalar	o	produto,	mantenha	o	material	da	
embalagem	e	o	produto	fora	do	alcance	de	crianças	ou	pessoas	não	capacitadas,	
especialmente quando estiver em uso ou quando o produto ainda estiver quente, 
para se evitar queimaduras.
•	 Para	proteção	contra	choques	elétricos	e	outros	acidentes,	não	imerja	o	
produto	ou	o	cabo	de	alimentação	na	água	ou	outro	líquido.	Não	toque	no	cabo	de	
alimentação	com	as		mãos	molhadas.
•	 Mantenha	o	aparelho	e	o	cordão	elétrico	longe	do	calor,	da	luz	do	sol,	de	
umidade	e	de	superfícies	cortantes	ou	similares.
•	 Não	 ligue	 o	 aparelho	 em	 tomadas	 múltiplas	 ou	 extensões	
sobrecarregadas,	pois	a	sobrecarga	pode	danificar	o	produto	e	causar	acidentes.
•	 Se	o	cordão	de	alimentação	estiver	danificado	ele	deverá	ser	substituído	
pelo	fabricante,	agente	autorizado	ou	pessoa	qualificada,	a	fim	de	evitar	riscos.
•	 Não	tente	desmontar	ou	consertar	o	produto.	Toda	substituição	de	peça	
danificada	deve	ser	feita	somente	por	meio	do	serviço	autorizado	Cadence.
•	 Não	utilize	acessórios	que	não	sejam	originais	do	aparelho.	O	uso	de	
acessórios	que	não	sejam	originais	pode	prejudicar	o	funcionamento,	causar	danos	
ao	usuário	e	ao	produto.
•	 Nunca	coloque	produtos	aromáticos,	alcoólicos	ou	detergentes	dentro	
do	produto,	isso	pode	danificá-lo.
•	 Nunca	encha	o	reservatório	de	água	do	produto	além	do	limite	máximo.	
Ultrapassar	o	 limite	de	água	 recomendado	pode	derramar	a	água	e	 resultar	em	
queimaduras	ou	choque	elétrico.
•	 Este	aparelho	não	pode	ser	utilizado	por	pessoas	(inclusive	crianças)	
com	capacidade	 física,	sensorial	ou	mental	 reduzida,	ou	com	pouca	experiência	
ou	conhecimento,	a	menos	que	estejam	sobre	a	supervisão	ou	instrução	de	uma	
pessoa	responsável	pela	sua	segurança.
•	 A	Nota	Fiscal	e	o	Certificado	de	Garantia	são	documentos	importantes	e	
devem	ser	mantidos	para	efeito	de	garantia.
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 Condições de Uso

•	 Nunca	deixe	o	produto	sem	acompanhamento	quando	o	mesmo	estiver	
ligado	à	alimentação,	principalmente	quando	houver	crianças	por	perto.	
•	 Sugerimos	 que	 você	 esteja	 calçado	 e	 sobre	 um	 piso	 seco	 quando	
utilizar	produtos	elétricos.
•	 Sempre	certifique-se	que	a	tampa	do	produto	esteja	bem	travada	antes	
de	liga-lo.	Nunca	use	o	aparelho	sem	a	tampa.
•	 Sempre	desligue	o	aparelho	e	o	retire	da	tomada	quando	não	estiver	em	
uso,	quando	 for	 reabastecê-lo	e,	principalmente,	quando	 for	 limpá-lo.	Desligue	o	
aparelho	imediatamente	se	estiver	funcionando	defeituosamente.	O	aparelho	deve	
estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
•	 Nunca	 desligue	 o	 aparelho	 puxando	 pelo	 cordão	 elétrico,	 segure	
firmemente	o	plugue	e,	então,	puxe	para	desconectar.	Nunca	transporte	o	produto	
pelo	cordão	elétrico.
•	 O	bocal	e	outros	componentes	ficam	quentes	durante	o	uso.	Para	evitar	
ferimentos,	não	toque	nas	partes	quentes	até	que	estas	esfriem	completamente.
•	 Não	utilize	o	produto	se	a	abertura	de	vapor	 for	obstruída.	Caso	 isso	
ocorra durante o uso, desligue o produto e retire o plugue da tomada.
•	 Não	 utilize	 para	 nenhum	 outro	 propósito	 além	 dos	 descritos	 neste	
manual.
•		 Use	apenas	água	 limpa	e	fria	no	produto.	Não	utilize	água	quente	ou	
qualquer	outra	substância.
•	 Deixe	o	aparelho	esfriar	antes	de	guardá-lo.	Armazene	em	local	fresco.
•	 Utilize	o	aparelho	de	modo	que	o	vapor	sempre	saia	para	frente,	não	
incline	o	bocal	para	cima	ou	para	baixo.
•	 Nunca	deixe	o	cordão	elétrico	 	em	um	 local	onde	uma	pessoa	possa	
nele	tropeçar.	Nunca	transporte	o	produto	pelo	cordão	elétrico.	

       Atenção!
Não direcione vapor contra pessoas, animais, aparelhos elétricos ou tomadas 
elétricas.
Antes de guardar o produto esvazie o reservatório e deixe 5 minutos ligado para 
secagem.

 Somente para uso doméstico, interno e não comercial.
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 2 COMPONENTES DA SUA PASSADEIRA

 

1 Bocal de vapor.
2	 Tampa	do	reservatório	de	água.
3 Led indicador: acende quando a passadeira estiver ligada.
 Botão Liga/Desliga.
4	 Alça	da	passadeira.
5	 Reservatório	de	água	com	indicador	de	nível	Máximo.
6 Base.
7	 Copo	medidor.
8	 Conjunto	de	escovas.
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 3  UTILIZAÇÃO

	 Antes	 de	 utilizar	 o	 produto	 verifique	 se	 a	 voltagem	 do	 produto	 é	 a	
mesma	da	sua	rede	elétrica.	Leia	atentamente	as	instruções	contidas	no	Capítulo	
1,	Instruções	Importantes	de	Segurança,	págin	1.

[1]	 Coloque	sua	Passadeira	em	uma	superfície	plana,	nivelada.
[2]	 Certifique-se	 de	 que	 o	 produto	 esteja	 com	 o	 botão	 na	 posição	 de	
desligado	e	o	produto	esteja	desconectado	da	tomada.
[3]	 Desenrosque	 a	 tampa	 de	 água	 no	 topo	 do	 produto	 girando	 para	 o	
sentido	anti-horário	e	adicione	água	fria	e	limpa,	utilizando	o	copo	medidor.
[4]	 Encha	cuidadosamente	o	 reservatório	d’água.	Não	ultrapasse	o	nível	
Máximo	permitido.
[5]	 Tampe	o	reservatório	de	água	girando	a	tampa	no	sentido	horário.
[6]	 Ligue	o	produto	e	em	aproximadamente	2	minutos	ele	vai	começar	a	
liberar	vapor.	
[7]	 Direcione	o	bocal	de	vapor	para	passar	suas	roupas,	tapetes,	tecidos,	
etc.

       Atenção!
Utilize o aparelho de modo que o vapor sempre saia para frente, não incline o bocal 
para cima ou para baixo.
Não direcione vapor contra pessoas, animais, aparelhos elétricos ou tomadas 
elétricas.

•	 Quando	a	água	do	reservatório	acabar	o	produto	se	desligará.
•	 Para	reabastecer	o	reservatório	novamente,	desligue	o	produto	e	deixe	
esfriar	por	pelo	menos	5	minutos,	não	remova	a	tampa	do	produto	até	que	tenha	
esfriado	completamente.	
•	 Quando	o	produto	não	estiver	mais	quente	repita	os	passos	descritos	
acima. 

       Atenção!
Não reabasteça o produto enquanto ele estiver quente, pois a água fria e o vapor 
quente no reservatório pode espirar para fora e causar acidentes.

 Nota:
 Para prolongar a vida da passadeira recomendamos usar a água 
filtrada, destilada ou desmineralizada.



 Dicas Para Passar suas Roupas e Tecidos
•	 Cortinas	 e	 tapeçaria	 podem	 ser	 vaporizados	 enquanto	 estão	
dependurados.
•	 Para	 remover	 os	 amassados	 de	 toalhas,	 lenços	 e	 guardanapos,	
disponha-os	 sobre	 uma	 haste	 ou	 grade	 para	 pendurar	 toalhas	 e	 vaporize-os	
gentilmente.
•	 Tecidos	mais	pesados	podem	demandar	a	repetição	do	processo.
•	 Para	remover	amassados	teimosos,	vaporize	ambos	os	lados	do	tecido.
•	 Uma	 escova	 para	 tecido	 também	 pode	 ser	 utilizada	 para	 remover	
amassados	difíceis.
•	 Tenha	especial	cuidado	ao	passar	tecidos	delicados	evitando	prováveis	
danos	e	manchas	de	água.	

 4  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 Limpe Regularmente sua passadeira. Para	limpar	as	partes	externas	e 
os componentes do produto, passe apenas um pano limpo, levemente umedecido 
com	água,	sem	adição	de	nenhum	produto	químico	de	limpeza.

       Atenção!
Assegure-se de que a passadeira esteja desligada e totalmente fria.

 

Para guardar sua passadeira siga os passos a seguir:
[1] Desligue a passadeira e retire o plugue da tomada.
[2]	 Espere	até	que	a	passadeira	esfrie	completamente.
[3]	 Remova	todos	acessórios	do	produto.
[4]	 Retire	toda	a	água	restante	de	dentro	do	reservatório	da	passadeira,	isto	
irá	minimizar	o	acúmulo	mineral	dentro	do	produto.
[5] Ligue novamente o produto por 5 minutos para secar a resistência.
[6]	 Desligue	 novamente	 e	 remova	 o	 plugue	 da	 tomada.	 Guarde	 sua	
passadeira	juntamente	com	seus	acessórios,	em	local	seco	e	fresco.	

 Dica:
 Para remover acúmulos de minerais provenientes da água, 
recomendamos encher o reservatório de água com metade de vinagre e metade 
com a água. Aguarde 40 minutos; retire a tampa do reservatório e escoe a solução, 
esvaziando o reservatório. Enxágue bem com água limpa até que o odor do vinagre 
desapareça.
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 5  SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Possível Problema Possivel Causa Solução

A passadeira não 
aquece

Ela	não	está	ligada	
na tomada.

O	disjuntor	da	casa/
interruptor	falhou	ou	
fundiu	um	fusível.

Verifique	o	plugue	e	a	
tomada. 

Verifique	a	voltagem	da	sua	
residência. 

Restaure	o	disjuntor	ou	
substitua	o	fusível.	Se	você	
necessitar	o	auxílio,	contate	

um eletricista licenciado.

A passadeira 
aquece mas não 
passa.

O	reservatório	da	
água	está	vazio.

Acúmulo	mineral	no	
produto.

Encha	o	reservatório	da	
água.

Siga o procedimento 
descrito neste manual para 
remover	o	acúmulo	mineral.

A saída do vapor é 
intermitente.

Acúmulo	mineral	no	
produto.

É normal a passadeira 
parar de emitir vapor por 

alguns segundos. Se o 
vapor	permanecer	fora	

por	períodos	mais	longos,	
siga o procedimento deste 

manual para remover o 
acúmulo	mineral.

Solucionando	Problemas6



 6  CERTIFICADO DE GARANTIA

O	sua	Passadeira,	Modelo	VAP901,	 tem	 	garantia	 contra	defeitos	de	 fabricação	
pela	Cadence,	por	um	período	superior	ao	estabelecido	por	lei.	Para	que	a	garantia	
tenha	 validade,	 é	 imprescindível	 a	 apresentação	 da	Nota	 Fiscal	 de	 compra	 e	 a	
conformidade	com	as	condições	abaixo	enumeradas:
1	 A	 Cadence	 assegura	 ao	 proprietário	 consumidor	 deste	 aparelho	 a	
garantia	de	365	dias	contra	defeitos	de	fabricação,	sendo	que	os	primeiros	90	dias	
referem-se	ao	prazo	mínimo	estabelecido	por	lei	e	os	275	dias	subsequentes	como	
garantia adicional.
2	 A	garantia	de	365	dias	é	contada	a	partir	da	data	da	compra.
3	 Esta	garantia	perderá	a	sua	validade	se:
	 3.1	 O	defeito	apresentado	for	ocasionado	por	uso	indevido,	em	
desacordo	com	o	Manual,	ou	se	ocasionado	por	 fatores	externos,	como	quedas,	
pancadas,	defeitos	na	rede	elétrica	e	raios.
	 3.2	 O	 produto	 for	 alterado,	 violado	 ou	 consertado	 por	 pessoa	
não	autorizada	pela	Cadence.
 3.3	 O	 produto	 for	 ligado	 à	 fonte	 de	 energia	 diferente	 daquela	
recomendada	na	caixa.
	 3.4	 O	defeito	for	decorrente	do	uso	do	produto	em	situações	não	
domésticas	ou	em	desacordo	com	o	uso	recomendado.
4	 A	 Cadence	 não	 efetuará	 troca	 caso	 hajam	 condições	 de	 sanar	 os	
defeitos	do	produto	reclamado	em	garantia.
5	 A	 	 garantia	 não	 cobre	 a	 limpeza	 do	 aparelho.	 O	 produto	 deverá	 ser	
entregue	para	conserto	ao	posto	da	rede	autorizada	em	boas	condições	de	limpeza.
6	 A	 garantia	 não	 abrange	 peças	 e	 acessórios	 sujeitos	 a	 quebra,	 como	
fabricados	em	material	plástico	ou	vidro.
7	 Esta	 é	 uma	 garantia	 de	 balcão	 e,	 portanto,	 não	 cobre	 atendimentos	
domiciliares.
8		 Esta	garantia	não	cobre	danos	sofridos	pelo	produto	durante	o	transporte	
de terceiros contratado pelo reclamante da garantia. 
9	 Se	o	aparelho	apresentar	problemas	de	funcionamento,	o	consumidor	
deverá	levar	o	produto	até	o	Posto	Autorizado	mais	próximo.	
 Para	 encontrar	 a	 relação	 dos	 Postos	 Autorizados	 de	 	 Assistência	
Técnica	você	pode	 ligar	para	54 3290 2200,	em	horário		comercial,	ou	entrar	no	
site www.cadence.com.br.	Através	do	site	você	também	pode	tirar	dúvidas,	elogiar,	
sugerir	ou		reclamar.	Para	isso	basta	acessar	Contato	-	SAC,	preencher	o	formulário	
com	 	 seus	 dados	 e	 deixar	 seu	 comentário.	A	 Cadence	 terá	 o	 maior	 prazer	 em		
responder.

Certificado	de	Garantia 7
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