
Certificado de Garantia              MMMMMMMMMMMMMM  
 
Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as 
instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições: 
 
1 • A Wanke S.A. garante este produto pelo prazo de 01 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal 
de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de 
fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de Setembro de 
1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A. 
2 • Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais 
próximo ou entrar em contato com a fábrica. 
3 • Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão 
substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário as 
despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto. 
4  • Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a 
seguir expressas: 
     a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico; 
     b) Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual; 
     c) Não forem cumpridas as instruções de uso do manual de instruções; 
     d) O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.; 
     e) As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas; 
     f) O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no 
produto; 
     g) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original 
adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto; 
     h) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo; 
     i) Falhas de funcionamento do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou 
ainda, decorrente da existência de objetos no seu interior, que forem estranhos ao seu funcionamento e 
finalidade de utilização. 
5 • A garantia não cobre: 
     a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou 
quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito; 
     b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a 
intempéries (chuva ou sol). 
6 • A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer 
outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas. 
7 • A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os 
aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer 
responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou 
Terceiros. 
 

WANKE S.A. 
Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 16 

Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89130 000 
Indaial - Santa Catarina - Brasil 

www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br 
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291 
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Características Gerais Dados Técnicos 

A Secadora de Roupas Wanke Flex é fácil 
e simples de instalar, dispensando assim 
acompanhamento técnico. No entanto, para 
uma correta manutenção da sua Secadora 
de Roupas Wanke Flex, utilize o Serviço 
Autorizado Wanke de Assistência 
Técnica. 
 

A Wanke sempre pensando na satisfação 
completa de seus clientes criou o SAC - 
Serviço de Atendimento ao Cliente 
Wanke. Você pode  fazer uso deste serviço 
sempre que achar necessário, através do 
nosso e-mail ou telefone. A ligação é 
gratuita. 
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1 - Suporte “L” Câmara Secagem  

2 - Base  

3 - Cabo de alimentação   

4 - Painel 

5 - Botão do timer  

 

 

 

6 - Botão do termostato   

7 - Tubo retangular  

8 - Suporte do corpo  

9 - Secadora / Aquecedor  

10 - Régua câmara  de  secagem  

11 - Câmara de secagem  

12 - Varetas das roupas  

13 - Haste Frontal 

14 - Vareta para cabides 

15 - Cantoneira  

 

 

 

 

 

 Secadora Wanke Flex 

Tensão (V) 127 220 
Frequência (Hz) 60 50/60 

Potência (W) 1450 1150 

Corrente (A) 11,4 5 

Temperatura no interior  
da câmara de secagem 

Aproximadamente 65°C Aproximadamente 65°C 

Capacidade (kg) 8 kg roupa úmida 8 kg roupa úmida 

Timer ciclo máximo 120 minutos 120 minutos 

Sistema de Controle Automático Automático 

Peso líquido 5,1kg 5,1kg 

Peso Bruto 5,575kg 5,575kg 
Dimensões do Produto 
(cm) 

105x65x55 105x65x55 

Dimensões da Embalagem    
(AxLxP) (cm) 

25x58x17,5 25x58x17,5 

*Quando utilizar a Secadora como Aquecedor de ambientes, os valores elétricos de 
(potência e corrente) serão os mesmos. 

Itens que acompanham o produto: 

Qtde Descrição 

1 

 

Aquecedor/Secadora 

1 Câmara secagem com a régua 

7 Varetas das roupas 

1 Conjunto do tubo retangular 

1 Haste Frontal 

1 Vareta para cabides 

1 Suporte do corpo 

2 Suportes (“L”) câmara de secagem 

7 Buchas plásticas S8 

7 Parafusos para bucha S8 

7 Arruelas 

1 Manual de Instruções 

1 Lista de Assistências Técnicas 

Autorizadas 

 

9 

10 

8  

11 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10                       3  

 

Manual de Instruções da Secadora de Roupas Wanke Flex 
 
Obrigado por adquirir a Secadora de Roupas Wanke Flex, mais um excelente produto com a 
qualidade, garantia e tradição da Wanke S.A. 
Ao adquirir a Secadora de Roupas Wanke Flex, você escolheu um produto multifuncional, projetado 
para proporcionar mais praticidade no seu dia-a-dia, além de contar com um novo design e uma série de 
outras vantagens que só um produto Wanke possui.  

 

Precauções e Itens de Segurança 
Leia o manual atentamente para conhecer a sua Secadora de Roupas Wanke Flex, siga as 
instruções para usá-la com segurança, mesmo que você já tenha conhecimento do produto. Se 
outras pessoas também forem usar, peça para que leiam este manual, oriente e informe-as sobre 
todas as precauções e instruções do mesmo. Depois de ler, guarde-o para consultar sempre que 
necessário. 
 

• Este produto foi desenvolvido somente para uso doméstico.  

• ATENÇÃO: Este aparelho se destina apenas para secar tecidos lavados em água. 

• OBS: Esta secadora de roupas deve ser montada por um adulto responsável. 

•  Nunca  utilize  a  secadora  se  o  cabo  de  alimentação  ou  plugue  estiver  danificado.  Se  o  cabo  de  

alimentação  está  danificado,  ele  deve  ser  substituído  pelo  fabricante  ou  agente  autorizado  ou  
pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;  

 • Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a tensão indicada no produto é compatível 

com a tensão em que a secadora será ligada (127V ou 220V). Desconecte o cabo de alimentação da 
tomada quando a secadora não estiver sendo usada. 

• Não utilize extensões elétricas nem conectores (T ou benjamim), pois estes podem queimar ou causar 

sobrecarga na instalação elétrica. 

• Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica de sua residência, desconecte 

o cabo de alimentação da tomada para evitar danos a sua secadora e não deixe o produto funcionando ou 
conectado à tomada enquanto você estiver ausente. 

• Desligue e desconecte a secadora da tomada de energia elétrica quando for fazer a limpeza do produto 

ou quando for movimentá-la de um lugar para outro. Não manuseie a secadora ligada. 

• Nunca instale a sua secadora próxima a materiais combustíveis, fontes de calor ou chamas como 

churrasqueiras e aquecedores centrais, para evitar risco de incêndio. 

• Não seque nada que possua qualquer material inflamável (mesmo após a lavagem) ou que possua 

qualquer tipo de óleo (inclusive óleo de cozinha). 

• Remova todos os objetos de bolsos tais como isqueiros e fósforos. 

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o 

aparelho. 

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusiva crianças) com capacidades físicas, 

sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa 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. 

• Os pinos do plugue do cabo de alimentação da secadora 127V /60Hz possuem o diâmetro de 4,8mm  

adequados para a potência do produto conforme exigência de norma NBR14136. A tomada local, onde for 
instalada secadora, deve estar adequada para conexão deste plugue. 

•  O cabo de alimentação deverá estar livre de superaquecimento, sem nada o puxando ou esticando-o. 

Utilizando a Secadora como Aquecedor de Ambientes 
 

1 – Desconecte o plugue da secadora da tomada de energia elétrica. 
2 – Retire a régua (10) da lateral do produto conforme a figura 1. 
3 – Segure o cabo de alimentação conforme a figura 2, empurre a secadora/aquecedor para cima. 
Mantendo ela inclinada e puxe secadora/aquecedor (9) para frente até a retirada completa do suporte 
do corpo (8).   
4 – Coloque-a em pé sobre uma superfície seca e nivelada horizontalmente a uma distancia mínima de 
20 cm da parede, figura 3. 
5 – Ligue o plugue do cabo de alimentação (3) da secadora/aquecedor (9) na tomada de energia 
elétrica. 
6 – Gire o botão do timer (5) no sentido anti-horário até a opção “Ligado” ou se desejar pode ser 
usado na função timer (para isso gire o botão no sentido horário e escolha o tempo desejado). 
7 – Gire o botão do termostato (6) no sentido horário para selecionar a temperatura desejada. 
 

   
 

OBS: Certifique-se que o aparelho esteja frio antes de manuseá-lo. 
 

Precauções e Itens de Segurança 
 

• Não coloque o aquecedor ao lado de fontes de calor, tais como churrasqueiras, lareiras e fornos. 

• Não coloque o aquecedor sobre carpetes ou tapetes espessos.  

• Quando colocar o aquecedor sobre uma mesa ou local elevado esteja seguro de que o cabo de 

alimentação não possa ser acidentalmente puxado (ou nele tropeçado) e que o aquecedor não possa 
cair. 

• A grade deste aquecedor é destinada a evitar acesso direto aos elementos de aquecimento e deve 

estar no lugar quando o aquecedor for utilizado. 

• A grade não proverá proteção total para crianças e pessoas enfermas. 

• Não use este aquecedor próximo a torneiras, banheiras, chuveiros ou piscinas. 

• Após o uso, coloque os botões de tempo e temperatura na posição desligado e remova o plugue da 

tomada. 

• O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada. 

• Para evitar sobreaquecimento não cubra o aquecedor.  

• Não use o aquecedor em salas pequenas quando elas estiverem ocupadas por pessoas que não 

sejam capazes de deixar a sala sozinhas, ao menos que supervisão constante seja provida.  

 



Instalação da Secadora de Roupas 
 

 A Instalação da Secadora de Roupas Wanke Flex é fácil, prática e simples, não necessitando de 
um técnico  especializado. Você mesmo poderá instalá-la, seguindo as orientações contidas neste manual. 
OBS: Porém se preferir ligue para uma assistência técnica e solicite a instalação especializada. 
Este serviço será cobrado e não é coberto pela WANKE S.A.  
 

• Certifique-se de que a tomada em que será ligada a secadora está dimensionada para a mesma. A tomada, 

os disjuntores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/potência/tensão informadas na tabela de 
características técnicas na página 11. 

• Este produto prevê aterramento. Para maior segurança, conecte o plugue terra à rede de aterramento da 

residência. 

• Escolha um local adequado e seguro para a fixação da secadora. É importante que a parede não tenha 

qualquer irregularidade e que o local escolhido seja próximo a uma tomada de energia elétrica. 

• A tomada em que será ligado o plugue da secadora deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil 

desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.  

• Para uma maior vida útil de sua secadora, recomendamos que a mesma seja instalada em local ventilado e 

que não sofra a ação do tempo (chuva, sol e calor excessivo).  

 

Instalação do Suporte do Corpo  
 

OBS: Os números entre parênteses, indicados nas instruções, podem ser localizados na página 2. 
 

Fig.1 - Pegue o suporte do corpo (8) e utilize-o como gabarito. Posicione-o na parede observando o nível e 
a altura desejada, então faça a marcação dos furos.  
Obs.: Recomendamos instalar a uma altura entre 1,70m a 2,0m do piso para sua maior 
comodidade. A distância mínima entre o suporte do corpo (8) e as paredes laterais deve ser 
conforme a figura 1 da página 8.  

• Com uma furadeira, faça os furos utilizando uma broca específica para bucha 8, após coloque as buchas 

na parede.   
Fig. 2 - Pegue o conjunto do tubo retangular (7), e encaixe-o no suporte do corpo (8).  Encaixe as arruelas 
nos parafusos e na sequência coloque os parafusos nos furos do suporte do corpo (8). 
Fig. 3 - Com o auxilio de uma parafusadeira ou chave de fenda/philips, fixe o conjunto na parede apertando 
firmemente os parafusos.  

A - Manter os furos do tubo retangular voltados para cima cfme mostra a figura 2.............. 
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  Limpeza da Secadora de Roupas Wanke Flex 
 
– Desligue a secadora girando o botão do timer (5) no sentido anti-horário até a posição 

“Desligado”.  Após desconecte o plugue da tomada de energia elétrica. 

– Espere a secadora esfriar antes de efetuar sua respectiva limpeza. 

– Nunca use objetos pontiagudos que possam danificar o produto. 

– A cobertura externa da secadora  deve ser limpa com um pano macio levemente umedecido em 

água e sabão neutro.  

Nunca utilize produtos abrasivos (pasta cristal, esponja de aço ou lado verde de esponjas). 

A câmara de secagem deverá ser limpa com um pano macio umedecido em água e sabão neutro.  

– Sempre secá-la com um pano macio após a limpeza. 

Não deixe que água ou qualquer outro líquido penetre nas partes internas do produto, pois isto pode 

ocasionar risco de fogo ou choque elétrico. 

A poeira no interior da Secadora/Aquecedor poderá ser removida com uso de um aspirador 

de pó Wanke Domestik utilizando a escova específica para pó. 

 

 Dicas 
 

- Malhas, tecidos acolchoados e veludos conservam melhor a aparência se retirados da secadora antes 

de estarem totalmente secos. 

- Na secagem das roupas de tecido grosso, vire os bolsos para fora. 

- O calor tende a firmar manchas nos tecidos. Não seque roupas com manchas não removidas.  

 

 Suporte para enrolar o cabo de alimentação 
 

 - Quando não estiver em uso, o cabo de alimentação (3) pode ser enrolado no suporte do cabo que 

se encontra no fundo da base (2).  
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Montagem das Varetas e da Câmara de Secagem 
 

1- Após parafusar o conjunto (suporte do corpo (8)/ tubo retangular (7)) na parede), certifique-se 
que o mesmo esteja voltado para baixo, conforme mostra a figura 4, então pegue as varetas das 
roupas (12) e encaixe-as uma a uma no tubo retangular (7). 
2 - Conforme a figura 5, encaixe os suportes (“L”) da câmara de secagem (1) na parte superior do 
tubo retangular (7). 
3 - Encaixe a vareta dos cabides (14) nos suportes (“L”) da câmara de secagem (1) conforme 
indicado na figura 6.  
4 - Encaixe a haste frontal (13) nos suportes (“L”) da câmara de secagem (1), conforme a figura 7.  
5 - Gire o conjunto varetas 90° e empurre contra o suporte até ficar bem encaixado, veja a figura 8.  
6 - Pegue a câmara de secagem (11), encaixe a parte de tecido nos suportes (“L”) da câmara de 
secagem (1) e prenda o botão de pressão localizado no fundo da câmara, figura 9. 
7 - Com a grade da secadora voltada para baixo, segure o cabo de alimentação conforme a figura 10, 
encaixe a secadora (9) no suporte do corpo (8) e empurre até ouvir um clik. 
8 - Encaixe a régua da câmara de secagem (10) na  aba do corpo, conforme as figura 11.Conecte o 
plugue na tomada de energia elétrica.   

 

 
OBS: Certifique-se que a secadora esteja bem fixa no suporte do corpo (8). 

Para embutir a secadora 
 

Para embutir a secadora de roupas, recomendamos que sejam observadas as distâncias 

mínimas abaixo. 

 

 Medidas para Instalação do Suporte             Medidas da Instalação da Secadora 
 

        
Figura 1                                                           Figura 2 

 

OBS: As medidas expressas acima são para embutir a secadora. 

 
* Valores em cm. Vista Frontal  

OBS: Caso deseje reduzir a dimensão de 30cm para 15cm o conjunto das varetas deve ser montado 

no tubo retangular (7) antes de parafusar o conjunto suporte do corpo (8) na parede (veja a 

instalação do suporte do corpo na página 4). 

• Não requer ventilação adicional. 

 

Importante: 
• Para a segurança do usuário e aumento da vida útil do produto, seguir as  recomendações contidas 

neste manual. 

• Submeter o produto a uma revisão preventiva anual, após o período contratual da  garantia, devido 

ao desgaste natural de peças.   

• Fazer a revisão na Assistência Técnica Autorizada. A revisão não é coberta pela garantia 
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Instruções de Uso da Secadora de Roupas 
 

Colocando as Roupas 
 

1 – Com a secadora desligada, abra a câmara de secagem, puxando os dois zíperes localizados na 
parte lateral do produto, você poderá abri-lo totalmente ou até onde desejar.  
2 – Coloque as roupas nas varetas distribuindo-as uniformemente. De preferência coloque roupas 
com espessura similar. Evite colocar as roupas dobradas ou sobrepostas umas às outras.  
3 – Feche os zíperes.  
  
OBS: A Secadora de Roupas Wanke Flex possui uma vareta (item 14 na página 2) para 
colocação de cabides removíeis de roupas. Utilize somente cabides feitos com materiais resistentes ao 
calor (65°C).  
Recomendamos que sejam deixados espaços livres entre os cabides para melhor circulação de ar. 
Não ultrapassar a quantidade máxima de sete cabides no interior da secadora e também não exceder 
a capacidade máxima de 8kg de roupas úmida, pois acarretará a sobrecarga ao produto, causando 
desgastes prematuros e rendimento não satisfatório. 
OBS: Siga as orientações dos fabricantes de roupas e tecidos quanto ao uso em secadoras.  
Peças contendo espuma, borracha ou plástico deverão ser secas em um varal externo. 
 

Ligando o Timer e o Termostato 
 

1 – Para ligar a secadora gire o botão do timer (5) no sentido horário e escolha o tempo desejado. O 
timer permite programar a secagem em até 120 minutos. 
2 – Gire o botão do termostato (6) no sentido horário e escolha a temperatura desejada. 
A programação poderá ser interrompida, retornando o botão do timer (5) para a posição desligada, 
para isso gire o botão em sentido anti-horário até ouvir um (pin) sonoro.  
O tempo de secagem e a energia consumida são proporcionais à quantidade de água contida nas 
roupas e o tipo de tecido. Para maior rendimento, recomendamos que as roupas sejam centrifugadas 
na Centrífuga de Roupas Wanke ou torcidas antes de colocá-las para secar. As roupas que 
estiverem excessivamente úmidas deve-se repetir o ciclo de Secagem. 
 

Secando Calçados 
 

É possível secar calçados na Secadora de Roupas Wanke Flex, para isso coloque os calçados a 
serem secos em cima das varetas das roupas, deixando espaços entre eles para a circulação de ar em 
todas as superfícies. 
Você pode secar roupas e calçados ao mesmo tempo, porém, sempre respeitando a capacidade 
máxima de 8kg, evitando danificar/entortar as varetas. 
 

* OBS: Somente podem ser secos calçados que sejam costurados. Calçados que 
utilizam cola não podem ser secos na secadora, pois o ar quente derrete a cola 
danificando o mesmo. 

 

Protetor Térmico do Motor  
 

– O motor de sua Secadora Wanke Flex possui um protetor térmico que protege de possível  

superaquecimento. Este sistema de segurança desliga o motor e volta a ligá-lo assim que a sua 

temperatura voltar ao normal (aproximadamente 15 minutos). Caso isto ocorra com frequência o 

produto deverá ser enviado para a assistência técnica para analise. 

 

Fusível Térmico  
 

• Sua secadora de roupas possui um fusível térmico que protege do superaquecimento da resistência.  

Este sistema de segurança desliga a secadora não permitindo a  religação automática da mesma. Se 

isto ocorrer,  leve o produto a uma assistência técnica mais próxima para a substituição do fusível 

térmico. 

 

Sistema Giroflex 
 

1 – Sua secadora possui um prático sistema Giroflex, que permite dobrar o produto quando não 

estiver em uso.  

2 – Para esta operação remova a secadora de roupas (9) do suporte do corpo (8), retire a câmara de 

secagem(11) e os cabides móveis do seu interior. 

3 – Puxe o conjunto tubo retangular (7) para frente (figura 1) e abaixe-o contra a parede (figura 2). 

 

  
 

 A câmara de secagem, varetas e os demais componentes do produto podem ser substituídos quando            

necessários. Indicamos adquirir as peças nos Postos Autorizados, conforme relação que acompanha 

o produto. 

 

 
 
 


