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Singer 
Passa-Roupas a
Vapor Compacta

Como proprietária da nova Passa-Roupas 
SINGER, você está começando a aprender 
um sistema de passar roupas 
completamente diferente de tudo o que 
você conhece.
Este sistema é muito difundido nos Estados 
Unidos e na Europa justamente pela 
praticidade e conforto de trabalho que 
proporciona.
Recomendamos que antes de usar sua 
nova Passa-Roupas, descubra as muitas 
vantagens e facilidades no manuseio, lendo 
atentamente este manual. 

Para assegurar a você os mais modernos 
equipamentos, a SINGER se reserva o direito de 
alterar a aparência, mecanismos, ou acessórios 
deste aparelho sempre que julgar necessário.
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Este aparelho foi projetado para 
uso doméstico.

A Passa-Roupas nunca deve ficar ligada  na 
tomada quando não estiver em uso. Antes de 
limpá-la ou depois de  usá-la não deixe de  
desligá-la da tomada.

Certifique-se de que a voltagem da tomada da 
sua rede elétrica seja a mesma da Passa-Roupas   
antes de ligá-la.

Nunca toque nas partes  quentes da Passa-
Roupas pois há riscos de queimaduras.

Leia atentamente todas as instruções contidas 
neste manual e opere a sua Passa-Roupas  de 
acordo com elas.

Certifique-se de que a  Passa-Roupas  esteja 
DESLIGADA antes de conectá-la  à tomada. 
Ao retirar o plugue da tomada, não puxe pelo 
cordão de força. Segure pelo próprio plugue .

1. Normas importantes de segurança
COMO REDUZIR RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTO ÀS PESSOAS

Não deixe o cordão de força encostar nas partes 

quentes da Passa-Roupas.

Desligue o aparelho da tomada antes de colocar 

ou retirar a água  do tanque. Se  um pouco de 

água se derramar sobre a prensa, seque 

imediatamente.

Nunca use a Passa-Roupas  com o fio danificado 

ou se ela tiver levado uma queda. Leve-a a um 

técnico da Rede de Serviços Autorizados SINGER .

Nunca desmonte a P assa-Roupas, há risco de  

choque elétrico.

Mantenha o produto fora  do alcance das 

crianças.

Quando não estiver em uso, mantenha a prensa e 

a tábua de passar travadas.

Quando em uso, a prensa móvel alcança  

temperaturas elevadas. Nunca encoste na parte 



2. Instruções especiais
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?nstale sua Passa-Roupas em uma mesa de 
trabalho. Deixe no mínimo 30 cm 
à frente dela e 30 cm de cada lado 
para movimentação das roupas

?Em locais com água de elevado teor de 
minerais (cloro, por exemplo), use 
água destilada a fim de evitar 
acúmulos minerais no sistema de vapor.

?Não use produtos químicos, perfumados ou 
que contenham álcool.

?A Passa-Roupas CSP -1 foi projetada para a 
operadora  usá-la sentada, se for 
colocada sobre uma mesa de altura 
normal (aprox. 70 cm). Se você preferir 
trabalhar em pé, instale-a sobre uma mesa mais 
alta.

?Não se esqueça de abrir a aba estabilizadora 
antes de ligar a sua Passa-
Roupas.

?A prensa móvel deve sempre permanecer 
levantada. Só a abaixe quando em 
uso ou após esfriar para guardar.

I

30 cm

30 c m

30  cm

ABA 
ESTABILIZADORA

Para reduzir o consumo de energia elétrica, junte

as roupas e passe todas  apenas  vez por semana.1
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3. Conhecendo a sua Passa-Roupas
Partes

1.Alça de acionamento
2. Alavanca de vapor extra
3.Tanque de água
4.Tampa do dreno do tanque de água
5.Prensa móvel
6.Tábua de passar móvel
7.Base
8. Alavanca para girar a tábua
9.Aba estabilizadora

10. Trava de abertura
11. Tampa do tanque de água
12. Botão para girar a prensa
13. Regulador da temperatura
14. Controle da quantidade de vapor
15. Interruptor liga-desliga
16. Luz indicadora de ligado (Vermelho)
17. Luz indicadora da temperatura de uso 
(Amarelo)

Acessórios

18. Almofada auxiliar
19. Recipiente para água
20. Borrifador de água
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4. Conectando a sua Passa-Roupas
ANTES DE LIGAR O CABO DE FORÇA À 
TOMADA, ENCHA O TANQUE DE ÁGUA.

1. Destrave a Passa-Roupas (10).

2. Levante a alça (1) para abrir a prensa móvel.

3. Feche bem a tampa do dreno (4). 

4. Desenrosque e retire a tampa do tanque de 
água (11).

5. Use o recipiente (19) e encha o tanque sem 
derramar.

6. Enrosque novamente a tampa (11) até fechá-
la.

Nota: Pode-se encher o tanque a qualquer 
instante, mesmo com a máquina quente. 
Porém é necessário desligar o plugue da 
tomada.

ANTES DE LIGAR O CABO DE FORÇA À 
TOMADA, VERIFIQUE SE A VOLT AGEM 

19

10

11

1

4

11

5
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1. Mantenha a prensa móvel levantada.

2. Conecte o plugue à tomada.

3. Antes de ligar o interruptor ( 15), gire a prensa 
móvel apertando o botão (12) e a tábua 
apertando a alavanca (8) para a posição 
de sua conveniência.

4. Ligue o interruptor ( 15) na posição “l“. A luz 
indicadora vermelha ( 16) se acende. Para 

desligar a Passa-Roupas coloque o interruptor 
na posição “ ? “.

5. Selecione a temperatura desejada (Ver pág. 
6).

6. Selecione a quantidade de vapor (Ver pág. 7).

7. Aguarde o luz indicadora amarela ( 17 ) 
acender (± 3 minutos). Sua Passa-
Roupas está pronta para uso.

?

17

16

15

4. Conectando a sua Passa-Roupas

12

8

(Continuação)
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5. Seleção de temperatura
1. Faça uma seleção das roupas que você vai 
passar e comece com as mais 
d e l i c a d a s, q u e r e q u e r e m 
temperaturas mais baixas.
2. Ajuste o regulador de temperatura (13) 
girando-o para a esquerda ou 
para a direita conforme a tabela a seguir:

3. Vá aumentando a temperatura conforme a 
sua necessidade.
4. Aguarde sempre o acendimento da luz 

Indicação

Tecidos
Acetato,

Nylon
Seda

Lã, Rayon,

Poliéster

Algodão,

Triacetato
Linho

Se você não tiver certeza sobre a composição 

do tecido, selecione uma temperatura baixa e vá 

aumentando até que o resultado seja do seu agrado.

17

13

13
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6. Controle da quantidade de vapor
?O vapor automático funciona somente 
quando o regulador de temperatura 
estiver posicionado na área branca da faixa 
indicadora.

?Se você precisar de vapor quando o regulador 
de temperatura estiver na faixa lilás, 
ou em qualquer momento mais 
vapor do que o automático, pressione a 
alavanca de vapor extra (2).
?Se você quiser prensar a seco mesmo nas 
temperaturas mais altas (área branca) gire o 

Inicie a prensagem das roupas com um mínimo

de vapor e vá aumentando até começarem a cair 

gotas de água quente sobre o tecido. 

Diminua um pouco e aí estará no ponto certo.

área de 

   acionamento

     automático

      do vapor

14

2
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7. Usando a almofada auxiliar
Existem alguns detalhes nas roupas (bainhas, 
costuras em curva, região do ombro das 
camisas e blusas, etc.) que não devem ser 
achatadas ao prensar. Use a almofada auxiliar 
nestas áreas onde não se desejam vincos e 
para dar forma final às peças:

1. Coloque a almofada sobre a tábua e sobre 
ela a parte da peça que se queira passar.

2. Abaixe suavemente a prensa móvel até ela 
tocar a roupa. 

Nota: Não tente travar a prensa, isto poderá 
danificá-la.

Você pode inverter o papel da almofada. Segure-a

com a mão, coloque a parte da peça que se queira

passar por cima dela e encoste na parte de baixo

da prensa móvel (veja fig. ao lado).
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8. Começando a passar

(Continua)

1. Ajeite com cuidado e estique bem a peça a 
ser prensada sobre a tábua de passar (6) para 
eliminar dobras não desejadas.

2. Abaixe a alça de acionamento ( 1) até que 
esta trave. Se a temperatura estiver de 
acordo com o tipo de tecido, bastam 2 ou 3 
segundos de prensagem.

3. Após este tempo, levante a alça novamente, 
ajeite outra parte da peça e repita o processo. 
Continue até que a peça esteja totalmente 
passada.

Nota:Se a prensa móvel não for levantada em até 
30  segundos, a 
resistência se desligará automatica-

mente. Se isto ocorrer, levante a prensa móvel , 
desligue o interruptor ( 15 ) e ligue-o 

novamente.

Alguns tecidos ficam brilhantes quando você os passa.

Assim como com o ferro de passar, você pode colocar

um pano auxiliar entre a roupa e a prensa móvel.

1

6

15
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8. Começando a passar 
Girando a prensa e a tábua

?A Passa-Roupas CSP-1 funciona tanto com 
a tábua e a prensa no sentido transversal 
quanto longitudinal.

?Oriente a posição de acordo com a sua 
conveniência pressionando o 

botão (12) e girando a prensa,  pressionando 
a alavanca (8) e girando a tábua.

Nota: A prancha móvel fica muito quente 
quando em operação. Cuidado quando 
for girá-la.

Terminando de passar

1. Desligue o interruptor (15). A luz indicadora 
vermelha  se apagará.

2. Desconecte o cabo de força da tomada.

3. Aguarde pelo menos 30 minutos para que 
a prensa esfrie completamente.

(Continua)

12

8

15

(Continuação)
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8. Começando a passar
Nota: Sempre que terminar de passar as roupas, 

drene toda a água:

1. Coloque o recipiente (19) embaixo do dreno,  
remova  a tampa do tanque de água (11) 
e retire a tampa do dreno (4). A água se 
escoará.

2. Recoloque a tampa do dreno e a do tanque.

Para guardar a sua Passa-Roupas

1. Gire a prensa e a tábua para o sentido 
longitudinal (pág. 5 ), a baixe 
totalmente a alça de acionamento e trave a 
prensa movendo a trava de abertura (10) para a 

esquerda. (Posição       ).

2. Guarde a sua Passa-Roupas ao abrigo de 
umidade, poeira e luz solar direta.

Cuidados com tecidos

Tecidos emborrachados ou acessórios de plástico 
como zíperes e botões podem vir a derreter se 

Na posição “travada” (       ), a alça  de acionamento

serve também como alça de transporte.

19

4

11

10

(Continuação)



A Passa-Roupas CSP-1 precisa de pouquíssima 
manutenção. Limpe-a regularmente para 
conservar ao máximo a sua vida útil.

Limpando as saídas de vapor da 
prensa

1. Ligue a Passa-Roupas na temperatura e 
quantidade de vapor máximos.

2. Coloque a almofada auxiliar no centro da 
tábua.

3. Cubra a almofada e toda a tábua com 
uma toalha.

4. Quando a luz indicadora de temperatura 
(amarela) se acender, abaixe suavemente 
a prensa até tocar na toalha. Não tente travar 
a alça. Nesta posição acione a alavanca de 
vapor extra (2) umas 6 ou 7 vezes.

Limpeza geral

1. Limpe regularmente a sua Passa-Roupas 
com um pano úmido. Não use 
l i m p a d o r e s a b r a s i v o s o u 
químicos.

9. Limpeza da sua Passa-Roupas

2

13
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A maior parte das roupas é maior que a tábua de 
passar. Para facilitar, coloque toda a peça atrás 
da tábua. Posicione a parte da peça que vai ser 
passada sobre a tábua e prense-a. Puxe a peça 
em sua direção para posicionar a próxima área.

Camisas e blusas

A descrição abaixo não é uma sequência. Com 
um pouco de prática, você vai descobrir a sua 
própria ordem.

1. Prense as áreas de tecido duplo pelo lado 
avesso.
2. Ajeite as mangas e prense-as.
3. Abra a peça e prense partes frontais e costas.
4. Prense punhos e golas pelo lado direito.
5. Finalmente, dê acabamento na área dos 
ombros com a almofada auxiliar (veja dica na 
pág. 8).

10. Aplicações

Prense as áreas de botões, casas, bolsos, zíperes, 
bainhas, cinturas, punhos e golas (onde houver

tecidos duplos) pelo lado avesso em primeiro lugar.
O trabalho ficará muito mais fácil. Em caso de adesivos
emborrachados e etiquetas, cubra-os com outro tecido 

para não danificar a prensa móvel.

(Continua)
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(Continua)

10. Aplicações 
Calças

A descrição abaixo não é uma sequência. Com 
um pouco de prática, você vai descobrir a sua 
própria ordem.

1. Prense as áreas de tecido duplo pelo lado 
avesso.

2. Prense a parte de cima da calça “vestindo-
a” na tábua. Reposicione a peça e continue 
prensando até completar a volta toda. 
Não se preocupe com o vinco.

3. Posicione as pernas da calça dobradas, 
ajeite o vinco e prense. Repita a operação 
para a parte de baixo das pernas.

Jeans normalmente não necessitam de vinco.

Encoste as costuras laterais das pernas na 

tábua e prense de uma só vez.

(Continuação)
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Saias e peças pregueadas

1. Prense as áreas de tecido duplo pelo lado 
avesso.

2. Posicione a área pregueada sobre a tábua. 
Ajeite cuidadosamente as 
pregas e prense-as. Reposicione a peça e 
continue a prensar até que a volta toda esteja 
passada.

10. Aplicações (Continuação)

(Continua)
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Cortinados

1. Posicione a cortina, ajeitando as pregas e 
prense-a

2. Reposicione e continue a prensar até que 
toda a cortina esteja passada.

Nota:Cortinas e outras peças de renda devem ser 
passadas pelo avesso ou 

com um pano protetor.

Ao passar peças grandes (toalhas, lençóis, cortinas, 

etc.) a movimentação do tecido fica mais fácil girando 

a prensa e a tábua para a posição longitudinal.

10. Aplicações (Continuação)
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11. Guia para verificação de eventuais defeitos11. 
?A prensa móvel não abre

A prensa foi destravada? (ver pág. 5)

?A prensa móvel não gira

O botão para girar a prensa foi pressionado? 
(ver pág. 5)

?A tábua não gira

A alavanca para girar a tábua foi 
pressionada?

(ver pág. 5)

?A prensa aquece mas não passa a 
contento

A temperatura está de acordo com o 
tecido?

(ver pág. 6)

?A prensa não aquece

1. A temperatura foi selecionada? (ver pág. 
6)

2. A Passa-Roupas está ligada na tomada? 
(ver pág. 5)

3. A prensa móvel foi deixada travada por 

?O vapor não sai

1. Há água no tanque? (ver pág.5)

2. O controle de temperatura está 
posicionado na área lilás? 
(ver pág. 7)

3. O botão de controle da quantidade de 
vapor está desligado? (ver 
pág. 7)

?Gotas de água caem da prensa móvel

1. A temperatura foi ajustada? (ver pág.6)

2. O indicador amarelo está aceso? (ver 
pág.5)

?A alça de acionamento não trava sobre 
a tábua

1. A almofada auxiliar está sobre a tábua?
 (ver pág.8)

2. A peça sobre a tábua tem muito volume? 
(ver pág.8)


