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4. Como Usar

Recomendamos ligar a Coifa 5 minutos antes 
de começar a cozinhar e mantê-la ligada 
por aproximadamente 15 minutos depois 
do término do cozimento para que todos os 
odores sejam eliminados.

IMPORTANTE

Indicador de �ltro saturado

Indicador do timer

Tecla liga/desliga das lâmpadas

Lâmpada indicadora de aparelho ligado

Teclas de velocidade de aspiração
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2
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4
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Quando o cabo de alimentação é conectado na 
tomada, a tecla Liga | Desliga     acende no painel.
Para ligar a Coifa, toque na te- cla Liga | Desliga 

: todas as teclas acendem (exceto o indica-
dor de �ltro saturado) e a tecla Liga | Desliga  
�ca azul.
Para desligar a Coifa, toque na tecla Liga | Desliga 

: a tecla �cará branca novamente.

Caso a tensão de alimentação do aparelho 
esteja fora dos limites indicados na tabela 
Variação Admissível de Tensão, solicite à 
concessionária de energia a adequação dos 
níveis de tensão e instale um regulador de 
tensão (estabilizador) com potência igual ou 
superior a 2000 VA. Se houver, no local da 
instalação, variação de tensão fora dos limites 
especi�cados (vide tabela citada acima) ou 
quedas frequentes no fornecimento de energia, 
o aparelho poderá sofrer alterações no seu fun-
cionamento. Caso isso ocorra, retire o plugue 
da tomada por 5 minutos e reconecte-o a seguir 
(ver tópico - Falhas e Soluções - página 14).

IMPORTANTE
uso das velocidades baixas em condições normais 
e das velocidades altas em casos especí�cos de 
odores muito fortes ou concentração de vapores.
Toque na tecla da velocidade desejada: esta tecla 
�ca azul. Se você tocar nesta tecla novamente, o 
motor para e a tecla �ca branca.

Timer 
A função Timer faz com que a velocidade do motor 
selecionada funcione por 5 minutos e passe para 
a próxima velocidade mais baixa, funcionando por 
mais 5 minutos, até desligar o motor.

Toque na tecla Timer : A tecla Timer �ca azul, 
a tecla da velocidade em andamento �ca azul e 
piscando por 5 minutos.
Em seguida o motor passa para uma velocidade 
mais baixa e a tecla correspondente a esta velo-
cidade �ca azul e piscando por mais 5 minutos.
Quando o Timer termina a contagem regressiva, o 
motor desliga e apenas a tecla Liga | Desliga  
�ca acesa no painel.

Se você tocar na tecla Timer  novamente, a 
contagem reiniciará desde a última velocidade 
selecionada.
Para cancelar a função Timer, basta tocar na tecla 
Timer  , e esta �cará branca no painel.

Intensidade das Lâmpadas 
É possível controlar a intensidade das lâmpadas 
através da tecla 

Toque na tecla : A tecla �ca azul e as lâmpadas 
acendem na última intensidade selecionada.
Quando o aparelho é energizado pela primeira vez, 
a intensidade das lâmpadas está no máximo.

Mantenha o dedo na tecla  por 2 segundos para 
selecionar a intensidade máxima. Se você manti-
ver o dedo na tecla , a intensidade permanece 
no máximo por 1 segundo e, em seguida, diminui 
gradativamente até a intensidade mínima.
Para apagar as lâmpadas, toque na tecla  nova-
mente para que ela �que branca.
Na próxima vez que a tecla  for tocada, as lâmpa-
das acenderão na última intensidade selecionada.

Indicador de Filtro Saturado 
O indicado de �ltro saturado acende após 6 meses 
de uso para informar que os �ltros de carvão ativado 
devem ser substituídos.

Velocidade de Aspiração 
A Coifa possui um motor com três velocidades. 
Para um melhor funcionamento, recomendamos o 

   Depois de substituir o �ltro, toque no indicador do 
�tro no painel de controle para reiniciar a contagem 
para a nova substituição e apagar o indicador.


