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Se a Coifa estiver funcionando ao mesmo 
tempo que um incinerador ou lareira que 
depende do ar ambiente (por exemplo 
a gás, diesel, carvão ou aquecedores a 
lenha, aquecedores de água, etc.), tenha 
cuidado, pois quando está ligado no modo 
exaustão seu aparelho retira do ambiente o 
ar necessário à combustão de incineradores 
e lareiras.
Deve haver uma ventilação adequada no 
ambiente quando a Coifa é usada juntamente 
com fogões a gás ou outros combustíveis. 
Neste caso o ar deve ser descarregado por 
uma chaminé utilizada para a exaustão da 
fumaça gerada.
Devem ser atentidas as regulamentações a 
respeito da descarga de ar.
Esta Coifa não é indicada para uso em 
churrasqueiras.
Se ocorrer um incêndio, desligue a Coifa e o 
fogão. Abafe o fogo e nunca use água.
As partes acessíveis podem �car quentes 
quando usado com aparelhos de cozinha.

ATENÇÃO

5. Recomendações Importantes
Para um melhor rendimento da sua Coifa, ligue-a 
antes de iniciar a fritura.
A chama do fogão acesa sem panelas em cima 
e com a Coifa ligada pode dani�car os �ltros e 
causar incêndio.
Não se deve �ambar alimentos sob a Coifa.
Nunca deixe panelas com óleo aquecendo no 
fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontanea-
mente devido ao superaquecimento.
Nunca ligue a Coifa sem que os �ltros de alumínio 
estejam instalados.
Para que a Coifa funcione corretamente, as janelas 
da cozinha devem estar fechadas. Abra a janela de 
um ambiente próximo.

6. Limpeza e Manutenção

Limpeza geral
A limpeza interna e externa da Coifa deve ser feita 
frequentemente.
Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, 
retire o cabo de alimentação da tomada.
Nunca use produtos de limpeza como álcool, que-
rosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, 
ácidos, vinagres e produtos químicos ou abrasivos 
para limpar a Coifa.
Para a limpeza das partes 
em aço inox e do painel de 
controle use uma esponja 
macia ou um pano úmido. 
Não utilize palha de aço, 
pós abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes 
produtos podem causar riscos permanentes.
Para limpar a parte externa da Coifa use um pano 
úmido e detergente neutro. Nunca use produtos 
abrasivos.

Existe um risco de incêndio se a limpeza não 
for realizada de acordo com as instruções.

IMPORTANTE

Limpeza do fltro de alumínio
O �ltro de alumínio serve para captar as partículas 
de gordura em suspensão.
Para retirar o �ltro de alumínio, puxe a trava do 
puxador para soltá-lo.
Lave o �ltro com água morna e detergente neutro.
Aguarde até que o �ltro esteja completamente seco 
antes de colocá-lo na Coifa.
Para instalá-lo, encaixe os pinos do �ltro (localiza-
dos no lado oposto ao puxador do �ltro) nos furos 
correspondentes na Coifa e pressione o puxador 
para travá-lo.

O �ltro de alumínio deve ser lavado pelo me-
nos uma vez ao mês.

IMPORTANTE

Nunca use álcool para fazer a limpeza.
ATENÇÃO
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