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COOKTOPS A GÁS
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Como usar
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• Para facilitar a ignição, acenda o queimador antes de colocar a panela sobre a trempe (grelha).

• Utilize panelas com fundo plano (figura 6) e de alta espessura.

• Utilize sempre panelas com tampa.

• Seque o fundo da panela antes de apoiá-la sobre o queimador.

• Nunca deixe materiais inflamáveis próximos aos queimadores.

• Para uma economia de gás, recomenda-se que assim que o líquido começar a ferver, a chama seja reduzida 
até o seu menor nível possível, mantendo a ebulição.

• Procure deixar as chamas de modo que fiquem inteiramente cobertas pelo fundo da panela, obtendo 
assim um melhor aproveitamento da energia (figura 6).

• Ao final da vida útil do cooktop, recomenda-se que seja observada a legislação local, para que o descarte 
desse aparelho ocorra de forma correta. Não descarte o produto juntamente com o lixo doméstico.

• Recomenda-se não utilizar panelas com fundo arredondado e panelas cerâmicas, conforme figura 7.

Dicas para o uso correto do cooktop

No painel do cooktop está gravada a posição do queimador, controlado por cada manípulo (figura 8). 
Depois de aberto o registro da rede de gás, o acendimento dos queimadores é feito da seguinte forma:

Utilização do produto - Acendimento
Queimadores

Tabela 1

Diâmetro mínimo e máximo das panelas

Queimador Potência (kW)
Diâmetro da panela (cm)

Mínimo Máximo

Mini Tripla Chama 2,90 20 24

Rápido 3,20 20 24

Semirrápido 1,75 16 20

Auxiliar 1,00 10 14

O diâmetro mínimo e máximo das panelas ou recipientes, deve ser respeitado de acordo com o queimador 
que vai ser utilizado. Não utilize panelas ou recipientes com diâmetro menor ou maior ao que é informado 
na tabela 1.

Fig. 6 Fig. 7

ATENÇÃO!
Para sua segurança, nunca utilize panelas de barro no cooktop.
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• Para limpar a mesa, use um pano ou esponja macia, com água e sabão/detergente neutro.

• Para secar a mesa, use um pano macio ou flanela.

• Não utilize para a limpeza, palha de aço ou outros elementos ou produtos abrasivos que possam riscar a 
peça.

• Para a limpeza dos queimadores, espalhadores de chama (figura 9) e a trempe (grelha), utilize um pano 
ou uma esponja macia com detergente, sabão neutro ou desengordurantes. Antes de recolocá-los no seu 

Limpeza

Mesa de vidro

Peças esmaltadas e queimadores de alumínio

ATENÇÃO!
Antes de efetuar qualquer operação de limpeza no seu Cooktop TRAMONTINA, desconecte-o 
da rede de alimentação elétrica e feche o registro de gás. 

• Para aumentar a vida útil de seu produto e evitar manchas, limpe imediatamente qualquer líquido ou 
resíduo que cair sobre o cooktop. 

• Os manípulos não devem ser removidos para a limpeza, a fim de evitar danos aos componentes internos.

• Não utilize máquinas de limpeza a vapor no cooktop.

Na falta de energia elétrica, é possível acender os queimadores normalmente, utilizando uma chama auxiliar.

• Aproxime a chama ao queimador.

• Pressione e gire em sentido anti-horário o manípulo correspondente ao queimador desejado, até a posição 
de chama máxima (figura 8).

• Caso o queimador não acender, repita a operação.

• Para interromper a passagem de gás, gire o manípulo até a posição desligado.

Acendimento manual

Fig. 8

Identificação do queimador

Posição de acendimento 
super automático elétrico 
e de chama máxima

Posição desligado

Manípulo de controle

Posição de chama mínima

Acendimento super automático
• Pressione e gire em sentido anti-horário o manípulo correspondente ao queimador desejado, até a posição 

de chama máxima (figura 8).

• Caso o queimador não acender, repita a operação.

• Gire o manípulo até a posição desejada.

• Para interromper a passagem de gás, gire o manípulo até a posição desligado.

• Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores, todos emitirão faíscas, porém isto é normal.
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