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Posição 
desligado

Posição de 
chama mínima

5. Usando seu Cooktop ........................
Verifi que se todos os queimadores estão bem encaixados. Nunca acenda o fogo sem que 
os queimadores e as capas estejam encaixados corretamente. Isto evita má formação 
da chama e deformações nas peças.

5.1. Ligando o Cooktop

1. Localize o botão correspondente ao queimador a ser utilizado.

2. Pressione e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até 
a posição de chama máxima (indicada pela estrela).

3. Mantenha o botão nesta posição por 3 a 5 segundos, até que o queimador acenda 
e a chama se estabilize.

4. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão para a posição fechado e espere 
pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Verifi que se as peças do 
queimador correspondente estão ajustadas e repita o procedimento. 

5. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.

6. Para desligar, gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição desligado.

Em caso de falta de energia elétrica, você pode acender os queimadores utilizando 
fósforos, normalmente.

IMPORTANTE: 
Para facilitar a limpeza, os botões do seu Cooktop são removíveis.
Tome cuidado para não obstruir, com detritos, as entradas de ar do selo abaixo do 
botão durante a limpeza evitando, assim, desregular a chama dos queimadores.

ATENÇÃO:
• Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos 

emitirão faíscas. Isto é normal;
• Ao desligar qualquer queimador, certifi que-se de que esteja na posição desligado.

5.2. Botões de controle (manípulos)

Os botões de seu Cooktop possuem acendimento superautomático.

Posição de 
chama máxima
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5.3. Dicas de uso

Leia estas instruções para obter o melhor desempenho de seu Cooktop.

Tipo de 
Queimador

Diâmetro dos 
recipientes

Quadrichama de 16 a 30 cm
Megachama de 16 a 26 cm
Rápido de 14 a 24 cm
Semirrápido de 12 a 22 cm

IMPORTANTE:
• Utilize apenas panelas de 

fundo plano. Panelas com 
fundo arre dondado não se 
apóiam adequadamente 
sobre as trempes.

•  Sempre centralize as panelas sobre as trempes.
•  Nunca deixe as panelas ou recipientes muito próximos dos botões, para permitir 

seu manuseio e evitar que aqueçam excessivamente. Mantenha sempre uma 
distância mínima de 2 cm.

• Nunca utilize panelas com fundo tefl onado.
•  Não utilize panelas de barro.
•  Não utilizar panelas cujo peso próprio acrescido do conteúdo ultrapasse 10 kg.
•  Quando utilizar panelas com cabo longo, procurar alinhá-lo com arame de 

suporte da trempe.
•  A estabilidade das panelas sobre a trempe depende do material da panela, seu 

formato e do peso do seu conteúdo. Sempre avalie a estabilidade da panela 
antes de deixá-la solta sobre as trempes.

ERRADO ERRADO CERTO

• Use panelas com um diâmetro adequado para 
cada tipo de queimador (veja tabela ao lado);

• Use a quantidade apropriada de água para 
cozinhar os alimentos;

• Não utilize panelas com diâmetro maior que 
22 cm próximo aos botões e timer; 

• Observe sempre a centralização das panelas 

• Evite a perda desnecessária de água, usando a tampa;
• Não use panelas que excedam o tamanho máximo do Cooktop;
• Nunca mergulhe os queimadores, capas, trempes e manípulos ainda quentes em 

água fria, pois podem ser danifi cados pelo choque térmico;
• Nunca jogue os queimadores, capas, trempes e manípulos na pia ou os deixe cair 

no chão, pois o impacto pode deformá-los;
• Nunca utilize dois queimadores, simultaneamente, com apenas um recipiente;

IMPORTANTE: 
Cuidado ao posicionar ou movimentar as trempes sobre a mesa de vidro, para 
evitar impactos ou riscos.

sobre a chama para obter maior performance do seu produto;
• Mantenha distância sufi ciente entre panelas botões/timer, como condição para o 

adequado manuseio;
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• Não deixe que as chamas escapem pelas laterais das panelas. Mantenha a panela 
sempre centralizada sobre as trempes. Escolha o queimador mais adequado para o 
tamanho de seu recipiente;

• Evite deixar os cabos das panelas voltados para fora do Cooktop;

• Nunca utilize papel alumínio para cobrir a mesa e/ou queimadores, pois podem manchá-la 
ou entupir as saídas de gás, prejudicando o desempenho da chama.

6. Display eletrônico: Touch Timer ........
6.1. Descrição do display eletrônico:

3

5 6 7

4

1

1

2 1. Indicação de modo standby (apenas esta 
luz aparecerá no display)

2. Indicação de hora

3. Indicação de minuto

4. Indicação de segundo

5. Tecla para diminuir o tempo mostrado no 
indicador

6. Tecla para aumentar o tempo mostrado no 
indicador

7. Tecla para iniciar/parar a contagem do tempo

Ao ligar o produto na tomada, um sinal sonoro 
será emitido, as luzes do display se acenderão 
e, em seguida, ele entrará em modo standby 
(apenas a luz  acenderá no display).
O display também entrará em modo standby 
após 1 minuto sem interação do usuário.
 

6.2. Ajustando o timer do seu Cooktop

Essa função permite programar um contador de tempo regressivo. Quando esse tempo 
terminar, um alarme sonoro será emitido.
O tempo mínimo de programação é de 1 minuto e o tempo máximo de 24 horas. O 
display mostrará o indicador de horas, minutos e segundos de acordo com o tempo 
programado. Os passos a seguir descrevem como programar o timer. O display sairá 
do modo standby assim que o usuário pressionar uma das teclas do painel e mostrará 
“00:00”, enquanto os pontos piscam.
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1. Defi na o tempo desejado utilizando as teclas  e . Mantenha a tecla 
pressionada para aumentar ou reduzir o tempo mais rapidamente.

2. Pressione a tecla  para iniciar a contagem regressiva.

3. Durante a contagem regressiva, você pode alterar o tempo pressionando as teclas 
 e . O timer avançará de 1 em 1 minuto, caso o tempo marcado esteja entre 

0 e 19 minutos, de 5 em 5 minutos, caso o tempo marcado esteja entre 20 e 55 
minutos e de 10 em 10 minutos, quando o tempo marcado estiver entre 1 hora e 
23h e 50 minutos. Por exemplo: se o tempo marcado for de 22 minutos, o timer 
avançará para 25 min, 30 min, 35 min e assim por diante.

Ao fi nal do tempo programado, o timer emitirá um sinal sonoro e o display permanecerá 
piscando “00:00”. Para voltar ao modo standby, basta clicar na tecla . Após dois 
minutos, a partir do fi m do tempo programado, o display entrará em modo standby 
automaticamente, caso nenhuma tecla seja pressionada.

7. Limpeza e manutenção ....................
• Sempre desconecte o Cooktop da tomada elétrica e espere que esfrie antes de limpar 

ou fazer a manutenção;

• Para manter o Cooktop em boas condições, conserve-o limpo, removendo restos de 
alimentos antes do uso;

• Não deixe acumular gordura sobre o Cooktop;

• Não use produtos corrosivos e à base de cloro ou similares para limpar o seu 
Cooktop;

ATENÇÃO:
• Caso ocorra derramamento de líquidos e alimentos, limpe a mesa de vidro 

com detergente neutro, água e pano macio e seque após a limpeza, evitando 
manchas.

• Não use vapor para limpeza;

• Não use produtos infl amáveis;

• Não deixe produtos ácidos ou alcalinos como vinagre, mostarda, sal, açúcar ou suco 
de limão sobre a mesa de vidro;

IMPORTANTE:
O timer não tem a função de desligar as chamas.
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