
Acesse o site www.consul.com.br para ter acesso às informações atualizadas 
sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

3003-0777
(capitais e regiões metropolitanas) ou

0800-970-0777
(demais localidades) 

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.

Cooktop
CD060 / CD075 / CDD75 

lauro
Textbox
Como usar cooktop



13

4. USANDO SEU COOKTOP

Verifi que se todos os queimadores estão bem encaixados. Nunca acenda o fogo sem que os 
queimadores (bocas) e as capas (tampinhas pretas) estejam encaixados corretamente. Isto evita 
má formação da chama e deformações nas peças.

4.1. 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 
automaticamente 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 corretamente 
encaixadas 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.

4.2. Usando o botão “Controle Fácil” (modelo CD060 e CD075)

O botão “Controle Fácil” possui dicas de uso das potências para cada tipo 
de preparo do seu alimento. Durante o preparo você ainda pode ajustar o 
botão de acordo com a etapa do processo para adequar a potência à sua 
necessidade. 
Os queimadores possuem potências diferentes, portanto o tamanho 
das chamas indicativas nos botões orientam os preparos equivalentes ao 
botão “Controle Fácil”.

Função Descrição
Ferver Esta função possui a maior potência e é indicada para ferver água com maior 

rapidez. Utilize a panela tampada durante o aquecimento para melhorar a efi ciência.
Fritar Para fritar alimentos por imersão em óleo, como batata frita e nuggets, por exemplo. 

Também indicada para fritura sem imersão em óleo, como bifes bovinos e fi lés de frango.
Cozinhar Função indicada para cozinhar alimentos como arroz, batata e macarrão. No caso 

do macarrão, por exemplo, ferva a água previamente utilizando a função “Ferver”. Ao 
colocar o macarrão, altere para a posição “Cozinhar”.

Refogar Para refogar legumes e vegetais. Pode ser utilizada para manter um cozimento mais lento.
Molhos Esta função possui a menor potência e é indicada para o preparo de molhos.
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4.3 Dicas de uso

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

• Para melhor aproveitamento da energia, o 
utensílio deve estar centralizado sobre o 
queimador.

Tamanho das panelas

Queimadores

P 
16–18 

cm

M
20–22 

cm

G
24–26 

cm

Semi-rápido X X

Rápido X X

Quadrichama X X

IMPORTANTE:
• Utilize apenas panelas de fundo 

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

• 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

• Evite a perda desnecessária de água, usando a tampa.
• Não use panelas que excedam o tamanho máximo do Cooktop.
• Tome muito cuidado, especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe 

cair fi apos ou detritos no sistema de gás, pois pode desregular a chama ou causar entupimento 
na saída de gás.

• 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 arranhões.


