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Usando as Áreas de Cozimento
Seu Cooktop de Indução possui quatro áreas de 
cozimento desenvolvidas para o uso de panelas de 

com os tamanhos mínimos e máximos necessários 
(tabela página 12) para a área de cozimento dese-

de alimento a ser preparada. Coloque a panela 
com o alimento a ser preparado sobre a área de 
cozimento ANTES de fazer qualquer ajuste nos 
controles.

O modo de usar as teclas 
do cooktop deve ser como 

-

está posicionado no centro 
da tecla. Se o dedo não 

estiver no centro da tecla, o cooktop pode não 
responder à seleção feita.
Encoste levemente na tecla com a parte reta da 
ponta do seu dedo. Não use apenas a parte es-
treita da ponta do seu dedo.

Ligando o Cooktop
Para ligar o Cooktop toque na tecla  por 1 
segundo: o Cooktop emite um sinal sonoro e a luz 
indicadora de cooktop ligado acende. 
Para desligar o cooktop, toque na tecla  
novamente por 1 segundo. O cooktop emite um 
sinal sonoro e a luz indicadora da função cooktop 
ligado apaga.
O Cooktop desliga automaticamente se:

Todas as áreas de cozimento estiverem 
desligadas.
Não for selecionada a potência de aquecimento 
em, pelo menos, uma das áreas de cozimento.
Se você cobrir o sensor de panelas com algum 

segundos. O Cooktop emite um sinal sonoro até 
que o objeto seja retirado.
O Cooktop estiver muito quente. Antes de usar 
o aparelho novamente, a área de cozimento 
deve estar fria.

exibe  e, após 2 minutos, a área de cozimento 
desliga automaticamente. Veja a tabela de có-
digos na página 5.
Se você não desligar uma área de cozimento 
ou alterar a potência. Depois de algum tempo o 
indicador exibe “ ” e o Cooktop para.

Para ligar uma área de cozimento:
1. Posicione o alimento a ser preparado na área de 

cozimento, usando uma panela de tamanho e 

está centralizada na área de cozimento e de que 
ela cobre totalmente a área mínima demarcada 
na superfície da área. NOTA: Se a panela não 
estiver de acordo com as condições necessá-

página 13), os sensores detectarão o problema 
e a letra  será exibida no display da área de 
cozimento afetada. Qualquer problema deve ser 
corrigido antes de seguir para o próximo passo.

2. Toque uma ou várias vezes nas teclas  ou 
 para ajustar ou passar por todos os níveis 

de potência a qualquer momento durante o pro-
cesso de cozimento (para passar pelos níveis 
de potência mais rápido, mantenha o dedo nas 
teclas até atingir o nível desejado): o indicador 
exibe a potência selecionada.
Assim que o nível de potência é ajustado o ali-
mento começa a aquecer no nível selecionado 
até que o nível seja alterado manualmente
Toque nas teclas  ao mesmo tempo 
para desligar a área de cozimento.

Potência de Aquecimento Para depois de:

,  e 6 horas

 e 5 horas

 a 4 horas

 a 1,5 hora

Tempos de Desligamento Automático



Figura 1

Função Potência Compartilhada
Seu Cooktop possui quatro elementos de indução 
dentro de duas seções de aquecimento. As áreas 
de cozimento direita e esquerda são energizadas 
através de dois inversores de indução indepen-
dentes - um inversor para cada uma das duas 
seções de aquecimento. As duas áreas de cozi-
mento em uma seção de aquecimento dividem a 
energia de um inversor. Isso é chamado Potência 
Compartilhada.
Por exemplo, se há panelas cozinhando alimentos 
nas duas áreas de cozimento da seção direita, o 
último nível de potência programado será mantido, 
enquanto a primeira panela pode sofrer uma pe-
quena redução no nível de potência programado.
Dicas para a potência compartilhada
Lembre-se de programar o nível de potência para 
os alimentos que você quer manter por último. Ou 
você pode optar por manter um nível de potência 
constante para os 2 alimentos colocando uma 
panela em uma das áreas de cozimento da seção 
esquerda e outra panela em uma das áreas de 
cozimento da seção direita (veja a Figura 2).

Aquecimento Automático
Você pode obter o aquecimento necessário em 
um curto espaço de tempo utilizando a função 
Aquecimento Automático.
Esta função seleciona o nível máximo de potência 
por algum tempo e, em seguida, diminui para a 
potência programada.
1. Toque na tecla  : o número  aparece no 

indicador da área de cozimento.
2. Toque várias vezes na tecla  até que a letra 

 apareça no indicador.
3. Imediatamente toque na tecla  até que a 

potência desejada apareça no indicador. Depois 
de 3 segundos a letra  aparece novamente 
no indicador.

4. Para cancelar a função, toque na tecla .

Função Turbo Potência

As áreas de cozimento podem parecer frias 
enquanto estão ligadas e depois que elas 
foram desligadas. A superfície do vidro pode 

residual da panela e causar queimaduras.

A função Turbo Potência faz com que a área de 

a uma potência ainda maior. Depois deste tempo, 
a área de cozimento volta a funcionar na potência 
normal mais alta.
Para programar a função Turbo Potência, toque na 
tecla  : a letra  a aparece no indicador.
Para cancelar esta função, toque na tecla  
ou .

Seção esquerda das 
áreas de cozimento

Seção direita das 
áreas de cozimento

Figura 2
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Função Timer
Utilize a função Timer para programar o tempo de 
funcionamento de uma área de cozimento.

de cozimento.
Você pode ajustar a potência antes ou depois de 
programar o Timer.
1. Seleção da área de cozimento: toque várias 

vezes na tecla  até que o indicador da área 
de cozimento desejada acenda.

2. : toque nas 
teclas + ou - do Timer para programar o tempo 

área de cozimento começar a piscar lentamente, 
a contagem regressiva inicia.

3. Parando o timer: selecione a área de cozimento 
através da tecla  e toque na tecla - para can-
celar o timer. O indicador do timer exibe  e 
o indicador da área de cozimento apaga.

4. 
do cozimento: selecione a área de cozimento 
através da tecla . O indicador da área de 
cozimento começa a piscar rapidamente e o 
indicador do timer exibe o tempo restante.

um sinal sonoro, 
do timer e a área de cozimento é desligada.

Você pode usar o Timer como um tipo de alarme 
sonoro quando as áreas de cozimento não esti-
verem ligadas.
Para isso, toque na tecla  e, em seguida, nas 
tecla + ou - do Timer para programar o tempo (de 

o Cooktop emite um sinal sonoro e 
piscando no indicador do timer.

Função Manter Aquecido
A função Manter Aquecido coloca todas as zonas 
de aquecimento em funcionamento na menor 
potência de aquecimento.
Quando a função Manter Aquecido é  ativada, você  
não consegue alterar a potência de aquecimento 
das zonas de indução. Esta função não desativa 
a função Timer.
1. Para selecionar a função Manter Aquecido em 

qualquer uma das áreas de cozimento, toque 
na tecla  da área desejada e, em seguida, 
toque na tecla .

2. O display da área de cozimento exibe  indi-
cando que a área foi programada para Manter 
Aquecido.

3. Para cancelar esta função, toque na tecla .

Função Trava do Painel de Controle
Você pode travar o painel de controle enquanto 
o aparelho estiver em funcionamento para evitar 
que a programação seja alterada acidentalmente.
1. Primeiro selecione a potência desejada.
2. Toque na tecla  : a letra  aparece no indi-

cador por 4 segundos.
3. Se o Timer ainda está funcionando, toque na 

tecla  para desligá-lo. A potência programada 
anteriormente acende no indicador.

4. Quando o Cooktop é desligado, a função Trava 
é cancelada.

para crianças
Esta função evita que o Cooktop seja ligado 
acidentalmente.
1. Toque na tecla . Não faça qualquer 

programação.
2. Mantenha o dedo na tecla  até ouvir um 

sinal sonoro: a letra  aparece no indicador e 
o Cooktop é desligado.

3. Para cancelar a função Trava de Segurança, to-
que na tecla : a letra  aparece no indicador.

4. Mantenha o dedo na tecla  até ouvir um 
sinal sonoro. O indicador exibe  e o Cooktop 
é desligado.

Para utilizar uma área de cozimento quando a 

1. Toque na tecla : a letra  aparece no 
indicador

2. Mantenha o dedo na tecla  até ouvir um 
sinal sonoro: o número  aparece no indicador.
Programe a potência na área de cozimento 

3. Você pode usar o Cooktop.
4. Depois de utilizá-lo, toque na tecla  e a 

função Trava volta a funcionar.

Derramar resíduos ou deixar objetos 
em contato com a área dos controles do 
Cooktop pode fazer com que este desligue 
durante o cozimento. Limpe os resíduos ou 
retire os objetos.

do Cooktop NÃO estão obstruídas. Se estas 
saídas forem obstruídas o sensor interno do 
Cooktop desligará o aparelho para evitar o 
superaquecimento.
Se a panela é retirada do centro de uma área 
de cozimento em funcionamento por qual-
quer razão, o sensor detecta esta situação 
e a panela não será mais aquecida. 
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Ruídos Normais de Funcionamento
Os processos eletrônicos envolvidos em 
um cozimento por indução geram alguns 
ruídos. Esses ruídos são normais durante o 
funcionamento do seu Cooktop.
Estes ruídos são mais perceptíveis quando está 
sendo usado a função Turbo Potência. Ruídos 
muito altos não são normais durante o cozimento 
por indução.

Detector de Panelas
As quatro áreas de cozimento fornecem uma 
mensagem de detecção de panela. Se uma área 
de cozimento está ligada e não foi detectada uma 
panela nesta área, a panela foi movida, não foi 
posicionada corretamente ou não é de material 
magnético, a letra  aparece no display da área 
de cozimento afetada.

Tipo Correto de Panela para o Cooktop 
de Indução
Os sensores magnéticos das áreas de cozimento, 
localizados embaixo da superfície do cooktop, 
requerem o uso de panelas feitas em material 
magnético para começar o processo de cozimento 
em qualquer uma das áreas de cozimento.
Quando estiver comprando as panelas, procure 

em cooktops de indução. Se você não tiver 

panela é adequado. Se 
o imã grudar no fundo 
da panela o tipo de 
material está correto 
para uso em cooktop 
de indução (Figura 3).
É recomendável o uso de panelas em aço 
inox de alta qualidade em seu cooktop. Isso 
reduz a possibilidade de riscos na superfície 
vitrocerâmica.

Mesmo as panelas de qualidade podem riscar 
a superfície do cooktop, principalmente se a 
panela for deslizada sobre a superfície sem 
ser levantada. Deslizar QUALQUER tipo de 
panela sobre o vidro do cooktop provavel-
mente irá alterar a aparência do aparelho. A 

e degrada a aparência do aparelho.

Partículas de ferro podem se desprender da 
panela e manchar a superfície de vidro do 
cooktop.

Tamanho Mínimo Necessário de Panela 
As 4 áreas de cozimento do cooktop de indução 
precisam de um tamanho MÍNIMO de panela a ser 
usado em cada posição (Veja a tabela abaixo). O 
círculo interno de cada área de cozimento serve 
como guia para que você saiba o tamanho MÍNIMO 
de panela a ser usado. O fundo da panela deve 
cobrir COMPLETAMENTE o círculo interno para 
que seja obtido o máximo rendimento da área de 
cozimento.
O círculo externo, mais grosso em cada área 
de cozimento, ajuda a determinar o tamanho 
MÁXIMO. Depois de centralizar a panela no 
Cooktop, certifique-se de que a panela não 
excede mais que 13 mm além da linha mais 

COMPLETAMENTE em contato com o vidro do 
cooktop, sem que o fundo da panela encoste na 
moldura metálica do cooktop.

A panela que você está utilizando é de um 
material adequado e está centralizada corre-
tamente em qualquer uma das áreas de cozi-

o display da área de cozimento afetada exibe 
o código  e a panela não aquece.

Recomendações para o Uso de Panelas 
As panelas  usadas no 
cooktop de indução devem 
ter o fundo plano para que 
fiquem em contato com 
toda a área de cozimento. 

girando uma régua sobre o 
fundo da panela (Figura 4). 

as recomendações de uso mostradas na 
Figura 4.
Lembre-se:

para cooktop de indução (Figura 3).

Figura 4

Figura 3

formação de uma película no fundo da mesma. De 
forma que panelas recém retiradas do refrigerador 
podem não funcionar no cooktop. Nesse caso, 
recomenda-se limpar o fundo da panela com um 
pano de prato antes de levá-la ao aparelho.

Potência Potência
-

mo da panela
1 145 mm
2
3 145 mm
4 125 mm
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grosso, para que haja uma melhor distribuição 
do calor e para obter o melhores resultados de 
cozimento.

a quantidade de alimentos a ser preparada.
Não deixe que as panelas aqueçam até 
secarem. Isso pode causar danos permanentes, 
como quebra, derretimento ou marcas, que 

QUALQUER uma das condições incorretas 
citadas acima, na Figura 5, pode ser detectada 
pelos sensores localizados embaixo da superfície 
vitrocerâmica do cooktop. Se a panela não satisfaz 
alguma destas condições, uma ou mais áreas de 
cozimento não aquecem e exibem  no display 
da área de cozimento afetada. Corrija o problema 
antes de usar o cooktop.

podem afetar o vidro do cooktop. (Este tipo de 
dano não é acobertado pela garantia).

gordura. Use sempre panelas que sejam fáceis 
de limpar depois do uso.

Para retirar a gordura do vidro cerâmico, use 
um pano macio molhado com água quente e 
detergente neutro, passando o pano até retirar 
todos os resíduos.

Após o uso desligue o elemento de aque-
cimento pelo seu controle e não através do 
detector de recipiente.

Figura 5

INCORRETO CORRETO

Panela não centralizada na área de 
cozimento.

Fundo ou lado da panela curvado ou torto.

Panela não tem o tamanho mínimo requeri-
do para a área de cozimento.

Cabo muito pesado, inclina a panela.

Panela devidamente centralizada na área 
de cozimento.

Panela com fundo plano e lado reto.

Panela tem o tamanho mínimo ou 
maior que o necessário para a área de 

cozimento.

Panela devidamente balanceada


