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USANDO O PAINEL DE CONTROLE
O modo de usar as teclas do cooktop deve ser como mostra a Figura 21.
Certi�que-se de que seu dedo está posicionado no centro da tecla. Se odedo
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 estreita da ponta do seu dedo.

USANDO AS ÁREAS DE COZIMENTO
Seu cooktop de indução possui quatro áreas de cozimento desenvolvidas para o uso de
panelas de diversos tamanhos. Certi�que-se de usar panelas com os tamanhos mínimos
e máximos necessários (página 11) para a área de cozimento desejada e com tamanho
su�ciente para a quantidade de alimento a ser preparada. Coloque a panela como alimento
a ser preparado sobre a área de cozimento ANTES de fazer qualquer ajuste nos controles.

Para ligar uma ou mais áreas de cozimento:
1 Posicione o alimento a ser preparado na área de cozimento, usando uma panela de

tamanho e tipos adequados. Certi�que-se de que a panela 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 necessárias para a
área de cozimento (veja a Figura 19), os sensores detectarão o problema e o nível de
potência será exibido no visor da área de cozimento afetada. Qualquer problema deve
ser corrigido antes de seguir para o próximo passo.

2 Toqueemantenhao dedo na tecla
POWER

por 2 segundos (ou até ouvir umbip). O indicador
de cooktop ligado, localizado acima da tecla

POWER
acende.NOTA: Senenhumaoutra tecla

for tocada dentro de 10 segundos a solicitação para ligar o cooktop é desconsiderada.

3 Para ligar uma ou mais áreas de cozimento, toque levemente na tecla ON OFF (Liga/
Desliga) das áreas de cozimento desejadas. O cooktop emite um bip e o indicador
luminoso será acendido sobre a tecla ON OFF (Liga/Desliga). NOTA:Se nenhuma outra
tecla for tocada dentro de 10 segundos a solicitação para ligar a área de cozimento é
desconsiderada.

4 Ajuste o nível de potência desejado para a área de cozimento tocando na tecla hi + 
(aumentar) ou - lo (diminuir). Se a tecla hi + é tocada a área de cozimento começa a
funcionar no nível máximo de potência (o visor da área de cozimento exibe  e o 
cooktop emite um bip). Se a tecla - lo é tocada uma vez, a área de cozimento começa
a funcionar no nível mais baixo (o visor da área de cozimento exibe e o cooktop
emite um bip).

NOTA: Toque uma ou várias vezes a tecla hi + (aumentar) ou - lo (diminuir) para ajustar
ou passar por todos os níveis de potência a qualquer momento durante o processo de
cozimento (para passar pelos níveis depotênciamais rápido,mantenhao dedo na tecla hi 
+ (aumentar) ou - lo (diminuir) até atingir o nível desejado).Assim que onível de potência é
ajustado o alimento começa a aquecer no nível selecionado até que o nível seja alterado
manualmente. Para mais informações sobre os níveis de potência disponíveis para as
áreas de cozimento, veja o capítulo “Ajuste do Nível de Potência”, na página 10.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• Derramar resíduos ou deixar objetos em contato com a área dos controles do cooktop

pode fazer com que o cooktop desligue durante o cozimento. Limpe os resíduos ou
retire os objetos do cooktop.

Figura 21
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USANDO AS ÁREAS DE COZIMENTO (CONT.)

• Certi�que-se de que as saídas de ventilação do cooktop NÃO estão obstruídas. Se
estas saídas forem obstruídas o sensor interno do cooktop desligará o produto para
evitar o superaquecimento.

• Se a panela é retirada do centro de uma área de cozimento em funcionamento por
qualquer razão, o sensor detecta esta situação e a panela não será mais aquecida. O
visor da área de cozimento afetada pisca o nível de potência programado. Os controles
da área de cozimento memorizam o nível de potência programado por 3 minutos antes
que a área de cozimento seja desligada automaticamente.

Para desligar as áreas de cozimento:
1 Assim que terminar o cozimento, toque na tecla ON OFF (Liga/Desliga) para desligar

a área de cozimento.

2 O indicador de funcionamento correspondente à área de cozimento, localizado acima
da tecla ON OFF (Liga/Desliga) apaga. O cooktop emite um bip e o visor do nível de
potência da área de cozimento apaga. Se não houver outra área de cozimento em
funcionamento e nenhuma outra tecla for tocada o cooktop desligará por completo
dentro de 10 segundos.

3 Quando qualquer uma das áreas de cozimento é desligada, o visor da área
correspondente exibe se a área estiver muito quente. O visor continuará exibindo

mesmo que o cooktop seja desligado, enquanto a área estiver quente.

!    CUIDADO
As áreas de cozimento podem parecer frias enquanto estão ligadas e depois que elas foram 
desligadas. A superfície do vidro pode estar QUENTE devido à transferência de calor residual da 
panela e causar queimaduras.
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RECOMENDAÇÕES PARA O PRÉ-AQUECIMENTO
Preste muita atenção quando estiver pré-aquecendo uma panela no cooktop. Você sempre
deve ter muito cuidado durante todo o processo de cozimento.

Lembre-se de que o tempo para aquecer uma panela por indução é menor do que em
outras fontes de calor.

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

A função Manter Aquecido pode ser usada em qualquer uma das áreas de cozimento.

Para acionar a função Manter Aquecido:

1 Para selecionar a função Manter Aquecido em qualquer uma das áreas de cozimento,
toque na tecla ON OFF (Liga/Desliga) da área desejada.

2 Toque na tecla localizada no painel de controle principal. O visor da área de
cozimento exibe (LOW - Baixo) indicando que a área foi programada paramanter
aquecido.

FUNÇÃO TIMER

A função Timer é útil se uma receita precisa ter seu tempo supervisionado. Você pode

ajustar esta função de 1 a 99 minutos. O visor localizado à esquerda das teclas + ou - do 
Timer começa a contagem regressiva do tempo programado.

Para ajustar o Timer:
1 No painel de controle principal, toque na tecla + localizada abaixo da palavra TIMER.

Para programar o Timer, toque nas teclas + ou - para aumentar ou diminuir o tempo.
Cada toque corresponde a 1 minuto (até 99 minutos).

2 Assim que o visor exibir o tempo desejado, tire o dedo da tecla + ou -. O timer
começará a contagem regressiva. Quando o Timer chegar a , o cooktop emitirá um
bip indicando que o tempo acabou.

Para cancelar o Timer:

1 Toque nas teclas + ou - ao mesmo tempo ou deixe o dedo em uma das duas teclas
até chegar em .

2 Se você cancelar o Timer usando a segunda opção, assim que o visor exibir  tire o 
dedo da tecla.

3 O tempo programado apaga no visor indicando que o Timer foi desativado e o cooktop
emite um bip.



17Funcionamento

Seu cooktop de indução pode ser travado para evitar que o produto seja ligado
acidentalmente.

Para acionar a função Travar os Controles:

1 A função Travar os Controles não pode ser acionada com o cooktop ligado. Se o

cooktop estiver ligado, deixe o dedo na tecla POWER até ouvir um bip (aproximadamente

1 segundo). O indicador de funcionamento, localizado acima da tecla POWER, apagará.

2 Toque na tecla até ouvir um bip (aproximadamente 5 segundos). O indicador da
Trava dos Controles, localizado acima da tecla acende, indicando que os controles
estão travados. Isso evitará que qualquer área de cozimento ou o cooktop sejam
ligados acidentalmente (Veja a Figura 5).

Para desativar a função Travar os Controles:

1 Toque na tecla até ouvir um bip (aproximadamente 5 segundos). O indicador da
Trava dos Controles, localizado acima da tecla apaga indicando que o cooktop
está destravado. As áreas de cozimento ou qualquer outra função do cooktop podem
ser usadas (veja a Figura 4).

2 Se você precisa usar o cooktop, deixe o dedo na tecla POWER até ouvir um bip
(aproximadamente 1 segundo). O indicador de funcionamento, localizado acima da

tecla POWER acenderá. Agora você poderá ligar as áreas de cozimento.

FUNÇÃO TRAVAR OS CONTROLES
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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 cooktop.

Esses ruídos são mais perceptíveis quando está sendo usado o nível máximo de potência
(Power Boost). Ruídos muito altos não são normais durante o cozimento por indução.

Os ruídos que você escuta são provenientes das panelas que estão sendo utilizadas. As
principais causas da emissão destes ruídos são:

• As panelas feitas para fogões de indução são fabricadas a partir de várias camadas
de diversos materiais. O processo de indução pode gerar a vibração de uma camada
de material interno.

• Panelas com o fundo deformado podem vibrar, pricipalmente durante a utilização do
cooktop com máxima potência.

• Panelas com o puxador �xado por meio de rebites também podem emitir ruídos com
a vibração durante o funcionamento do aparelho.


