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Na próxima página, você encontra a descrição 
detalhada dos itens do painel do aparelho.

Se a superfície do cooktop estiver quebrada 
ou trincada, desligue o aparelho para evitar 
a possibilidade de choque elétrico. Entre em 
contato com o Serviço Autorizado Electrolux 
imediatamente.

Objetos metálicos tais como facas, garfos, 
colheres e tampas não devem ser colocados 

podem tornar-se quentes.

Instale sempre seu cooktop em nichos 
projetados pelo fabricante do aparelho ou 
indicados pelo fabricante do aparelho nas 

-
quado pode causar acidentes.

metais não magnéticos no cooktop de indução. 
Veja o capítulo “Tipo Correto de Panela para 
Uso no Cooktop” na página 11 para obter mais 
informações.
Limpe o cooktop com cuidado. Se você estiver 
usando uma esponja ou um pano úmido para lim-
par resíduos em uma área quente, tenha cuidado 
para evitar queimadura devido ao vapor. Alguns 
limpadores podem produzir fumaça tóxica se 
aplicados em uma superfície quente.
Não coloque utensílios quentes sobre o cooktop 
frio, pois isso pode causar a quebra do vidro do 
cooktop.
Não deslize a panela sobre a superfície do cook-
top, pois isso pode riscar a superfície do aparelho. 
(Este tipo de dano não é acobertado pela garantia).
Não aqueça panelas vazias, pois isso pode causar 
danos permanentes, como a quebra, derretimento 
ou marcas que podem afetar o vidro do cooktop. 
(Este tipo de dano não é acobertado pela garantia).
Não bloqueie as áreas de ventilação de 5 mm 
entre a mesa de vidro e a parte frontal inferior do 
Cooktop.

Área de Cozimento Posterior Esquerda

Área de Cozimento Frontal Esquerda

Área de Cozimento Posterior Direita

Área de Cozimento Frontal Direita
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Ao pressionar os seletores de 
potência de cada zona juntos, a 
zona se desliga imediatamente.

Tecla Trava do Painel

Tecla Turbo Potência

Teclas de Ajuste da Potência

Indicador de Potência da Área de Cozimento

Indicador do Timer

Teclas de Ajuste do Timer

Tecla Manter Aquecido

Tecla Liga | Desliga
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Mensagens nos Indi-
cadores das Áreas de 

Cozimento
Descrição

Área de cozimento desligada.

 a Área de cozimento em funcionamento.

Função Manter Aquecido em funcionamento.

Função Aquecimento Automático em funcionamento.

O sensor da área de indução não detectou a panela.

Mau funcionamento.

Área de cozimento ainda quente (calor residual).

Função Trava do Painel acionada.

Função Turbo Potência em funcionamento.

O desligamento automático foi acionado.
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