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CARACTERÍSTICAS DO COOKTOP DE INDUÇÃO

Características do Cooktop

LEIA TODAS ESTAS INSTRUÇÕES COM CUIDADO ANTES DE USAR O COOKTOP

UM COOKTOP MAIS FRIO – Uma exclusividade do cooktop de indução é que se ele for
ligado ou desligado a superfície do cooktop permanece mais fria do que outros tipos de
cooktop vitrocerâmicos.

Figura 1

!    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.

DETECTOR MAGNÉTICO – O sensor detecta automaticamente quando há uma panela
sobre a superfície e evita que o cooktop seja ligado acidentalmente.

DETECTOR DO TAMANHO DA PANELA – Osensor de reconhecimento detecta e adapta
automaticamente as áreas de cozimento de acordo com o tamanho da panela.

EFICIÊNCIA – O cozimento por indução aquece mais rápido e usa menos energia. Os
níveis de potência por indução são rápidos para o ponto de fervura e quando é preciso
um cozimento lento.

1. Área de Cozimento Posterior Esquerda (usar panela com diâmetro máximo de 145 mm)
2. Área de Cozimento Frontal Esquerda (usar panela com diâmetro máximo de 210 mm)
3. Área de Cozimento Posterior Direita (usar panela com diâmetro máximo de 181 mm)
4. Área dupla de Cozimento Frontal Direita (vide página 11 - usar panela com diâmetro
máximo de 271 mm)
5. Teclas de Controle da Área de Cozimento Posterior Esquerda (1)
6. Teclas de Controle da Área de Cozimento Frontal Esquerda (2)
7. Teclas de Controle da Área de Cozimento Posterior Direita (3)
8. Teclas de Controle da Área de Cozimento Frontal Direita (4)
9. Controles Principais do Cooktop (Ver Figura 2)
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Figura 2
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Figura 3
LEGENDA
5. Teclas de Controle da Área de Cozimento Posterior Esquerda (1)
6. Teclas de Controle da Área de Cozimento Frontal Esquerda (2)
7. Teclas de Controle da Área de Cozimento Posterior Direita (3)
8. Teclas de Controle da Área de Cozimento Frontal Direita (4)
9. Controles Principais do Cooktop (ver Figura 2)
10. Tecla Liga/Desliga Principal - Tem a função de ligar e desligar o aparelho (ver

página 9)
11. Indicador do Cooktop em Funcionamento (ver página 9)
12. Tecla de Aquecimento - Tem a função de manter aquecido (ver páginas 10 e 16)
13. Tecla Trava - Tem a função de travar os controles (ver páginas 9 e 17)
14. Indicador de Controles Travados (ver páginas 9 e 17)
15. Tecla Temporizador - Tem a função de aumentar e reduzir o tempo de

funcionamento do aparelho (ver páginas 16 e 17)
16. Visor do Timer (exibe até 99 minutos – ver páginas 16 e 17)
17. Tecla Liga/Desliga - Tem a função de ligar e desligar cada área de cozimento
18. Indicador Liga/Desliga da Área de Cozimento (para cada área de cozimento)
19. Tecla paraAumentar a Potência da Área de Cozimento (para cada área de cozimento)
20. Tecla para Diminuir a Potência da Área de Cozimento (para cada área de cozimento)
21. Visor do Nível de Potência da Área de Cozimento (para cada área de cozimento)



9Mensagens Exibidas no Visor
MENSAGENS OU INDICADORES EXIBIDOS NO 
VISOR DO PAINEL DE CONTROLE

TRAVA DOS CONTROLES – Esta função permite que o cooktop seja travado
apenas quando estiver desligado. Toque na tecla lock (Travar) por 3 segundos. O
cooktop emite um sinal sonoro e o indicador da função travar acende (Figura 5).
Depois que os controles estiverem travados nenhuma outra função será exibida
no visor e nenhuma das áreas de cozimento poderá ser ligada. Para desativar a
função travar, toque na tecla lock (Travar) por 3 segundos. O cooktop emite um
sinal sonoro, o indicador da função travar apaga (Figura 4) e o cooktop poderá
ser usado normalmente (para mais instruções veja a página 17).

LIGANDO O COOKTOP – A tecla POWER (liga/desliga principal) do cooktop
aciona o cooktop por completo. Para ligar o cooktop, toque na tecla POWER 
(liga/desliga principal) por 2 segundos. O cooktop emite um sinal sonoro e o
indicador de cooktop ligado acende (Figura 7). O cooktop permanece no modo
de funcionamento por 10 segundos. Se nenhuma outra tecla for tocada a energia
do cooktop é desligada automaticamente. Para desligar o cooktop, toque na
tecla POWER (liga/desliga principal) por 1 segundo. O cooktop emite um sinal
sonoro e o indicador da função cooktop ligado apaga (Figura 6).

Figura 4

Figura 6

Figura 5

Figura 7

MENSAGENS OU INDICADORES EXIBIDOS NOS 
VISORES DAS ÁREAS DE COZIMENTO

Figura 10 Figura 11

TECLALIGA/DESLIGADASÁREASDECOZIMENTO - Cada área de cozimento
possui uma tecla liga/desliga em separado.Depois de tocar na tecla POWER (liga/
desliga principal) para ligar o cooktop, toque na tecla ON OFF (Liga/Desliga -
Figura 10) correspondente para acionar a área de cozimento que deseja usar. “0” 
aparece no visor e o indicador de área de cozimento acionada acende (Figura 11).
Se a tecla hi + (aumentar) ou - lo (diminuir) não for tocada dentro de 10 segundos
a solicitação para acionar a área de cozimento é cancelada e o cooktop desliga.
Para ajustar o nível de potência de uma área de cozimento toque na tecla hi + 
(aumentar) ou - lo (diminuir) correspondente uma vez. Para desacionar uma área
de cozimento, toque na tecla ON OFF (Liga/Desliga) uma vez. O indicador de área
de cozimento ligada apaga (Figura 10).
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      CUIDADO
As áreas de cozimento podem parecer frias enquanto estão ligadas e depois que elas foram 
desligadas, porém a superfície do vidro pode estar QUENTE devido à transferência de calor residual 
da panela e causar queimaduras.

!

Mensagens Exibidas no Visor
MENSAGENS OU INDICADORES EXIBIDOS NOS 
VISORES DAS ÁREAS DE COZIMENTO (CONT.)

Figura 12 Figura 13

Figura 14

Figura 15

AJUSTE DO NÍVEL DE POTÊNCIA – Cada área de cozimento possui um visor indicador
do nível de potência. Depois que as áreas de cozimento estão acionadas você pode
escolher entre 15 níveis de potência. Isso inclui 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5,
7, 8, 9 (Figura 12). Ainda existe o nível mais alto, chamado de (Power Boost) e fornece
139 do nível de potência por 10 minutos (Figura 13). Cada toque na tecla (ou apenas
manter o dedo nas teclas de ajuste do nível de potência) fará com que você passe por
todos os níveis de potência disponíveis para qualquer área de cozimento rapidamente
(Veja da página 14 a 17 para obter mais instruções).

DETECTOR DE PANELAS – As quatro áreas de cozimento exibem uma mensagem
de detecção de panela. Se uma área de cozimento está ligada e não foi detectada uma
panela nesta área, ou a panela foi movida, ou a panela não foi posicionada corretamente
ou a panela não é de material magnético, o nível de potência aparece no visor da área
de cozimento afetada.

CALOR RESIDUAL –Se uma área de cozimento foi usadae desligada, e se a temperatura
da superfície do cooktop em qualquer uma das áreas de cozimento ainda está muito
QUENTE, (Figura 14) aparece no visor da área de cozimento afetada.  permanece 
no visor enquanto a temperatura estiver muito quente.

MANTER AQUECIDO – Use a tecla para acionar a função Manter Aquecido em
qualquer uma das áreas de cozimento. Primeiro toque na tecla ON OFF (Liga/Desliga)
para acionar a área de cozimento desejada. Em seguida, toque uma vez na tecla  
localizada na área do painel de controle principal para programar a função Manter
Aquecido. (Figura 15) aparece no visor da área de cozimento correspondente (Veja
a página 16 para mais informações).
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TIPO CORRETO DE PANELA PARA USO NO COOKTOP
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 aquelas identi�cadas pelo
fabricante para uso em cooktops de indução. Se você não tiver certeza,
use um imã para veri�car se o tipo de panela é adequado. Se o imã grudar
no fundo da panela, o tipo de material está correto para uso em cooktop de
indução (Figura 16).
É recomendável o uso de panelas em aço inox de alta qualidade em seu cooktop. Isso
reduz a possibilidade de riscos na superfície vitrocerâmica.

Figura 18

TAMANHO DE PANELA NECESSÁRIO
As áreas de cozimento do cooktop de indução precisam de
um tamanhoMÍNIMO depanela a ser usado emcada posição
(Figura 17).Acruz (+) de cadaáreade cozimento serve como
guia para que você saiba o tamanhoMÍNIMOde panela a ser
usado. O fundo da panela deve cobrir COMPLETAMENTE
a cruz para que seja obtido o máximo rendimento da área
de cozimento.
Os pontos externos de cada área de cozimento ajuda a
determinar o tamanho MÁXIMO (vide página 07). Depois
de centralizar a panela no cooktop, certi�que-se de que a
panela não excede mais que 13 mm além destes pontos da
área de cozimento (veja o exemplo na Figura 19). A panela
deve �car COMPLETAMENTE em contato com o vidro do
cooktop e o fundo da panela não deve encostar na moldura
metálica do cooktop.
A área de cozimento direita frontal possui um diâmetro
mínimo bem menor do que as outras áreas de cozimento.
Esta diferença permite que esta área de cozimento acomode
uma maior variedade de tamanho de panelas (Figura 18).

!      CUIDADO
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 provavelmente irá alterar a aparência do produto. A formação de riscos pode 
di�cultar a limpeza e degrada a aparência do produto.

Figura 17

Figura 16

MINMAX

Área de cozimento 
regular

MAX

MIN

Área de cozimento 
direita frontal

13 mm

NOTA: Se uma panela feita em material adequado é
centralizada corretamente em qualquer uma das áreas de
cozimento acionada, mas ela éMUITO PEQUENA, o visor
da área de cozimento afetada exibe o nível de potência e
a panela não aquece.
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RECOMENDAÇÕES PARA O USO DE PANELAS

INCORRETO CORRETO

 

 

 

 

 

 

 

 

• Panela não centralizada na área de
cozimento.

• Fundo ou lado da panela curvado ou
torto.

• Panela não tem o tamanho mínimo
requerido para a área de cozimento
(Veja Figuras 17 e18).

• O fundo da panela está apoiado na
moldura do cooktop ou não está
completamente em contato com a
superfície do cooktop.

• 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 (Figuras 17 e 18).

• Fundo da panela completamente em
contato com a superfície do cooktop.

NOTA – QUALQUER uma das condições incorretas citadas acima, na Figura 19, 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 o nível de potência no visor da área de cozimento
afetada. Corrija o problema antes de usar o cooktop.

• Panela devidamente balanceada.

Figura 19
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USE PANELAS DE QUALIDADE E EM BOAS CONDIÇÕES

As panelas usadas no cooktop de indução devem ter os fundos planos para que �quem
em contato com toda a área de cozimento. Veri�que se o fundo é plano girando uma régua
sobre o fundo da panela (Figura 20). Certi�que-se de seguir todas as recomendações
de uso mostradas na Figura 19.

Lembre-se:
• Use panelas feitas com o tipo de material correto para cooktop de indução

(Figura 16).
• Use panelas de qualidade e com o fundo mais grosso, para que haja

uma melhor distribuição do calor e para obter o melhores resultados de
cozimento.

• O tamanho da panela deve ser su�ciente para 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 podem afetar o
vidro do cooktop (este tipo de dano não é acobertado pela garantia).

• Não use panelas sujas, com acúmulo de gordura. Use sempre panelas que
sejam fáceis de limpar depois do uso.

!    CUIDADO
As áreas de cozimento podem parecer frias enquanto estão ligadas e depois que elas foram 
desligadas, porém a superfície do vidro pode estar QUENTE devido à transferência do calor 
residual da panela e causar queimaduras.

!    CUIDADO
NÃO TOQUE EM UMA PANELA QUENTE diretamente com as mãos. Use sempre luvas de proteção 
ou pegadores para proteger as mãos contra queimaduras.

!    CUIDADO
NÃO DESLIZE as panelas sobre o vidro do cooktop. Isso pode causar danos permanentes, 
alterando a aparência do cooktop. Este tipo de dano não é acobertado pela garantia.

Figura 20


