
7

3. Identifi cando seu Cooktop ...............
Modelo BDD61 BDD75 BDD62 / BDT62 BDD85 / BDT85
Família Ative
Cor preto preto preto preto

Mesa     
Queimadores 4 5 4 5
Megachama - - 1 -
Quadrichama - - - 1
Queimador rápido 1 2 - 1
Queimador 
semirrápido 3 3 3 3

Material mesa vidro vidro vidro vidro
Trempes individuais individuais individuais individuais
Material trempes aço aço aço aço

Acendimento super 
automático

super 
automático

super 
automático

super 
automático

Touch Timer - - digital* digital*

IMPORTANTE: 
Ao posicionar as trempes, certifi que-se de que elas foram posicionadas corretamente 
sobre o disco e os queimadores.
Garanta também que as capas dos queimadores estejam niveladas, pois, se 
estiverem desniveladas, podem difi cultar o acendimento dos queimadores.

* Touch Timer somente nos modelos BDT62 e BDT85

4. Instalando seu Cooktop ....................
Esse Cooktop não requer instalação especializada, sendo necessário apenas seguir os 
procedimentos básicos contidos nesse manual. Se preferir, contate o Serviço Autorizado 
Brastemp para realizar a instalação, porém as despesas e acessórios inerentes à instalação 
não são gratuitos e serão cobrados.
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Condições necessárias para instalação:
• A tomada, na qual será ligado o plugue de seu Cooktop, deve ter acesso fácil, estar 

fora do nicho e distante da fonte de aquecimento;
• Verifi que se o tipo e pressão de gás, disponíveis na sua residência, estão de acordo com 

o especifi cado na etiqueta de identifi cação do produto, localizada na parte inferior;
• O ponto de conexão do botijão de gás ou do gás canalizado de sua residência deve 

estar localizado, no máximo, a 1 m do centro de seu Cooktop, em local de fácil acesso 
para permitir a conexão e inspeção;

• Caso o seu gás seja canalizado, é necessário um registro de parede em boas condições 
e posicionado em local de fácil acesso, exclusivo para o seu Cooktop;

• Os revestimentos das paredes dos móveis ou aparelhos adjacentes ao Cooktop devem 
resistir ao calor;

• Este produto pode ser instalado em uma bancada de 20 mm a 70 mm de espessura.
• O produto sai de fábrica ajustado para uso com gás GLP. Se você for utilizar gás 

natural, entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp e solicite a conversão 
de seu produto;

• É necessário permitir a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a 
instalação.

4.1. Distâncias e medidas de instalação

IMPORTANTE: 
A primeira conversão do seu produto será gratuita desde que realizada dentro 
do prazo de 90 dias a contar da data de emissão da nota fi scal. Todas as peças e 
conexões devem ser adquiridas pelo usuário.

ATENÇÃO:
•  Seu Cooktop deve ser instalado em um local arejado, porém livre de correntes 

de ar que apaguem as chamas e longe de áreas de circulação de pessoas. Não 
instalar o Cooktop em ambientes externos ou enclausurados;

•  Antes de iniciar a instalação, certifi que-se de que todos os botões estejam na 
posição desligado;

•  Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da 
mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de 
validade.

A

mín. 7 mm

mín. 50 mmm
ín.

 5 
m

m

Vista lateral do produto

a b

c

a Vão frontal mín. 5 mm

b
Distância entre o fundo do 
produto e o item abaixo para 
circulação de ar

mín. 50 mm      
máx. 150 mm

c
Vão na parte traseira do objeto 
posicionado abaixo do Cooktop mín. 7 mm
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A distância entre a face inferior 
do Cooktop e o móvel ou painel 
de separação do seu móvel deve 
estar de acordo com o indicado na 
fi gura ( A );
As distâncias mínimas de 5 mm 
e 7 mm indicadas na fi gura são 
aberturas para ventilação e não 
devem estar obstruídas;
Se uma coifa for instalada sobre o 
Cooktop, leia as instruções contidas 
no manual da mesma e observe as 
distâncias recomendadas para a 
instalação, respeitando sempre as 
distâncias mínimas, indicadas nas 
fi guras ao lado. 

C

F

máx. R
 4 mm

60 mm

 Dimensões para a instalação (mm)

Dimensões BDD61 BDD75 BDD62
BDT62

BDD85
BDT85

A 565 730 590 850

B 460 460 485 460

C 86 86 86 86

D (medida 
do nicho)

350 350 350 405

E (medida 
do nicho)

530 635 530 815

F (mín.) 65 80 90 80

G (mín.) 400 400 400 400

H (mín.) 750 750 750 750

I (mín.) 600 750 620 870

100

Distâncias em mm

IMPORTANTE: 
Deve ser respeitada uma distância mínima de 50 mm entre o fundo do Cooktop e 
qualquer objeto ou alimento que venha a ser depositado abaixo do produto.

B

A

D

E

H

I

GG
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 ADVERTÊNCIA: 
RISCO DE INCÊNDIO

• Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certifi cados 
pelo INMETRO;

• Verifi que as validades das mangueiras e reguladores de pressão 
e substitua-os, se necessário;

• Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a 
instalação;

• Instale o Cooktop de acordo com as especifi cações descritas 
neste manual;

• Siga corretamente estas instruções, evitando, assim, riscos de 
explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das 
pessoas.

A conexão do Cooktop à tubulação ou botijão de gás deve ser feita utilizando os 
acessórios adequados, considerando que a entrada de gás do Cooktop é do tipo engate 
rápido que necessita de adaptador para conexão à mangueira fl exível do tipo metálica, 
conforme demonstrado a seguir:

• Caso não haja um forno instalado sob o Cooktop, um painel deve ser colocado sob 
o mesmo para evitar danos e proteger o móvel;

• A distância entre a parte inferior do aparelho e o painel de separação deve respeitar 
as dimensões indicadas na fi gura;

• Para um correto funcionamento do produto, não tape a abertura mínima entre a 
bancada de trabalho e o lado superior da placa do móvel (mín. 7 mm);

• No caso de instalação de um forno debaixo do Cooktop, certifi que-se de que ele está 
equipado com um sistema de ventilação;

• Não instale o Cooktop por cima da lava-louça ou da máquina de lavar, para que os  
circuitos eletrônicos não entrem em contato com vapor ou umidade, o que pode 
danifi cá-los.

4.2. Conexão de gás
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1

5

4

2

3

1. Mangueira metálica fl exível de ½” com 1,25 m 
de comprimento e aprovada conforme 
NBR 14177.

2. Arruela de vedação.
3. Pasta para vedar.
4. Um adaptador (para modelo com saída de 

gás com bico tipo “mamadeira”).
5. Duas chaves de boca.

IMPORTANTE: 
Os acessórios não acompanham o produto, podendo ser adquiridos na Rede de 
Serviços Brastemp.

4.2.2 Sequência da instalação da mangueira de gás

ATENÇÃO:
• Antes de iniciar a instalação, certifi que-se de que todos os botões e registro de 

gás estejam na posição fechado;

• Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da 
mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de 
validade.

1. Encaixar o adaptador  
no engate rápido de 
seu cooktop, com a 
porca não rosqueada. 

 Certifique-se de que 
o adaptador  foi bem 
encaixado ao engate 
rápido.

2. Com o aux í l io  de 
duas chaves realize o 
aperto da porca do 
adaptador.

4.2.1 Conexões e acessórios necessários para instalação

3. Rosqueie a ponta 
“macho” da mangueira 
metálica no adaptador. 
Utilize pasta vedante 
pa r a  a ux i l i a r  n a 
vedação.
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4.2.3 Ponto de saída de gás e registro

ATENÇÃO:
• O registro de gás deve ser exclusivo para o Cooktop e estar dentro do ambiente 

em que o produto se encontra;
• O registro deve estar visível, em local de fácil acesso, sem quaisquer restrições e 

sempre fora do nicho/gabinete, podendo ser fechado/desligado rapidamente, 
caso ocorra algum problema;

• Para a adequação do ponto de gás e do posicionamento do registro, utilize as 
conexões de cobre ou aço conforme a NBR 15526. Para maiores informações 
consulte a Rede de Serviços Brastemp.

IMPORTANTE:
Se as orientações sobre o posicionamento do registro de gás não forem seguidas, 
será necessária a retirada do Cooktop do nicho/gabinete, para que a instalação 
seja feita adequadamente e o registro esteja com fácil acesso.

4. Com o aux í l io  de 
duas chaves realizar o 
aperto da mangueira 
no adaptador.

5. Coloque a  a rruela  
de vedação dentro 
da rosca interna da 
mangueira metálica.

IMPORTANTE: 
Após a instalação, abra o registro de gás e verifi que todas as conexões manuseadas,  
com espuma de sabão, certifi cando-se de que não há vazamento. Se houver 
formação de bolhas, refaça a conexão.

6. Rosqueie  a mangueira 
metálica no registro de 
gás com o auxilio de 
duas chaves. Utilize 
pasta vedante para 
auxiliar na vedação.
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ATENÇÃO: 
• O aterramento da rede elétrica da sua residência deverá ser feito conforme norma 

NBR 5410 - seção aterramento. Na dúvida, consulte um eletricista especializado;
• Conecte o plugue do cabo de força na tomada e verifi que se o abastecimento 

de gás está normal.

4.4. Instalação do Cooktop no nicho

1. Verifi que se o Cooktop está com a borracha de 
vedação em toda a sua volta. Se não estiver, entre 
em contato com a Rede de Serviços Brastemp.

2. Posicione o Cooktop dentro do nicho, de acordo 
com as dimensões indicadas na página 9.

4.3. Condições para instalação elétrica

Este produto está preparado para ser ligado a uma tensão de 127 ou 220 volts.

 ADVERTÊNCIA: 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

• Ligue a uma tomada tripolar aterrada.
• Não remova o pino central de aterramento do plugue.
• Não use adaptadores, extensões ou T’s na tomada.
• Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer 

manutenção no produto.
• Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
• Não seguir estas instruções pode resultar em morte, incêndio 

ou choque elétrico.


