
Acesse o site www.consul.com.br para ter acesso às informações atualizadas 
sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

3003-0777
(capitais e regiões metropolitanas) ou

0800-970-0777
(demais localidades) 

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.

Cooktop
CD060 / CD075 / CDD75 

lauro
Textbox
Instalação
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2. INSTALANDO SEU COOKTOP

Esse Cooktop não requer instalação especializada, sendo necessário apenas seguir os 
procedimentos básicos para instalação contidos nesse manual. Se preferir, contate o Rede de 
Serviços Consul para realizar a Instalação porém, as despesas e acessórios inerentes à instalação 
não são gratuitos e serão cobrados.

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 com a empresa fornecedora de 
gás, 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, 
próximo da entrada de gás.

• 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.

• Em casos de gás canalizado deve possuir 
registro de parede, exclusivo para seu 
cooktop, localizado em local de fácil acesso 
e estar em boas condições.

• 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 Consul e solicite a conversão de 
seu produto. Tenha em mãos o modelo e 
o número de série de seu produto, o qual 
está na etiqueta de identifi cação localizada 
na parte de baixo do produto, próximo da 
entrada de gás. Obtenha também o nome 
da Companhia de Gás da sua região.

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.

INSTALAÇÃO COMBINADA
Em caso de instalação combinada de cooktop gás e forno a gás e, sua residência possuir somente 
1 saída de alimentação, ramifi que a saída utilizando uma conexão do tipo “T” de 1/2”, adequada 
para aplicação a gás, e instale registro(s) conforme exemplos abaixo.

Conexão de gás encanado ou saída do 
regulador de pressão do botijão

Conexão de gás encanado ou saída do 
regulador de pressão do botijão

1. Mangueira metálica 
fl exível

2. Registro(s)
3. Conexão tipo “T”
4. Adaptador (luva e/ou 

nipple 1/2” de acordo 
com a confi guração 
do local de instalação)

1

1 1

1

3

3
2

2
2

4
4
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 2.1. Distâncias e medidas de instalação

Se uma coifa for instalada sobre o Cooktop, 
leia as instruções da coifa e observe as 
distâncias recomendadas para instalação, 
respeitando sempre as distâncias mínimas, 
indicadas nas fi guras ao lado.

DIMENSÕES PARA A INSTALAÇÃO mm

A

B

E

J

D

C

F
máx. R 4 mm

60 mm

Dimensão CD060 CD075 CDD75
A 565 730 730
B 460 460 460
C 86 86 86
D 350 350 350
E 530 635 635
F (mín.) 65 80 80
G (mín.) 400 400 400
H (mín.) 750 750 750
I (mín.) 600 750 750
J (mín.) 220 220 220

H

I

G

100

Distâncias em mm

Imagem 
meramente 

ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa

G

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

IMPORTANTE: 
Esses tipos de instalação são válidos somente se atenderem aos critérios descritos nos 
manuais de instalação de cada produto. Após a instalação, abra o registro de gás e com 
espuma de sabão verifi que se há vazamento em todas as conexões. Para garantir que não 
tem vazamento de gás, envolva todas as conexões com espuma de sabão e aquelas que 
houver formação de bolhas devem ser refeitas e testadas novamente. Os acessórios não 
acompanham o produto, podendo ser adquiridos na Rede de Serviços Consul.
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2.2.1 CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO:

1) Mangueira metálica fl exível de ½” com 1,25 m de 
comprimento.

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.

1
4

5

2

3

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

2.2. Conexão de gás

 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.

Não seguir estas instruções pode causar 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:
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2.2.2 SEQUÊNCIA DA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE GÁS:

ATENÇÃO:
• Antes de iniciar a instalação 

certifi que-se 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. 

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

2. Com auxílio de duas 
chaves realize o 
aperto da porca do 
adaptador.

3. Rosqueie a ponta 
“macho” da 
mangueira metálica 
no adaptador. Utilize 
pasta vedante para 
auxiliar na vedação.

4. Com o auxílio de 
duas chaves realizar o 
aperto da mangueira 
no adaptador.

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

6. Rosqueie a 
mangueira metálica 
no registro de gás 
com o auxilio de 
duas chaves. Utilize 
pasta vedante para 
auxiliar na vedação.

IMPORTANTE: 
Após a instalação, abra o registro de gás e com espuma de sabão verifi que se há vazamento 
em todas as conexões. Para garantir que não tem vazamento de gás, envolva todas as 
conexões com espuma de sabão e aquelas que houver formação de bolhas devem ser 
refeitas e testadas novamente.
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2.4. 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 
Consul.

2. Posicione o Cooktop dentro do nicho de acordo com as 
dimensões indicadas na pág. 7.

2.3. Condições para instalação elétrica

 ADVERTÊNCIA
Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar 
qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Conecte o aterramento do produto a um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode traer risco de morte, incêndio ou choque 
elétrico.

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

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.


