
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP A GÁS GCI66

A INSTALAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS DEVEM SER EFETUADOS POR 
UM  QUALIFICADO DO SERVIÇO AUTORIZADO ELECTROLUX. 

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.
TÉCNICO

ADVERTÊNCIA  Caso as informa;’oes!

DIMENSÕES DO PRODUTO

DIMENSÕES DO NICHO

MODELO

GCI66

GCI66

91,4 55,2 10,8 48,3

A (Largura)

Mínimo

B (Profundidade) C (Altura) D (Largura da base)

MODELO

1

Dimensões do cooktop

Máximo

E (Profund. da base)

85,4

F (Largura) G (Profundidade)

Mínimo Máximo

H (Altura 
interna)

86,1 87,0 49,2 20,350,2

Todas as dimensões estão em cm.
A dimensão F inclui um espaço de 12,7 cm que deve ser deixado embaixo do cooktop para a conexão do fornecimento de gás.

ATENÇÃO
A instalação do seu produto é grátis. Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços 
Autorizados altamente qualificada para instalar o seu produto.
Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica, disjuntor, 
tubulações e outros acessórios que não acompanham o produto), pois são de responsabilidade do 
consumidor.

Não seguir as informações contidas nesse manual poderá resultar em incêndio ou 

explosão, causando danos materiais e ferimentos pessoais.

Dimensões 
do nicho

86,4 cm Mín.*

8,3 cm Mín.*

PARA A SEGURANÇA:
- A instalação e os reparos devem ser feitos por um 

técnico qualificado do Serviço Autorizado 

Electrolux.
- Não armazene nem use gasolina ou outros 

vapores e líquidos inflamáveis próximo a este ou 

a qualquer outro produto.
- O QUE VOCÊ DEVE FAZER SE SENTIR CHEIRO 

DE GÁS:
Não ligue nenhum eletrodoméstico.
Não toque nos interruptores elétricos e não use 

o telefone.
Entre em contato com a companhia de 

fornecimento de gás, ligando da casa de um 

vizinho. Siga as instruções da companhia.
Se você não consegue entrar em contato  com a 

companhia de gás, chame o corpo de 

bombeiros.

Figura 1
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP A GÁS GCI66

O armário localizado 
acima do cooktop não 
deve exceder a 
profundidade 
máxima de 33 cm.

45,7 cm mín.

61 cm

86,4 cm no mínimo 
de espaço livre entre 
a parte superior do 
cooktop e a parte inferior
do armário em madeira 
ou metal.

Espaço livre
5,1 cm - Distância mínima entre a 
parte traseira do corte do nicho e a 
superfície combustível mais próxima.

Não é possível usar gavetas
embaixo do cooktop, pois a parte
inferior do produto se estende 
8 cm abaixo do tampo do balcão.

     ATENÇÃO  !

· Para reduzir os riscos de ferimentos 
pessoais, evite colocar objetos em 
armários acima do cooktop.

· Não armazene material 
combustível, gasolina ou outro 
líquidos ou vapores inflamáveis na 
área onde o produto está instalado.

· A não observação dos espaços 
livres mínimos recomendados 
podem resultar em risco de 
incêndio!

· Não armazene materiais 
combustíveis ou que não podem 
sofrer aquecimento em armários 
próximos ao cooktop.

MODELO

GCI66 91,4 17,8

A B 
livre no lado
esquerdo)

(espaço mínimo

17,8

C 
livre no lado

direito)

(espaço mínimo

Figura 2 - Armários
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Notas Importantes para o Instalador

1. Leia todas as instruções contidas neste folheto antes de 
instalar o cooktop.

2. Retire todo o material da embalagem antes de ligar o 
cooktop à rede elétrica e ao fornecimento de g s.

3. Observe todas as normas e regulamentos pertinentes.

á

INSTRUÇÕES IMPORTANTES
DE SEGURANÇA
• Certifique-se de que seu cooktop será instalado e 

embutido de forma adequada por um técnico do 
Serviço Autorizado Electrolux.

• Este forno deve ser eletricamente instalado de 
acordo com as as normas brasileiras. 

• Os queimadores podem ser acendidos 
manualmente em caso de falta de energia elétrica. 
Para acender um queimador, aproxime um fósforo 
aceso ao queimador e, lentamente, gire o botão 
para a posição LITE. Tenha cuidado ao acender os  
queimadores manualmente.

• 

• 

• 

• 

• 

Não armazene objetos de interesse de crianças 
nos armários localizados acima do cooktop, pois 
elas podem sofrer queimaduras ao subir no 
cooktop para tentar pegar estes objetos.

Para que não haja riscos de encostar na superfície 
dos queimadores, evite instalar armários acima do 
cooktop.

Ajuste o tamanho da chama de forma que ela não 
atinja os lados da panela. Uma chama muito 
grande pode ser perigosa.

Nunca use o cooktop para aquecer ambiente. O 
uso prolongado do cooktop sem que haja uma 
ventilação adequada pode ser prejudicial.

Não armazene nem use gasolina ou outros vapores 
e líquidos inflamáveis próximo a este ou a 
qualquer outro produto.

!     ADVERTÊNCIA  O fornecimento de energia elétrica 

deve ser desligado enquanto as conexões do g s 

estão sendo feitas. Se isso não for feito, pode resultar 

em sérios ferimentos ou em morte.

á
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP A GÁS GCI66

1. Verifique se o produto n  est  danificado.
2. Posicione o cooktop no nicho.

NOTA  N
fixa , pois o cooktop deve ser remov vel caso seja 
necessário algum reparo.

ão á

ão use qualquer tipo de material de calafetar para a :
ção í

Área recomendada na
parede posterior, para
a tomada de 127V 
aterrada.

NOTA: Se não há uma tomada 
disponível, entre em contato com 
um eletricista de confiança e 
providencie a instalação.

30 cm

20 cm

25 cm

55 cm

LINHA CENTRAL 
DO COOKTOP

LOCALIZAÇÃO DA TOMADA 
Figura 3

INSTALAÇÃO DO COOKTOP

Depois de colocar o cooktop no nicho, fixe-o conforme a figura 
abaixo.

FIXAÇÃO DO COOKTOP

Cooktop
Vedação

Presilha de
fixação

Tampo do
balcão

Parafuso

Figura 4

Para fixar, coloque as presilhas nas fendas em cada lado do 
produto. Gire o parafuso contra a parte inferior do tampo. 
Aperte  que o produto esteja bem fixado e seguro.até



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP A GÁS GCI66

FORNECIMENTO DE GÁS
Um regulador de pressão é conectado em série com o 
cooktop e deve permanecer em série com a linha de 
fornecimento de gás.

Este regulador baixa a pressão da linha no poduto para 
funcionar com 1kPa.

Para um funcionamento correto, a pressão máxima de 
entrada no regulador deve ser menor que 3,5 kPa.

Para verificar o regulador, a pressão de entrada deve ser 
pelo menos 0,25 kPa maior que a pressão ajustada no 
regulador. Se o regulador é ajustado para 1 kPa de 
pressão múltipla, a pressão de entrada deve ser de, pelo 
menos, 1,25 kPa.

A linha de fornecimento de gás para o cooktop deve ser 
um tubo de 1/2”ou 3/4”.  

Conversão para GN (Gás Natural)
Este produto foi desenvolvido para funcionar com GLP 
(Gás Liquefeito de Petróleo) ou GN (Gás Natural). O 
cooktop sai de fábrica ajustado para funcionar com o 
GLP.

A conversão deve ser feita por um técnico do Serviço 
Autorizado Electrolux, de acordo com as normas locais. 
Qualquer falha ao seguir as instruções poderá resultar 
em danos materiais ou ferimentos pessoais. 

Importante: Retire todos os materiais da embalagem do 
cooktop antes de fazer as conexões do gás e elétrica.

Instalação do Regulador de Pressão
Instale o regulador de pressão com a seta do regulador 
apontando para cima, na direção do produto, em uma 
posição na qual você possa alcancar a tampa de acesso.

Não aperte demasiadamente a 
conexão do regulador, pois um aperto demasiado pode 
quebrá-lo, resultando em vazamento de gás e um 
possível incêndio ou explosão.

      ADVERTÊNCIA 

Instale o conector flexível do tubo de fornecimento de gás 
no regulador de pressão na seguinte ordem:
1. Válvula de fechamento manual
2. Niple ½”
3. Conector flexível
4. Niple ½”
5. Regulador de pressão

Utilize uma vedação para as conexões feitas para uso com 
GN e GLP para selar todas as conexões da linha de gás. 
Se você utilizar conectores flexíveis, certifique-se de que 
eles não estão torcidos.

A linha de fornecimento de gás deve ter uma válvula de 
fechamento manual. Esta válvula deve estar no mesmo 
ambiente que o cooktop e em um local de fácil acesso. A 
função da válvula é abrir ou fechar o fornecimento de gás 
para o cooktop.

Assim que o regulador estiver instalado, abra a válvula de 
fechamento e aguarde alguns minutos para que o gás flua 

FLUXO DO GÁS
Válvula de

Fechamento
Manual

Aberto

Fechado

Conector
Flexível

Regulador
de Pressão

Tampa de
Acesso

Niple

Todas as conexões devem ser apertadas com uma chave inglesa.

Figura 5

através do tubo.

Depois de conectar o cooktop à linha de fornecimento de 
gás, verifique se não há vazamentos usando um 
manômetro. Se você não tiver um manômetro, abra a 
válvula de fechamento e use um líquido de detecção de 
vazamento (ou água e sabão) em todas as uniões e 
conexões para verificar os vazamentos.

Não use uma chama para verificar se 
há vazamento nas conexões do gás, pois isso pode causar 
incêndio ou explosão.

Aperte todas as conexões se necessário para evitar 
vazamento de gás no cooktop ou na linha fornecimento de 
gás.

IMPORTANTE
Use sempre um regulador de pressão do gás para qualquer 

      ADVERTÊNCIA  

!

para o cooktop

para a linha de 

fornecim
ento de gás

Válvula de 
Fechamento na 
posição aberto

Figura 6

!

4



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP A GÁS GCI66

tipo de botijão, pois a ausência deste causará pressão 
excessiva e, consequentemente, vazamento de gás, o 
que pode causar incêndio.
Verifique o prazo de validade do regulador, pois a 
mangueira e o regulador devem ser trocados a cada 5 
anos. Quando for necessária a substituição, observe 
que as letras NBR 8473 (norma brasileira) devem estar 
gravadas no regulador de pressão.
Se a residência for abastecida com gás de botijão, 
verifique a distância entre o botijão e o cooktop. Se o 
botijão está a mais de 80 cm do cooktop, a instalação 
deverá ser feita de acordo com as exigências da norma 
da ABNT, NBR 13932 - Instalações internas para GLP.
Para utilização com gás natural, a instalação deverá ser 
feita de acordo com as exigências da NBR 13933.
Utilize uma mangueira flexível metálica de ½”com 
adaptador para conectá-lo ao cooktop.
Em caso de dúvida, consulte um técnico especializado. 

Verifique o alinhamento dos botões de controle das 
válvulas depois de conectar o cooktop à linha de 
fornecimento de gás para garantir que a tubulação do 
cooktop não saiu do lugar. Um desalinhamento pode 
fazer com que a haste da válvula encoste no painel de 
controle, resultando em vazamento de gás na válvula.

Desconecte o cooktop e a sua válvula de 
fechamento manual da tubulação de fornecimento de 
gás durante qualquer teste de pressão do sistema se a 
pressão estiver acima de 3,5 kPa.

Feche a válvula de fechamento manual durante 
qualquer teste de pressão do sistema se a pressão 
estiver igual ou menor que 3,5 kPa.

Este cooktop deve contar com ponto elétrico com faixa 
de tensão nominal de 127V - 220V, 60Hz, disjuntor de 
15A e aterramento eficiente.
Não devem ser usadas extensões neste produto.

Instruções para o Aterramento
Para uma maior segurança, este produto deve ser 
devidamente aterrado.

O cabo de alimentação desse cooktop é do tipo 3 pinos 
(com aterramento) e deve ser conectado a uma tomada 
padrão 3 furos com aterramento, para diminuir a 
possibilidade de choque elétrico.

A tomada e o circuito elétrico deve ser verificado por um 
eletricista qualificado para certificar-se de que a tomada 
está devidamente aterrada.

Se o local onde o cooktop será instalado possui uma 
tomada de 2 pinos, é de responsabilidade do 
Consumidor providenciar a instalação de uma tomada 
com 3 pinos aterrada.

REQUISITOS ELÉTRICOS
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VERIFICANDO O FUNCIONAMENTO
Consulte o Manual de Instruções para obter informações 
sobre o funcionamento, cuidados e limpeza do cooktop.

Não encoste nos queimadores. Eles podem estar quentes o 
suficiente para causar queimaduras.

1. Instalação das tampas dos queimadores
 Esse cooktop possui queimadores selados, conforme 
indicado na Figura 7.
a. Desembale as tampas e os espalhadores das 
chamas.
b. Coloque os espalhadores sobre cada orifício de        
     saída do gás, combinando o espalhador com o 

tamanho do orifício. Tenha cuidado para não 
danificar o ignitor enquanto estiver 
posicionando o espalhador. Certifique-se de que o 
ignitor encaixa corretamente no furo do espalhador.

c. Coloque as tampas dos queimadores em cada 
espalhador, combinando o tamanho das tampas 
com o tamanho do espalhador. Cada tampa tem 
um anel interno que encaixa perfeitamente a 
tampa no espalhador.

d. Certifique-se de que todos os espalhadores e as 
tampas estão posicionadas corretamente ANTES 
de usar o cooktop.

Nunca corte ou remova, sob qualquer circunstância, o 
pino de aterramento do cabo de alimentação.

Desconecte o cabo de alimentação da 
tomada antes de executar qualquer serviço ou reparo.
     ADVERTÊNCIA !

Anel interno
de encaixe

Tampa do
queimador

Espalhador 
das chamas

Base do
queimador

Orifício de
saída do gás

Ignitor

Figura 7

NOTA: Não é preciso fazer qualquer tipo de ajuste 
nos queimadores do cooktop.
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A etiqueta de identificação está localizada embaixo do 
cookop.

Quando for preciso solicitar peças ou tirar dúvidas a respeito 
do produto tenha sempre em mãos o modelo e o número de 
série do seu cooktop.

A etiqueta de identificação informa sobre a potência dos 
queimadores, o tipo de gás e a pressão do cooktop ajustada 
na fábrica.

ANTES DE CHAMAR O SERVIÇO 
AUTORIZADO

A03790101  Rev.A

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP A GÁS GCI66

2. Conecte o cabo de alimentação na tomada e abra a 
válvula de fechamento do gás.

3. Verifique os ignitores
Verifique o funcionamento dos ignitores elétricos 
depois de checar se não há vazamento no cooktop e 
nas conexões da linha de fornecimento de gás e 
depois que o cooktop foi conectado na tomada.
Para acender o queimador:
a. Pressione o botão de controle do queimador e 

gire-o no sentido anti-horário da posição desligado 
para a posição LITE. Você ouvirá um 
pequeno ruído, que é do ignitor acendendo o 
queimador.

b. Depois que o queimador estiver aceso, gire o 
botão de controle até obter o tamanho da chama 
desejado. O botão não precisa ser deixado em 
uma marca específica. Use as marcas apenas 
como guias e ajuste a chama de acordo com a sua 
necessidade.

4. Ajuste da chama mínima das válvulas (Figura 8)
Pressione cada botão de controle e gire-os para a 
posição de chama mínima. A posição de chama 
mínima de cada queimador foi ajustada na fábrica 
para o menor ajuste possível para garantir uma 
reignição segura do queimador. Se a chama não 
permanecer acesa na posição mínima, verifique os 
ajustes conforme  as informações abaixo:

      Tenha cuidado quando estiver 
executando este serviço.

a. Aguarde o cooktop esfriar até chegar na 
temperatura ambiente.

b. Acenda todos os queimadores girando cada botão 
de controle para a posição LITE  até que os 
queimadores acendam e, em seguida, ajuste-os 
na posição de chama máxima.

c. Rapidamente, gire o botão do queimador que você 
quer ajustar para a posição de chama mínima.

d. Se a chama apagar, faça o seguinte ajuste:
Retire o botão de controle, coloque uma chave de 
fenda com ponta fina no furo na haste da válvula e 
encaixe-a no parafuso interno. O tamanho da 
chama pode ser aumentado ou diminuído de 
acordo com o giro do parafuso. Para aumentar gire 
o parafuso no sentido anti-horário e para diminuir 
gire no sentido horário. Ajuste a chama até que 
você possa girar o botão de controle rapidamente 
da posição de chama máxima para a mínima sem 
que a chama apague. A chama deve ser a menor 
possível sem apagar.

e. Se você precisa ajustar outro queimador, repita os 
passos acima até que todos os queimadores 
estejam funcionando corretamente.

CUIDADO!

Figura 8

Furo na haste 
da válvula

LOCALIZAÇÃO DO MODELO E DO
NÚMERO DE SÉRIE

DEPOIS DE FAZER TODAS AS 
VERIFICAÇÕES
Certifique-se de que todos os botões de controle estão na 
posição desligado.

Certifique-se de que o fluxo da combustão e as saídas de 
ventilação do cooktop não estão obstruídos.

Leia o capítulo Solução de Problemas e as instruções de 
funcionamento no Manual de Instruções. As informações 
incluem problemas comuns que não representam defeitos 
do produto.




