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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP DE INDUÇÃO ICI76

A INSTALAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS DEVEM SER EFETUADOS POR 
UM TÉCNICO QUALIFICADO. 

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.

ADVERTÊNCIA  PARA SUA SEGURANÇA: Não armazene nem use gasolina ou outros vapores e !

líquidos inflamáveis próximo a este ou a qualquer outro eletrodoméstico.

DIMENSÕES DO PRODUTO (em cm)

DIMENSÕES DO NICHO

MODELO

ICI76

ICI76

78,1 54,6 7,6 50,8

A (Largura)

Mínimo

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

MODELO

1

* 76,2 cm para armários sem proteção
  61 cm para superfícies com proteção

** Não obstrua essas áreas.

NÃO aplique qualquer
tipo de selador ao redor 
do cooktop. O produto 
deve ter as entradas e 
saídas de ar livres.

Máximo

F (Profund. da base)

73,3

G (Largura) H (Profundidade)

Mínimo Máximo

I (Altura 
interna)

75,2 51,8 11,452,1

Todas as dimensões estão em cm.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A INSTALAÇÃO

A distância mínima entre o cooktop e o 
armárioinstalado logo acima dele é de 76,2 cm.

O circuito elétrico deve ser exclusivo, bifásico, com 
aterramento, disjuntor bipolar de 50A e interruptor 
diferencial (DDR) de 50A. Instalar o circuito de 
acordo com a norma ABNT NBR 5410 (norma 
brasileira de instalações elétricas de baixa tensão).

Figura 1

Dimensões do cooktop

ATENÇÃO
A instalação do seu produto é grátis durante o período de cobertura da garantia, exceto as despesas de deslocamento do 
Serviço Autorizado  (quando o produto se encontrar fora do município  sede do Serviço Autorizado Electrolux). 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.

75,6

Dimensões 
do nicho

76,2 cm Mín.*
Entradas de ar **

10,2 cm x 20,3 cm
abertura para a passagem da

fiação elétrica se houver um painel

11,1

D (Altura)

Saídas de ar **
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP DE INDUÇÃO ICI76

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

76,2 cm no mínimo de
espaço livre entre a 
parte superior do 
cooktop e a parte inferior
do armário em madeira 
ou metal sem proteção.

61 cm no mínimo de
espaço quando a parte
inferior do armário de 
madeira ou metal está 
protegida por uma chapa
de material anti-chama, 
com espessura maior que 
6 mm, revestida por uma 
lâmina metálica de espessura 
maior ou igual a: aço inox 
0,4 mm, alumínio 0,6 mm 
ou cobre 0,5 mm.

* distância mínima
  recomendada entre a parte 
  traseira do corte do nicho e a 
  superfície combustível mais 
  próxima.

distância mínima da
lateral do cooktop até 
a parede combustível 
mais próxima (nos 
dois lados do produto).

Não é recomendável usar gavetas
embaixo do cooktop. É necessário
haver um espaço livre para a
instalação da caixa de junção
com a tomada e o plugue.

Localização 
prevista da caixa 
de junção elétrica,
para instalação do
plugue e da tomada.

6,4 cm de distância mínima
entre a parte frontal do cooktop
e a parte frontal do tampo.

As letras na figura acima referem-se à tabela da página 1, exceto as letras J e K.

*

J K

5,1 cm 3,8 cm

K*

K*

J

I

G

H

Figura 2 - Dimensões do nicho (em cm)

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.

3. Observe todas as normas e regulamentos pertinentes.

     ATENÇÃO  !

· Para evitar ferimentos pessoais, evite colocar 
objetos em armários acima do cooktop.

· Não armazene material combustível, gasolina ou 
outros 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.



!INSTRUÇÕES IMPORTANTES
DE SEGURANÇA

• Certifique-se de que seu cooktop será instalado 
e embutido de forma adequada por um técnico 
do Serviço Autorizado Electrolux.

• A instalação elétrica deste forno deve ser feita de 
acordo com as as normas brasileiras. 

!     ADVERTÊNCIA  O fornecimento de energia elétrica 

deve ser desligado enquanto as conexões estão 

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

sérios ferimentos ou em morte.

Fornecimento de energia
Tensão de fase 127V, tensão de linha 220V, duas fases 
60Hz, corrente alternada.

3

Requisitos Elétricos
O circuito elétrico para alimentação deste cooktop deve 

ser:
- exclusivo, 
- bifásico (2F+N+T), com 127V entre cada fase e 

neutro e 220V entre as fases,
- com aterramento adequado,
- protegido por disjuntor bipolar de 50A (curva C)
- com interruptor diferencial tetrapolar (DDR) de 

50A.
Instalar o circuito de acordo com a norma ABNT NBR 5410 

(norma brasileira de instalações elétricas de baixa 
tensão).
A residência deve ter, próximo ao local de instalação do 
cooktop, um ponto elétrico com com 4 cabos (2F + N + 
T) identificados com bitola de 10 mm².
Para conectar o cooktop à rede elétrica, chame o 
Serviço Autorizado Electrolux.

Não obedecer às advertências acima pode resultar em 
incêndio, ferimentos pessoais ou choque elétrico.

Conexão Elétrica para Tensão 220V 
Monofásico (220V entre fase e neutro)
1 Este aparelho não foi originalmente projetado para este 
tipo de tensão, esta ligação exigirá a adaptação de 
componentes no aparelho não coberto pela instalação 
gratuita. Consulte o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor para solicitar este tipo de ligação em seu 
aparelho.
2 Este aparelho possui componentes em 127V, a ligação 
não realizada pela nossa Rede de Serviço Autorizado 
pode ocasionar danos no aparelho, mal funcionamento e 
perda da garantia.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP DE INDUÇÃO ICI76
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FASE 1 - COR PRETA

FASE 2 - COR VERMELHA

NEUTRO - COR BRANCA

TERRA - COR VERDE

220V

127V

127V

Diagrama de ligação dos cabos de acordo com fase/tensão:

     ADVERTÊNCIA  

Esquema da Liga  El trica

Não devem ser usadas extensões 
neste produto. O uso de extensões pode resultar 
em incêndio, choque elétrico ou ferimentos 
pessoais.

ção é

*A variação dos níveis de tensão deve respeitar aos limites 
admissíveis da tabela abaixo:

*
*

*

**Os níveis de tensão de alimentação com o qual este 
aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de 
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica).

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos 
limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, 
solicite à concessionária de energia a adequação dos 
níveis de tensão ou instale um regulador de tensão 
(estabilizador) com potência não inferior a 10kVA. Danos 
ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da 
instalação, variação de tensão fora dos limites 
especificados (vide tabela citada acima) ou quedas 
frequentes no fornecimento de energia.
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INSTALAÇÃO DO COOKTOP

VERIFICANDO O FUNCIONAMENTO

1. Verifique se o cooktop não está danificado. Certifique-
se de que todos os parafusos do cooktop estão bem 
fixados (Figura 3).

2. Instale as presilhas de fixação (Figura 4).

Figura 3

Parafusos

Cooktop Tampo do nicho

Espaçador
de nylon

Presilha 
de fixação

Figura 4

3. Coloque o cooktop dentro do nicho.

Nota: Não use massa de calafetar ou outros materiais 
para vedação. O cooktop deve ser removível em caso 
de reparo.

 Não remova os espaçadores de 
nylon das laterais do cooktop. Estes espaçadores 
centralizam o cooktop no nicho. O produto deve ficar 
centralizado para evitar o aquecimento excessivo, o que 
pode resultar em danos e incêndio (Figura 5).

    ADVERTÊNCIA  

Consulte o Manual de Instruções para obter informações 
sobre o funcionamento do cooktop.

  Não encoste no vidro ou nos elementos de 
aquecimento do cooktop. Eles podem estar quentes o 
suficiente para causar queimaduras.

   CUIDADO

A etiqueta de identificação está localizada embaixo do 
cooktop.

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.

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

!

LOCALIZAÇÃO DO MODELO E DO
NÚMERO DE SÉRIE

ANTES DE CHAMAR O SERVIÇO 
AUTORIZADO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO 
COOKTOP DE INDUÇÃO ICI76

4. Deixe o frasco do creme limpador com o Consumidor. 

é-tratado

É 
altamente recomendável que o vidro cerâmico do cooktop 
seja pr  antes do uso. Veja o capítulo Limpeza e 
Manutenção no Manual de Instruções.

Figura 5
8 espaçadores

2 presilhas de fixação

Posição das 
presilhas na linha 
central do nicho

Furo localizado
embaixo do cooktop
para fixar a presilha

A etiqueta de
identificação está
embaixo do cooktop.
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