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1. Defi na o tempo desejado utilizando as teclas  e . Mantenha a tecla 
pressionada para aumentar ou reduzir o tempo mais rapidamente.

2. Pressione a tecla  para iniciar a contagem regressiva.

3. Durante a contagem regressiva, você pode alterar o tempo pressionando as teclas 
 e . O timer avançará de 1 em 1 minuto, caso o tempo marcado esteja entre 

0 e 19 minutos, de 5 em 5 minutos, caso o tempo marcado esteja entre 20 e 55 
minutos e de 10 em 10 minutos, quando o tempo marcado estiver entre 1 hora e 
23h e 50 minutos. Por exemplo: se o tempo marcado for de 22 minutos, o timer 
avançará para 25 min, 30 min, 35 min e assim por diante.

Ao fi nal do tempo programado, o timer emitirá um sinal sonoro e o display permanecerá 
piscando “00:00”. Para voltar ao modo standby, basta clicar na tecla . Após dois 
minutos, a partir do fi m do tempo programado, o display entrará em modo standby 
automaticamente, caso nenhuma tecla seja pressionada.

7. Limpeza e manutenção ....................
• Sempre desconecte o Cooktop da tomada elétrica e espere que esfrie antes de limpar 

ou fazer a manutenção;

• Para manter o Cooktop em boas condições, conserve-o limpo, removendo restos de 
alimentos antes do uso;

• Não deixe acumular gordura sobre o Cooktop;

• Não use produtos corrosivos e à base de cloro ou similares para limpar o seu 
Cooktop;

ATENÇÃO:
• Caso ocorra derramamento de líquidos e alimentos, limpe a mesa de vidro 

com detergente neutro, água e pano macio e seque após a limpeza, evitando 
manchas.

• Não use vapor para limpeza;

• Não use produtos infl amáveis;

• Não deixe produtos ácidos ou alcalinos como vinagre, mostarda, sal, açúcar ou suco 
de limão sobre a mesa de vidro;

IMPORTANTE:
O timer não tem a função de desligar as chamas.
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IMPORTANTE: 
• Tenha cuidado especialmente quando o Cooktop estiver sem os queimadores. 

Não deixe cair detritos ou fi apos no sistema de gás, pois isso pode desregular 
a chama ou causar entupimento do sistema de gás;

• Seque adequadamente os componentes antes de reutilizá-los, pois umidade 
em excesso pode dificultar o acendimento, provocando vazamento de gás.

• Use palha de aço somente para a limpeza das trempes e capas dos queimadores. Caso 
as trempes apresentem riscos na cor prateada, use palha de aço, água e detergente 
neutro para remover as manchas;

• Para realizar a limpeza no local do timer, siga as mesmas instruções, observando, 
porém, se não houve acionamento involuntário; caso tenha havido, basta cancelar 
a contagem de tempo;

• Após a limpeza no local do timer, aguarde de 20 a 30 segundos para utilizá-lo.

Cuidado e manutenção dos componentes do Cooktop
As trempes, capas e queimadores devem ser removidos para uma limpeza adequada.
1. Lave cuidadosamente com esponja, água e detergente neutro, removendo qualquer 

tipo de sujeira impregnada.

2. Enxágue e seque adequadamente o Cooktop e todas as peças.

3. Recoloque os queimadores e as capas.

4. Ao posicionar as trempes, garanta que elas estejam centralizadas e bem encaixadas.

NOTA: caso exista acúmulo de sujeira nos acendedores eletrônicos, certifi que-se de 
que o plugue de seu cooktop esteja desconectado da tomada e utilize um pano úmido 
para realizar a limpeza.
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9. Como resolver problemas .................
Ocorrência: Verifi que se:

O queimador não 
acende ou a chama 
está instável.

• Houve interrupção do gás ou eletricidade ou o botão de 
controle encontra-se na posição apropriada;

• Houve corte no fornecimento de gás;

• As aberturas do queimador estão bloqueadas;

• Há sujeira na extremidade do acendedor eletrônico;

• Todas as peças do queimador estão posicionadas corretamente;

• A capa do queimador está desalinhada;

• O queimador está molhado ou com umidade;

• O plugue do cabo de força está conectado. No caso de 
incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada 
por uma adequada;

• O registro de gás está aberto.

A chama não 
permanece estável.

• As aberturas do queimador estão bloqueadas;

• A capa do queimador está desalinhada;

• O queimador está molhado ou com umidade;

• Há chama em todos os furos. 

Os recipientes estão 
instáveis.

• O fundo do recipiente é plano;

• O recipiente está centralizado com relação ao queimador;

• As trempes estão corretamente posicionadas no disco.

A chama se apaga 
de vez em quando.

• Há corrente de ar na direção do Cooktop;
• Todos os queimadores estão encaixados corretamente;
• O gás está acabando.

O Touch Timer não 
liga.

• O plugue do cabo de força está conectado a uma tomada 
efetiva. No caso de incompatibilidade do plugue com a 
tomada, troque a tomada por uma adequada.

Caso os problemas persistam, após as verifi cações sugeridas, entre em contato com a 
Rede de Serviços Brastemp.


