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Limpeza Geral
Antes de executar qualquer limpeza ou manuten-
ção, desligue o fornecimento de energia elétrica 
para o cooktop. A limpeza deverá ser feita com o 
Cooktop frio.

Não use em hipótese alguma 
agentes de limpeza como: 
cloro, água sanitária, que-
rosene, gasolina, solventes, 
removedores, ácidos, vina-
gres, suco de limão, produtos 

químicos ou abrasivos, pois podem causar 
manchas.

Utensílios (ferro fundido, metal, cerâmica ou vi-
dro) com fundo áspero podem marcar ou riscar a 
superfície do cooktop. Não deslize os utensílios 
metálicos ou de vidro no vidro do cooktop. Não 
use o seu cooktop como base para cortar ou 
como mesa de trabalho na cozinha. Não cozinhe 
alimentos diretamente na superfície do cooktop 
sem uma panela. Não derrube objetos pesados no 
vidro do cooktop, pois isso pode causar rachaduras 
ou pode quebrar o vidro.

Limpeza do Vidro Cerâmico

Para limpar a sujeira leve do vidro cerâmico, use 
um pano macio umedecido com água morna.
Para retirar a gordura do vidro cerâmico, use um 
pano macio molhado com água quente e deter-
gente neutro, passando o pano até retirar todos 
os resíduos. 
Se ocorrer derramamento ou transbordamento de 
líquido sobre o Cooktop: retire o utensílio de cima 
deste, desligue o cooktop, e remova o líquido e/
ou sujeira como indicado acima.
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Não use os seguintes produtos no vidro cerâ-
mico do cooktop:

Limpadores abrasivos e esponjas ásperas, como 
palha de aço e algumas esponjas em nylon. 

-

do cooktop.
Limpadores fortes, como alvejante com cloro, 
amônia ou limpadores para fornos, pois eles 
podem marcar e descolorir o cooktop.
Esponja, pano ou papel toalha sujos, pois eles 
podem deixar resíduos de sujeira ou fiapos 
no cooktop que podem queimar e causar a 
descoloração.

Cuidados especiais com papel alumínio e 
utensílios em alumínio:

Papel alumínio - O uso de papel alumínio dani-

alumínio encoste no vidro cerâmico do cooktop 
sob qualquer circunstância.
Utensílios em alumínio - O alumínio é um metal 
não magnético e, portanto, não pode ser utlizado 
no cooktop de indução. Veja o capítulo “Tipo Cor-
reto de Panela para Uso no Cooktop” na página 
11 para obter mais informações.

Para retirar a gordura do vidro cerâmico, use um 
pano macio molhado com água quente e deter-
gente neutro, passando o pano até retirar todos 
os resíduos.
Deslizar o fundo de panelas pode causar marcas 
metálicas na superfície do Cooktop. Estas mar-
cas devem ser removidas imediatamente use 
um pano macio molhado com água quente e 
detergente neutro, depois que o aparelho estiver 
frio. As marcas de metal podem tornar-se perma-
nentes se não forem removidas antes do próximo 
uso do Cooktop.

o vidro cerâmico do cooktop. Use somente 

cerâmicos de cooktops.

A limpeza do seu cooktop não pode ser feita 
com máquinas de limpeza a vapor.

que os controles estão desligados e de que 
o cooktop está FRIO.
NÃO use limpadores se o cooktop estiver 
quente. Isso pode causar fumaças prejudi-

do cooktop.


