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1. Segurança ........................................
Instruções importantes de segurança

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos 
à sua vida, causar ferimentos a você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta 
de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.
Estas palavras signifi cam:

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, 
como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não 
forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida 
ou de ocorrer danos gra ves, se 
as instruções não forem seguidas 
imediatamente.
Existe risco de você perder a vida 
ou de ocorrer danos graves, se as 
instruções não forem seguidas.

Itens de segurança

• Utilize sempre mangueiras metálicas e reguladores de pressão certifi cados pelo INMETRO. 
Verifi que a validade 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 no manual de instruções; 

• Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto;
• Não use extensões, adaptadores ou T’s;
• Siga corretamente estas instruções, evitando, assim, riscos de explosão, incêndio ou 

possíveis danos à integridade física das pessoas; 
• Se o cabo de alimentação estiver danifi cado, deverá ser acionada a Rede de Serviços 

Brastemp, que realizará a substituição, a fi m de evitar riscos;
• ATENÇÃO: se a superfície do vidro estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar 

a possibilidade de choque elétrico.
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Dicas importantes

IMPORTANTE:
Ao sentir cheiro de gás dentro de 
casa, tome as seguintes providências:
• Feche o registro de gás da casa; 
• Abra todas as janelas e portas para 

ventilar o ambiente; 
• Não acenda qualquer tipo de 

chama ou faísca; 
• Não acenda as luzes nem outro 

aparelho elét rico (exemplo: 
ventilador, exaustor); 

• Caso você não identifique o 
problema, contate a Rede de 
Serviços Brastemp ou, se o gás é 
fornecido pela rede pública, chame 
a companhia de gás do seu Estado. 

• Nossos produtos foram desenvolvidos 
de acordo com as normas brasileiras 
que regem as temperaturas máximas 
admissíveis. Durante o uso do Cooktop, 
algumas partes acessíveis podem 
esquentar, inclusive partes externas. 
Não entre contato com as partes que 
aquecem durante o uso do Cooktop.

• Este produto foi projetado para 
ser utilizado somente para fins de 
cozimento de al imentos em uso 
doméstico. Qualquer outro uso deste 
produto é considerado impróprio;

• Ins ta le  e pos icione  o Cooktop 
est ritamente de acordo com as 
instruções contidas neste manual;

• Certifi que-se de que os fi os elétricos 
de outros aparelhos, próximos do 
Cooktop, não entrem em contato com 
peças quentes;

• Certifi que-se de que as trempes (grades) 
do seu Cooktop e os queimadores (bocas)
estejam corretamente encaixados;

• Atenção ao retirar o produto da 
embalagem, apoie-o cuidadosamente 
em uma superfície;

• Este aparelho não se destina a utilização 
por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, ou por pessoas com 
falta de experiência e conhecimento, a 
menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho ou 
estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança;

• Recomenda-se que as crianças sejam 
vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho;

• Mantenha crianças longe do Cooktop 
enquanto estiver em uso ou após o uso, 
enquanto estiver quente;

• Nunca utilize dois queimadores para 
aquecer uma panela ou recipiente 
grande;

• Não use o Cooktop como uma superfície 
de trabalho ou suporte a outras 
atividades que não sejam cozinhar;

• Não armazene álcool, produtos de 
limpeza ou qualquer outro líquido ou 
vapor infl amável próximo do Cooktop;

• Não pendure panos, roupas e similares 
próximo ao produto;

• Em caso de queda do produto ou algum 
impacto, não o utilize e chame a Rede 
de Serviços Brastemp;

• Todos os serviços de manutenção 
devem ser executados por um técnico 
da Rede de Serviços Brastemp e serão 
cobrados caso não sejam cobertos pela 
garantia ou o período preestabelecido 
de garantia tenha se expirado.


