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Pessoas que utilizam marca-passo ou 
equipamentos médicos similares devem ter 
cuidado ao usar ou quando estão próximas 
a um aparelho por indução enquanto este 
estiver em funcionamento, pois o campo 
eletromagnético pode afetar o funcionamento 
do marca-passo ou outros equipamentos mé-
dicos. Recomendamos que o seu médico ou 
o fabricante do equipamento seja consultado 
sobre o assunto.

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba 
de adquirir um aparelho com a qualidade mundial 
Electrolux, com design moderno e arrojado e a 
mais avançada tecnologia.
Neste manual, você encontra todas as informa-
ções para sua segurança e o uso adequado de 
seu  Cooktop de Indução.

aparelho e guarde este manual para futuras 
referências.
Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor 3004 8778 (Capitais e 
Regiões Metropolitanas) e 0800 728 8778 (demais 
localidades).

Dicas Ambientais
O material da embalagem é reci-
clável. Procure selecionar plásti-
cos, papel e papelão e enviar às 
companhias de reciclagem.
Este aparelho não pode ser tra-
tado como lixo doméstico. Em 

vez disso deve ser entregue ao centro de co-
leta seletiva para reciclagem de equipamentos 
eletro-eletrônicos. para evitar que as crianças liguem o Cooktop 

acidentalmente.

Este aparelho não se destina à utilização por pes-
soas (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 uti-
lização do aparelho ou estejam sob a supervisão 
de uma pessoa responsável pela sua segurança. 
As crianças devem ser vigiadas para assegurar 
que elas não estejam brincando com o aparelho.

Para Crianças
Evite acidentes. Após desembalar seu Cooktop, 
mantenha o material da embalagem fora do al-
cance de crianças.
Não permita que o Cooktop seja manuseado por 
crianças, mesmo estando desligado.
Fique atento para que as crianças não toquem na 
superfície do Cooktop nem permaneçam próximas 
ao aparelho em funcionamento ou desligado e 
ainda quente.

Durante a Utilização
Este aparelho foi desenvolvido para cozinhar 
apenas alimentos e para uso doméstico. Não o 
utilize para outros propósitos.

posição de desligado quando o aparelho não 
estiver sendo utilizado.

outros eletrodomésticos em uso não estão em 
contato com as áreas mais quentes do Cooktop.
Em caso de mau funcionamento do aparelho, retire 
o plugue da tomada.

pois o atendimento em garantia só é válido 
mediante sua apresentação ao Serviço Auto-
rizado Electrolux.
A etiqueta de identificação será utilizada 
pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu 
Cooktop necessite de reparo. Não retire-a do 
local onde está adesivada.
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Model IC60
Type IC60
Made in Germany

Prod.Nr. 949 596 601 00
220-240 V  50-60 Hz Induction 7,4 kW
Ser.Nr........................

ELECTROLUX
7,4 kW

Model IC80
Type IC80
Made in Germany

Prod.Nr. 949 596 602 00
220-240 V  50-60 Hz Induction 7,4 kW
Ser.Nr........................

ELECTROLUX
7,4 kW

-
PERFÍCIES. As áreas de cozimento podem 
estar quentes mesmo quando quando estão 
escuras. As áreas próximas a estas superfí-

causar queimaduras. Durante e depois do uso 
do cooktop, não encoste e não deixe tecidos 

nestas superfícies até que tenha passado o 

Para o Usuário/Instalador
Antes da instalação, anote o número de série                   
(Ser.Nr.) do aparelho indicado na etiqueta de iden-

Para evitar choque eletrico, desligue o disjuntor do 
ramal eletrico onde o Cooktop está ligado sempre 

Nunca desligue o Cooktop puxando pelo cabo 

aparelho no ramal da rede elétrica e/ou pode haver 
curto circuíto.
Não altere o plugue ou a ligação do seu Cooktop 

Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimenta-
ção e não tente consertá-lo.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado 

-
terísticas do Cooktop.

apoiado sobre o cabo de alimentação.
Não use roupas com detalhes soltos ou suspensos 
enquanto estiver usando o Cooktop. Não deixe que 

contato com as superfícies quentes.
Não use água ou pó para apagar incêndio pro-
vocado por gordura. A chama deve ser extinta 
utilizando-se um extintor tipo espuma.

atento. O óleo ou a gordura podem incendiar-se 

Para manusear as panelas use apenas luvas se-
cas. Luvas úmidas ou molhadas em contato com 
as superfícies quentes podem causar queimaduras 
devido ao vapor. Não deixe que as luvas encostem 
nas superfícies quentes do aparelho. Não use 
toalhas ou panos grossos como luvas.
Não aqueça potes fechados. O aumento da 
pressão interna do pote pode fazer a embalagem 
estourar e causar ferimentos.

em cima do cooktop. Isto inclui papel, plástico, 

de receitas e panos de louça. 

Não armazene materiais explosivos, como em-
balagens aerossol, sobre o aparelho ou próximos 

causar incêndio ou danos materiais.
Verifique qual tecla controla cada Área de                 
Cozimento.
Limpe o aparelho regularmente para manter todas 
as partes sem gordura, evitando incêndio. Coifas e 

pois depósitos de gordura podem incendiar-se. 

a coifa, mantenha-a ligada. Consulte o Manual de 
Instrução da coifa para obter informações sobre 
a limpeza.
Use utensílios com tamanho apropriado. Este 
cooktop possui quatro áreas de cozimento com     
tamanhos diferentes. Escolha utensílios que 
tenham fundo plano, com tamanho suficiente 
para cobrir a área de cozimento. Os sensores de 
detecção de panelas não deixarão que a área de 
cozimento selecionada funcione sem que haja uma 
panela sobre ela.
Deixe sempre os cabos e alças das panelas 
voltados para a parte de dentro do cooktop, mas 
não em cima das outras áreas de cozimento para 
evitar o risco de queimaduras, ignição de materiais 

acidental com o utensílio.
Não deixe alimentos prontos sobre as áreas de 
cozimento. Fervuras podem causar fumaça e 
gorduras derramadas podem incendiar-se, ou a 

Não use papel alumínio para forrar qualquer parte 
do aparelho. Use apenas o papel alumínio se for 
recomendado na receita para cobrir o alimento. O 
uso de qualquer tipo de proteção ou papel alumí-
nio podem causar choque elétrico, curto-circuito 
ou incêndio.
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Na próxima página, você encontra a descrição 
detalhada dos itens do painel do aparelho.

Se a superfície do cooktop estiver quebrada 
ou trincada, desligue o aparelho para evitar 
a possibilidade de choque elétrico. Entre em 
contato com o Serviço Autorizado Electrolux 
imediatamente.

Objetos metálicos tais como facas, garfos, 
colheres e tampas não devem ser colocados 

podem tornar-se quentes.

Instale sempre seu cooktop em nichos 
projetados pelo fabricante do aparelho ou 
indicados pelo fabricante do aparelho nas 

-
quado pode causar acidentes.

metais não magnéticos no cooktop de indução. 
Veja o capítulo “Tipo Correto de Panela para 
Uso no Cooktop” na página 11 para obter mais 
informações.
Limpe o cooktop com cuidado. Se você estiver 
usando uma esponja ou um pano úmido para lim-
par resíduos em uma área quente, tenha cuidado 
para evitar queimadura devido ao vapor. Alguns 
limpadores podem produzir fumaça tóxica se 
aplicados em uma superfície quente.
Não coloque utensílios quentes sobre o cooktop 
frio, pois isso pode causar a quebra do vidro do 
cooktop.
Não deslize a panela sobre a superfície do cook-
top, pois isso pode riscar a superfície do aparelho. 
(Este tipo de dano não é acobertado pela garantia).
Não aqueça panelas vazias, pois isso pode causar 
danos permanentes, como a quebra, derretimento 
ou marcas que podem afetar o vidro do cooktop. 
(Este tipo de dano não é acobertado pela garantia).
Não bloqueie as áreas de ventilação de 5 mm 
entre a mesa de vidro e a parte frontal inferior do 
Cooktop.

Área de Cozimento Posterior Esquerda

Área de Cozimento Frontal Esquerda

Área de Cozimento Posterior Direita

Área de Cozimento Frontal Direita

Painel de Controle
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