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ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando estiver usando o cooktop, 
siga as instruções abaixo:

Este produto foi testado e desenvolvido para seguir os limites para um dispositivo digital
classe B, conforme o Item 18 das normas da FCC (Federal Communications Commission, 
agência independente dos Estados Unidos daAmérica). Estes limites foram determinados
para garantir a proteção contra interferências em instalações residenciais. Este produto
gera, utiliza e pode irradiar energia de rádio frequência e, se não for instalado e utilizado
de acordo com as instruções, pode causar interferência em comunicações de rádio.
Entretanto, nãohágarantias de que não haverá interferência em uma instalação especí�ca.
Se este produto causar interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser
veri�cado desligando e ligando o cooktop, corrija esta interferência seguindo uma das
opções abaixo:
• Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
• Aumente a distância entre o cooktop e o receptor.
• Conecte o cooktop a uma tomada ou circuito diferente do que o receptor está

conectado.

Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

!

• Retire todo o material da embalagem antes de usar o produto. Descarte a caixa de 
papelão e os plásticos depois de desembalar. Não deixe que crianças brinquem 
com os materiais da embalagem.

• Providencie a instalação, que deve ser feita por um técnico quali�cado do Serviço
Autorizado Electrolux, e certi�que-se de que o produto está conectado a uma
tomada devidamente aterrada.

• Não faça reparos ou substitua peças do cooktop, a não ser que esteja especi�-
camente recomendado neste Manual. Todos os reparos devem ser executados 
por um técnico quali�cado do Serviço Autorizado Electrolux.

• Nunca modi�que ou altere as partes do produto, como remover painéis, cober-
turas da �ação elétrica ou qualquer outra peça permanente do produto.

• Não armazene materiais in amáveis próximos ou em cima do cooktop. Isto inclui
papel, plástico, líquidos in amáveis e itens como tecidos, livros de receitas e panos
de prato. Não armazene materiais explosivos, como embalagens aerossol, sobre o
produto ou próximos a ele. Os materiais in amáveis podem explodir e causar incêndio
ou danos materiais.

! CUIDADO
Pessoas que utilizam marca-passo ou equipamentos médicos similares devem ter cuidado 
ao usar ou quando estão próximas a um produto por indução enquanto este estiver em 
funcionamento, pois o campo eletromagnético pode afetar o funcionamento do marca-
passo ou outros equipamentos médicos. Recomendamos que o seu médico ou o fabricante 
do equipamento seja consultado sobre o assunto.
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Não deixe objetos de interesse de crianças sobre o cooktop, pois elas podem se queimar enquanto 
estiverem tentando pegar o objeto.

Segurança

!

! ADVERTÊNCIA
Não utilize o cooktop para aquecer ambientes.

• Não use roupas com detalhes soltos ou suspensos enquanto estiver usando o 
cooktop. Não deixe que roupas ou outros materiais in amáveis entrem em contato
com as superfícies quentes.

• Não use água ou pó para apagar incêndio provocado por gordura. A chama deve
ser extinta utilizando-se um extintor tipo espuma.

• Quando estiver aquecendo óleo ou gordura, �que atento.Oóleo e agordura podem
incendiar-se quando �cam excessivamente quentes.

• Para manusear as panelas use apenas luvas secas. 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 produto. Não use 
toalhas ou panos grossos como luvas.

• Não aqueça potes fechados. O aumento da pressão interna do pote pode fazer 
a embalagem estourar, causando ferimentos.

• Objetos metálicos tais como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser 
colocados sobre a super�cie do fogão, uma vez que podem tornar-se quentes.

!

! AVISO
Se a superfície do fogão estiver quebrada ou trincada, desligue o aparelho para evitar a possibi-
lidade de choque elétrico.

• Não deixe crianças sozinhas no local onde cooktop está sendo utilizado. Nunca 
permita que crianças sentem ou �quem em pé sobre o cooktop.

• Quando o produto for descartado, portas e outros acessórios devem ser descartados
separadamente. Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo
ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e
eletrônicos que atenda à legislação local.

CUIDADO
NÃO ENCOSTE NAS ÁREAS DE COZIMENTO OU NAS ÁREAS PRÓXIMAS A ESTAS SUPERFÍCIES. 
As áreas de cozimento podem estar quentes mesmo quando quando estão escuras. As áreas 
próximas a estas superfícies podem �car quentes o su�ciente para causar queimaduras. Durante
e depois do uso do cooktop, não encoste e não deixe tecidos ou outros materiais in amáveis
encostarem nestas superfícies até que tenha passado o tempo su�ciente para elas esfriem.

CUIDADO



6 Segurança
INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA PARA O USO DO SEU COOKTOP
• Veri�que qual tecla controla cada Área de Cozimento.

• Limpe o produto regularmente para manter todas as partes sem gordura, evitan-
do incêndio. Coifas e �ltros de gordura devem ser mantidos limpos. Não permita o
acúmulo de gordura na coifa ou no �ltro, pois depósitos de gordura podem incendiar-
se. Quando estiver fazendo alimentos ambados sob a coifa, mantenha-a ligada.
Consulte o Manual de Instruções 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 su�ciente 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 interna do 
cooktop, mas não em cima das outras áreas de cozimento para evitar o risco de
queimaduras, ignição demateriais in amáveis e derramamentos devido a um contato
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 panela com fervura pode
secar e derreter ou �car dani�cada.

• Não use papel alumínio para forrar qualquer parte do produto. Use apenas o
papel alumínio se for recomendado na receita para cobrir o alimento. O uso de qual-
quer tipo de proteção ou papel alumínio pode causar choque elétrico, curto-circuito
ou incêndio.

• Utensílios de alumínio ou vitri�cados. Não é possível utilizar utensílios vitri�cados
ou de 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.

• Coifa: Faça a limpeza da coifa instalada sobre o cooktop com frequência para que a
gordura dos vapores do cozimento não �que acumulada na coifa ou nos �ltros.

• Não limpe ou use o cooktop se o vidro estiver quebrado. Se o cooktop estiver
quebrado, produtos de limpeza e resíduos de alimentos podem penetrar na parte in-
terna do produto, criando o risco de choque elétrico. Entre em contato com o Serviço
Autorizado Electrolux imediatamente.

• Limpe o cooktop com cuidado. Se você estiver usando uma esponja ou um pano
úmido para limpar resíduos em uma área quente, tenha cuidado para evitar queima-
duras 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 as panelas sobre a superfície do cooktop, pois isso pode riscar a 
superfície do produto (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 coloque talheres metálicos sobre o cooktop, pois estes objetos podem �car
quentes.


