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Assistência ao Consumidor
Caso seu Cooktop apresente algum problema 
de funcionamento, antes de ligar para o Serviço 

não é simples de ser resolvida ou se não está 
havendo erro na utilização do aparelho, o que pode 

O Cooktop não Os controles do cooktop estão 
travados.

O circuito elétrico (tomada, cabos e 
disjuntor) estão em más condições.

O cabo de alimentação não está 
instalado ou conectado.

Falta de energia elétrica.

Você tocou em 2 ou mais teclas ao 
mesmo tempo.
Água ou gordura no painel de controle.

Destrave os controles conforme as 
instruções da página 11.

necessário, chame um eletricista.

Entre em contato com o Serviço 
Autorizado Electrolux para realizar a 
instalação.

energia elétrica.

Toque em uma tecla de cada vez.

Limpe o painel de controle.

O Cooktop 
desliga durante o 
cozimento

Cooktop desligando automaticamente.

O sensor interno de aquecimento do 
cooktop detectou altas temperaturas 
dentro do aparelho.
Resíduos derramados ou objetos em 
contato com a área dos controles do 
cooktop.

O controle eletrônico desliga automati-
camente todas as áreas de cozimento 
e o cooktop, depois que qualquer uma 

continuamente por 18 horas.

-
tilação não estão bloqueadas.

Limpe os resíduos ou retire os objetos 
do cooktop. Ligue o cooktop novamente.

cozimento não 
aquecem o 
alimentos

A panela não foi colocada sobre a área de 
cozimento ou o material da panela não é 
adequado para uso em cooktop de indução.
O fundo da panela não tem o tamanho 
mínimo para a área de cozimento.
A panela está torta ou em má condição.

A panela não está centralizada na área 
de cozimento.
A panela está apoiada na moldura do 
cooktop ou não está totalmente apoiada 
na superfície do cooktop.
Ajuste incorreto da área de cozimento.

Veja as informações sobre o tipo e o 
uso de panelas nas páginas 12 e 13.

Veja as informações sobre o tipo e o 
uso de panelas nas páginas 12 e 13.

Veja as informações sobre o tipo e o 
uso de panelas nas páginas 12 e 13.
Veja as informações sobre o tipo e o 
uso de panelas nas páginas 12 e 13.
Veja as informações sobre o tipo e o 
uso de panelas nas páginas 12 e 13.

área de cozimento que está sendo 
usada estão ligados.

ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade 
de aguardar um técnico.

-
cientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, 
que estará à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

lauro
Caixa de texto
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As áreas de 
cozimento aquecem 
os alimentos 
demasiadamente 
ou não aquecem o 

Nível de potência programado 
incorretamente.

Ajuste um nível de potência mais alto ou 
mais baixo e faça o ajuste de acordo com 
a receita.

Os alimentos 
não aquecem 
uniformemente

As panelas usadas são muito 
leves ou estão tortas.

Nível de potência programado 
incorretamente.

qualidade (Figura 2). Use apenas panelas 
com fundo plano e mais pesadas, pois elas 
aquecem uniformemente.
As panelas mais leves não têm uma 
aquecimento uniforme e, por isso, os 
alimentos podem queimar mais facilmente 
(veja as páginas 12 e 13 para obter mais 
informações).

Ajuste o nível de potência da área de 
cozimento até obter a quantidade de calor 
necessária.

Resultados 
insatisfatórios do 
cozimento

Nível de potência programado 
incorretamente.

As panelas usadas são muito 
leves ou estão tortas.

Ajuste os níveis de potência e o tempo de 
cozimento de acordo com as receitas.

Use panelas mais pesadas para que os 
alimentos cozinhem uniformemente.

O visor exibe Os sensores de detecção de panelas 
não detectaram a panela correta.

A panela foi retirada da área de 
cozimento antes que os controles 
fossem desligados.

A panela não está centralizada na 
área de cozimento.

a panela é feita em material magnético

Coloque a panela novamente sobre a 
área de cozimento ou, se o cozimento já 
terminou, desligue os controles da área 
afetada.
Consulte a Figura 5 para saber o correto 
posicionamento das panelas.

O visor exibe  
ou um número 
qualquer

O controle principal do cooktop 
detectou uma falha ou uma 
condição de erro.

Desligue e ligue novamente o forneci-
mento de energia elétrica do aparelho 
para reajustar os controles. Se a falha 
persistir, anote o número do erro, desli-
gue o cooktop e entre em contato com o 
Serviço Autorizado Electrolux.

Marcas metálicas no 
vidro do Cooktop

Foram deslizados utensílios 
metálicos sobre o vidro do cooktop.

Não deslize os utensílios sobre o vidro. 

Riscos ou desgaste 
no vidro do Cooktop

Partículas ásperas (como sal ou 
areia) estão entre o Cooktop e o 
utensílio.

Foram usados produtos de 
limpeza não recomendados no 
vidro cerâmico do cooktop.
Foram usados utensílios com 
fundo áspero.

Cooktop e o fundo dos utensílios estão 
limpos antes do uso. Pequenos riscos 
não afetam o funcionamento do aparelho 

Veja o capítulo Limpeza e Manutenção 
nas páginas 13 e 14.

Use apenas utensílios com fundo plano 
e liso. Veja o capítulo Recomendações 
para o Uso de Panelas (página 12).
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Dimensões do Corte para Embutimento: ver página 6

Este aparelho foi concebido e deve ser uti-
lizado exclusivamente para uso doméstico.

Riscos e partículas 
marrons no vidro do 
Cooktop

Respingos de alimentos 
cozinharam no vidro.

Use uma espátula para remover a sujeira. 
Veja o capítulo Limpeza e Manutenção 
nas páginas 14.

no vidro do Cooktop
Depósitos minerais deixados pela 
água ou pelos alimentos.

Limpe com. um pano macio molhado 
com água quente e detergente neutro, 
passando o pano até retirar todos os 
resíduos. Veja o capítulo Limpeza e Ma-
nutenção nas páginas 14.

Modelo
Altura (mm) 59 54

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Massa líquida (kg) 11,3

Massa bruta (kg) 12,9 13,6

Tensão (V)

Faixa de Tensão (V)

7,4 7,4

Potência das Áreas de 
Aquecimento

Diâmetro das Áreas de 
Aquecimento

Pequena (mm) 145 145

Média (mm)

Grande (mm)


