
COOKTOP DE INDUÇÃO
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O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, 
imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas 
neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer 
modificação ou atualização sempre que necessário e sem 
qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras 
contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus 
produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus 
produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio 
aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios 
produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, 
também no interesse das características essenciais de 
funcionamento e de segurança.

Leia estas instruções antes de usar seu produto e guarde-as 
para futura referência, sempre seguindo-as cuidadosamente.

 

 

 

 

 



Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente antes de operar o seu novo cooktop.

Avisos de segurança 
Sua segurança é muito importante para nós. Por favor, leia essas instruções antes de usar o seu cooktop.

Instalação
Risco de choque elétrico
• Desconecte o aparelho da alimentação elétrica antes de realizar qualquer manutenção.
• A conexão a um bom Sistema de aterramento é essencial e obrigatória.
• Alterações no Sistema de fiação doméstico devem ser realizadas somente por um eletricista 
qualificado.
• O não cumprimento desses avisos pode resultar em choque elétrico ou morte.
Risco de corte
• Tome cuidado, as bordas do aparelho podem ser afiadas.
• O não uso de precauções pode resultar em ferimentos ou cortes
Instruções de segurança importantes
• Leia essas instruções cuidadosamente antes de instalar ou operar o aparelho.
• Produtos ou materiais combústiveis jamais devem ser colocados neste aparelho.
• Para evitar riscos, este aparelho deve ser instalado em acordo com estas instruções de 
instalação.
• Este aparelho deve ser devidamente instalado e aterrado por uma pessoa devidamente 
qualificada.
• Caso o aparelho não seja provido de um plugue, deve ser conectado a um circuito que possua 
uma chave isolada (disjuntor elétrico) capaz de prover total desconexão da alimentação elétrica do aparelho.
• A não instalação correta do aparelho pode invalidar a garantia. 

Operação e manutenção
Risco de choque elétrico
• Não cozinhe em um cooktop quebrado ou trincado. Se a superfície do cooktop aparenta estar 
prestes a quebrar ou trincar, desconecte imediatamente o aparelho da alimentação principal (disjuntor 
elétrico ou plugue) e contate a assistência técnica.
• Desligue o disjuntor elétrico ou o plugue que alimenta o aparelho antes de proceder qualquer 
limpeza ou manutenção.
• O não cumprimento desses avisos pode resultar em choque elétrico ou morte.
Riscos à saúde
• Este aparelho atende às normas de segurança eletromagnética.
• Entretanto, pessoas com marca-passo ou outros implantes elétricos (como bombas de insulina 
por exemplo) devem consultar seu médico, ou o fabricante do implante antes de utilizar este aparelho afim 
de garantir que as funções de seu implante não serão afetadas pelo campo eletromagnético.
• O não cumprimento desses avisos pode resultar em morte.
Riscos devido a superfície quente
• Durante o uso, partes acessíveis do aparelho, esquentarão o suficiente para causar 
queimaduras.
• Não encoste nenhuma parte do seu corpo, roupa ou qualquer outro objeto que não seja um 
utensílio de cozinha adequado no vidro de indução até que a superfície esteja fria.
• Objetos de metal tais como, facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na 
superfície de indução, pois eles podem ficar quentes.
• Mantenha as crianças afastadas.
• Cabos de panelas podem estar quentes para tocar. Verifique se os cabos das panelas não estão 
sobre outras áreas de cocção que estão ligadas. Mantenha os cabos fora do alcance de crianças.
• O não cumprimento desses avisos pode resultar em queimaduras.
Instruções de segurança importantes.
• Nunca deixe o aparelho sozinho quando estiver em uso. A fervura pode provocar gases e/ou 
espirrar gorduras que podem pegar fogo.
• Nunca utilize o seu aparelho como bancada de trabalho ou superfície de armazenamento
• Nunca deixe objetos ou utensílios sobre o aparelho.
• Não coloque qualquer objeto magnetizável (cartões de crédito ou cartões de memória, por 
exemplo) ou dispositivos eletrônicos (como notebooks, MP3 players etc.) próximo ao aparelho, pois eles 
podem ser afetados por seu campo eletromagnético.
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• Nunca utilize o aparelho para aquecer o ambiente.
• Após o uso, sempre desligue as bocas de cocção e o aparelho, conforme instruções deste manual. Não 
confie no recurso de detecção de panela para desligar as zonas de cozimento após remover as panelas.
• Não deixe as crianças brincarem com o aparelho ou, sentar, subir ou escalar o aparelho.
• Não guarde objetos que possam interessar às crianças em armários acima do aparelho. Crianças subindo 
no cooktop podem se machucar seriamente.
• Não deixe crianaças sozinhas no local onde o aparelho está em uso.
• Crianças e pessoas com deficiência que prejudique a habilidade para utilização do aparelho devem estar 
acompanhadas de alguém responsável e capaz a instruí-las durante o manuseio do aparelho. O instrutor 
deve garantir que elas podem utilizar o aparelho sem riscos a elas próprias e ao seu arredor.
• Não troque ou repare qualquer peça do aparelho a menos que esteja especificamente indicado no 
manual. Todos os outros serviçoss devem ser realizados por uma pessoa devidamente qualificada.
• Não utilize um limpador a vapor para limpar o cooktop.
• Não deixe ou derrube objetos pesados no seu cooktop.
Não suba no cooktop.
• Não utilize panelas amassadas e não arraste as panelas no vidro de indução, pois isso pode arranhar o 
vidro.
• Não utilize esfregões ou qualquer outro utensílio de limpeza 'duro', pois eles podem arranhar a superfície 
do seu cooktop.
• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, assistência 
técnica autorizada ou por uma pessoa devidamente qualificada, afim de evitar riscos.
• Este aparelho destina-se ao uso doméstico ou análogo a este, tal como: - Cozinhas de funcionários de 
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; - Casas de fazenda; - Hóspedes em hotéis, motéis ou 
outros ambientes similares.

ATENÇÃO: O aparelho e suas partes acessíveis ficam quentes durante o uso.
Deve-se tomar cuidado afim de não tocar os elementos de aquecimento.
Crianças menores de 8 anos devem ser mantidas longe do aparelho, a menos que estejam 
supervisionadas constantemente.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças acima de 8 anos, pessoas com capacidade física, mental ou 
sensorial reduzida ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido instrução ou supervisão 
no que diz respeito ao uso do aparelho de forma segura e tenham compreendido os riscos envolvidos.
• Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza ou manutenção do usuário não deve ser feita por 
uma criança sem supervisão.
ATENÇÃO: Deixar o aparelho sozinho cozinhando com óleo ou gordura pode ser perigoso e causar fogo. 
NUNCA tente apagar o fogo com água. Desligue o aparelho e cubra a chama (com uma tampa ou um 
cobertor).
ATENÇÃO: Risco de incêndio. Não deixe objetos sobre a superfície de cocção.
ATENÇÃO: Se a superfície estiver trincada, desligue o aparelho para evitar choque elétrico na superfície 
do vidro ou de outro material que protege das partes energizadas.
• Um limpador a vapor não deve ser utilizado.
• O aparelho não deve ser operado conectado a um timer externo ou por sistema de controle remoto 
separado.
CUIDADO: O processo de cocção deve ser supervisionado. Um processo de cocção de curto prazo deve 
ser supervisionado constantemente.
ATENÇÃO: Utilize somente trempes projetadas pelo fabricante do aparelho cooktop ou indicadas pelo 
fabricante do aparelho nas instrulções de uso adequado ou trempes incorporadas ao aparelho. O uso de 
trempes desapropriadas pode causar acidentes.
Este aparelho possui um conector de aterramento para propósito funcional somente.

Parabéns por adquirir o seu novo cooktop de indução!
Recomendamos que você disponibilize um pouco do seu tempo para ler este manual de instruções a fim 
compreender como instalar e utilizar corretamente seu aparelho.
Leia todas as instruções de segurança cuidadosamente antes de usar o aparelho e guarde este manual 
para futuras consultas

DADOS TÉCNICOS

Modelo Alimentação

Potência Dimensões 
do produto

(LxPxA) (mm)

Dimensões da
cavidade de 

embutir
(LxP) (mm)

Queimador
de 210 mm

Queimador
de 180 mm

Queimador
de 140 mm

DI-2Q-30-CI-2XBA

 

220-240 V

 

50/60 Hz

 
2 kW

 
- 1,5 kW 288x520x62 268x500

CKI-4Q-60-CI-2XBA

 
-

 
    1,5 kW
(Turbo 2 kW)

       1 kW
(Turbo 1,5 kW) 590x520x62 560x490 2



VISÃO GERAL DO PRODUTO
Vista do topo

Superfície

zona

Painel de Controle

Superfície

zona

zona zona

Painel de Controle

Antes de utilizar o seu novo cooktop de indução:
Ÿ Leia este guia, com especial atenção à seção de "Avisos de Segurança".
Ÿ Remova todos os filmes protetores que ainda possam estar sobre o seu aparelho.

Utilizando o Sensor Touch no painel de controle:

•Os controles respondem ao toque, não é necessário pressionar.
•Não utilize as pontas dos dedos para acionar os controles. Faça conforme imagem ao lado.
•Você irá ouvir um 'bip' cada vez que um toque for reconhecido pelo aparelho.
•Assegure-se de que os controles estejam sempre limpos, secos e que não tenha nenhum 
objeto sobre eles. Mesmo uma fina camada de água pode afetar os controles e prejudicar a sua operação.

Escolhendo a panela correta:

• Utilize somente panelas com a base apropriada para equipamentos de indução. Procure pelo símbolo de indução na embalagem ou no 
fundo da panela.
• Você pode verificar se sua panela é apropriada realizando um teste com um imã. Aproxime um imã do fundo da panela. Se a panela for 
atraída pelo imã significa que ela é apropriada para aparelhos de indução.
• Se você não tem um imã:

1. Coloque um pouco de água na panela que você quiser testar.
2. Se o símbolo “ “não piscar no display e a água estiver esquentando, a panela é apropriada.

• Panelas feitas de um dos seguintes materiais não são apropriadas: Aço inoxidável puro; cobre ou alumínio sem 
base magnética; vidro; madeira; porcelana; cerâmica; e panela de barro;
 
Não utilize panelas amassadas ou de base curvada.

Certifique-se de que a base da sua panela é lisa, fica plana contra o vidro e é do mesmo tamanho que a área de 
cozinhar. Utilize panelas com diâmetro tão grande quanto o tamanho da área de cocção delimitada pelos círculos 
desenhados nos aparelhos. Utilizando uma panela um pouco maior a energia será utilizada na sua máxima 
eficiência. Se você utilizar uma panela menor, a eficiência pode ser pior que o esperado. Panelas menores que 
140 mm podem não ser detectadas pela boca do cooktop. Coloque a panela sempre no centro da zona de cocção.
Sempre levante as panelas quando for retirá-las do aparelho. Arrastá-las poderá danificar o vidro do aparelho.

1. Seleção da zona de cocção.
2. Regulador de potência / tempo.
3. Controle de trava de teclas.
4. Liga/Desliga.
5. Seleciona ajuste de tempo

Correto Errado Errado Errado Errado Errado Errado       Errado 
(base côncava) (base convexa)  (base pequena) (base grande)  (umidade no aparelho) (Sem panela)

Começando a cozinhar

1. Toque o controle “liga/desliga”.
Depois de ligado o aparelho emitirá um “bip”, os displays irão mostrar “—“ ou “- -“, indicando que o aparelho entrou no 
modo de espera (“standby”)
2. Coloque uma panela apropriada na zona de cocção que você deseja utilizar.

• Assegure-se que o fundo da panela e a superfície do aparelho estejam secos.
3. Toque o controle de seleção de zona de cocção e uma luz de indicação irá piscar ao lado do botão.
4. Selecione a potência de aquecimento tocando os controles “-“ ou “+”.

• Se você não selecionar uma potência de aquecimento dentro de 1 minuto, o aparelho irá desligar e será 
necessário voltar ao passo 1.

• Você pode alterar a potência de aquecimento em qualquer momento durante a cocção.
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     1000 W
(Turbo 1500 W) 

     1500 W
(Turbo 2000 W)

zona
     1000 W
(Turbo 1500 W) 

zona
     1500 W
(Turbo 2000 W)

B

6. Control do turbo



Se o display piscar  “  ” alternando com o controle de potência de aquecimento
Isso quer dizer que:
• Você não colocou uma panela na zona de cocção correta; ou
• A panela que você está utilizando não é apropriada para aparelhos de indução; ou
• A panela é muito pequena ou não está no centro da zona de cocção.

Não haverá nenhum aquecimento, a menos que uma panela apropriada esteja posicionada na zona de cocção.
O display irá desligar automaticamente após 1 minuto, caso nenhuma panela apropriada seja colocada na zona de 
cocção
Quando terminar de cozinhar
1. Toque o controle de seleção de zona de cocção que deseja desligar.
2. Desligue a zona de cocção diminuindo o valor da potência até ´0´ .Assegure-se de que o display está mostrando 
“0” e depois mostrará ´H´.
3. Desligue todo o aparelho tocando o botão “Liga/Desliga”.
4. Tome cuidado com as superfícies quentes. A letra “H' identifica quais zonas de cocção estão muito quentes para 
serem tocadas. Ela irá desaparecer quando as zonas de cocção estiverem esfriado para uma temperatura segura. 
Isso pode ser utilizado como uma forma de energia. Se você deseja esquentar mais panelas, utilize a zona de cocção 
que ainda está quente.

Travando os controles:

Nível de potência 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tempo programado

 
(horas) 8 8 8 4 4 4 2 2 2

Quando a panela é removida, a zona de cocção para de esquentar imediatamente e o aparelho desliga 
automaticamente depois de 2 minutos.

Pessoas que utilizem marca-passos devem consultar o seu médico antes de utilizar este aparelho.

Utilizando o temporizador:

Você pode utilizar o temporizador de duas formas diferentes:

• Você pode utilizá-lo como um cronômetro. Neste caso o o temporizador não irá desligar nenhuma zona de 
cocção quando o tempo programado acabar.
• Você pode programa-lo para desligar uma zona de cocção quando o tempo acabar.
• Você pode ajustar o temporizador para até 99 minutos.

1. Toque o controle de ajuste de tempo. O indicador dp cronômetro começará a piscar e o display irá mostrar 
“30”
3. Ajuste o tempo tocando o controle regulador de tempo
Dica:.Tocar os controles “-“ ou “+” uma vez irá diminuir ou aumentar 1 minuto no display.
Tocar e manter o dedo em um desses controles irá diminuir ou aumentar 10 minutos no display
4. Quando tocar o controle “-“, para reduzir o tempo restante, e o display estiver mostrando “00”, cancela o 
temporizador.

• Você pode travar os controles para evitar um uso não intencional
• Quando os controles estiverem travados, todos os controles, com exceção do “Liga/Desliga”, são 
desabilitados.

• Você pode travar os controles proveniente que haja o uso não intencional (por exemplo que as  
crianças liguem uma zona acidentalmente .
Toque o controle de trava de teclas. O indicador de tempo irá mostrar “Lo”.
1. Tenha certeza de que o aparelho está ligado.
2. Toque e mantenha o toque por alguns instantes no controle de trava de teclas
3. Agora você pode usar o aparelho.
Quando o aparelho está travado, todos os controles são desabilitados, exceto o botão “Liga/Desliga”. 
Você sempre poderá desligar o aparelho em uma situação de emergência, mas você deve destravar o 
aparelho primeiro antes da próxima operação.
Proteção de sobre-temperatura
O aparelho é equipado com um sensor que monitora a temperatura dentro do aparelho. Quando uma 
temperatura excessiva é identificada, o cooktop interrompe sua operação automaticamente.
Detecção de pequenas peças
Quando uma panela não magnética ou de tamanho não apropriado, ou ainda algum outro pequeno 
objeto (como facas, colheres, garfos etc.) for deixado sobre o queimador, dentro de 1 minuto o aparelho 
entra automaticamente em stand-by. O ventilador continuará funcionando por mais 2 minutos.
Proteção Auto-desliga
A função de auto-desliga é uma proteção para o seu aparelho. Ela desliga automaticamente o cooktop 
se alguma vez você esquecer de desligá-lo. Abaixo estão os tempos programados para auto-
desligamento em cada nível de potência de trabalho:
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5. Quando o tempo estiver ajustado, a contagem começará imediatamente. O display irá mostrar o tempo 
restante e o indicador de temporizador irá piscar por 5 
segundos.
Nota: O ponto vermelho ao lado do indicador de potência da zona de cocção estará aceso, indicando que 
aquela zona de cocção está selecionada
6. Quando o tempo de cocção programado terminar, a zona de cocção correspondente será desligada 
automaticamente.

As zonas de cocção que não estiverem setadas pelo temporizador e esitverem ligadas 
continuarão funcionando.

Orientações para cozinhar

Tome cuidado quando for preparar frituras, pois óleo e gordura esquentam muito rápido, 
principalmente se estiver utilizando a função turbo.
Quando em temperaturas muito altas, o óleo e a gordura, podem pegar fogo espontaneamente 

e isso representa um sério risco de incêncido
Configuração de aquecimento
As configurações abaixo são orientativas somente. A configuração exata depende de vários fatores, 
incluindo a panela e a quantidade que você está cozinhando.
Tente no seu cooktop de indução até que encontre as configurações que melhor se adaptem a você.

Configuração Adequabilidade
1-2 Aquecimento delicado para pequenas quantidades de comida.

Derreter chocolate, manteiga e alimentos que se queimam rapidamente
Cozimento em fogo brando 

3-4 Re-esquentar; Fervura rápida; Preparo de arroz.

 
5-6 Panquecas.
7-8 Massas para cozinhar.
9 Fritar; Ferver sopa; Ferver água.

Limpeza e cuidados
1. Todo dia o vidro fica sujo (impressões digitais, manchas, alimentos que espirram durante o preparo).

1) Desligue a alimentação do aparelho (disjuntor ou plugue);
2) Aplique um limpador de cooktop enquanto o aparelho ainda está morno (Quente não!)
3) Enxágue e depois seque com uma toalha ou um pano limpo.
4) Ligue novamente a alimentação do aparelho (disjuntor ou plugue).

Nota:
* Quando desligar a alimentação do aparelho, não haverá indicador de zona quente, mas a área de cocção poderá 
estar quente ainda. Tome muito cuidado!
* Esfregões pesados, alguns esfregões de nylon e produtos de limpeza abrasivos podem riscar o aparelho.
* Verifique antes se o seu acessório é adequado.
* Nunca deixe resíduos de limpeza sobre o aparelho. O vidro pode manchar.

2. Derramamento de fervuras, caldas, açucar derretido e similares
Remova-os imediatamente utilizando uma espátula, ou lâmina própria para vidro de cooktop de indução, mas tenha 
cuidado com as zonas de cocção quentes.
Nota:

* As fervuras, caldas, açucar derretido e similares devem ser removidos o mais breve possível. Se eles esfriarem  no 
vidro, podem se tornar mais difíceis de se remover ou até mesmo danificar permanentemente a superfície de vidro.

3. Derramamentos no painel de controle.
1). Desligue o cooktop no disjuntor ou no plugue.
2). Absorva o derramamento
3). Limpe a área do painel de controle com uma esponja ou pano úmido limpo. 
4). Seque completamente com um papel toalha seco.
5.) Ligue novamente o aparelho

Nota:
O cooktop pode apitar e se desligar sozinho, e o painel de controle pode não funcionar se houver algum liquido 
sobre ele.
Tenha certeza que você limpou e secou bem o aparelho antes de liga-lo novamente.
Dicas e sugestões
1. O aparelho não liga.
Verifique se há alimentação no aparelho. Se o cabo de alimentação está conectado à rede de energia e se o 
disjuntor  ou plugue está ligado.
Se após verificar que o aparelho está energizado o mesmo ainda não ligar, contate uma assistência técnica 
autorizada.

Controle do turbo
Com o aparelho funcionando, toque um dos botões da área de seleção de zona, depois toque no botão do
controle do turbo. O aparelho irá emitir um ‘bip’ e o display irá mostra “P”, indicando que a função ‘turbo’ foi
ativada e que a potência foi aumentada para 1500 ou 2000 W (conforme indicado na visão geral do produto).
A função ‘turbo’ ficará ativada por 5 minutos e depois o aparelho retornará para a última configuração antes
do ‘turbo’ ter sido ativado.
Tocando o botão do controle do turbo com o mesmo ativado irá  desativar a função e retornar para a última
configuração antes do ‘turbo’ ter sido ativado.



4. O vidro está riscando.
Panelas com bordas salientes. Produtos de limpeza não adequados. Utilize panelas com fundo liso e suave. Veja a 
sessão “Cuidados e limpeza”.

5. Panelas fazendo ruídos ou estalos.
Isso pode ser causado pela construção da sua panela (Camadas de metais diferentes vibram diferentemente). O 
barulho é normal e deve diminuir ou até mesmo desaparecer.

6. O aparelho faz um barulho de zumbido quando operando em alta temperatura.
Isso é causada pela tecnologia do aquecimento por indução. Isso é normal e o barulho deve diminuir e desaparecer 
quando você diminuir a potência.

7. Barulho de ventilador vindo de dentro do aparelho.
Existe um ventilador para resfriar os componentes eletrônicos dentro do aparelho e evitar assim um super-aquecimento 
dos mesmos. O ventilador pode continuar funcionando mesmo depois de você ter desligado o seu aparelho. Isso é 
normal e não requer nenhum ação. Não desligue o disjuntor ou o plugue do aparelho quando o ventilador estiver em 

8. As panelas não esquentam e o display mostra o símbolo “  ”.
O aparelho não consegue reconhecer a panela, pois a mesma não é apropriada para aparelhos de indução, ou é muito 
pequena para a zona de cocção selecionada. Utilize panelas adequadas para aparelhos de indução. 

9. O aparelho ou uma das zonas de cocção se desligou inesperadamente, um som soa e um código de erro é exibido 
(normalmente alternando com um ou dois dígitos no display do temporizador).
Falha técnica. Por favor, anote as letras e os números mostrados no display, desligue a alimentação do aparelho no 
disjuntor ou no plugue e contate um técnico qualificado.
Exibição de erro no display
Caso ocorra uma anormalidade, o aparelho entra no modo de proteção automaticamente e apresenta os seguintes 
códigos de proteção:

Erro  Causas possíveis O que fazer
F3/F4

 
Falha no sensor de temperatura da bobina de indução Favor entrar em contato com o fornecedor

F9 -FA

 
Falha no sensor de temperatura do detector de panelas Favor entrar em contato com o fornecedor

E 1/ E 2 Problema na tensão de alimentação Verificar se a tensão de alimentação estão. Ligar 
novamente o aparelho após verificação

E 3 Alta temperatura no sensor da bobina de indução Favor entrar em contato com o fornecedor

E 5 Alta temperatura no sensor do detector de panelas Ligar o aparelho novamente após esfriar .

A tabela acima representa a causa e ação para falhas comuns.
Não desmonte o aparelho você mesmo, afim de evitar qualquer perigo ou danos às bobinas de indução.
Instalação
Seleção do equipamento de instalação
Corte a superfície de trabalho conforme as dimensões mostradas no desenho.
Para uso e instalação, preserve um espaço de, no mínimo 5 cm em volta do furo.
Tenha certeza que a espessura da superfície de trabalho mede pelo menos 30 mm. 
Selecione uma superfície de trabalho com material resistente ao calor, afim de evitar
Uma grande deformação causada pela dilatação resultante da radiação de calor pelo
aparelho.  Veja figura abaixo:

O aparelho possui um sel específico o qual previne a entrada de líquidos no armário. Siga essas instruções afim de aplicar 
este selo corretamente: Retire a parte de trás do selo para deixar o lado aderente acessível. Vire o aparelho com o vidro 
para baixo e posicione o selo embaixo da borda do aparelho apertando bem para fixar

Sob qualquer circunstâncias, assegure-se de que o aparelho está bem ventilado e que a entrada e a saída de ar não estão 
bloqueadas. Assegure-se de que o cooktop está bem instalado. Conforme figura abaixo. Nota: A distância segura entre o 
cooktop e qualquer é armário acima do mesmo.

Nota: A distância segura entre o cooktop e qualquer é armário acima do mesmo.

VEDAÇÃO

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm)

288 520 62 58 268

 
500

 
50 mini

 

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 
590 520 62 58 560 490 50 mini 

DI-2Q-30-CI-2XBA

CKI-4Q-60-CI-2XBA
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funcionamento. 

2. O painel de controle não responde.
O painel está bloqueado. Destrave o painel (ver instruções na página 4).

3. Os controles de toque não atuam facilmente.
Pode haver uma fina camada de água sobre o painel de controle ou você pode estar utilizando a ponta do dedo para 
acionar.
Assegure-se de que a área do painel de controle está seca e sempre utilize a “palma” do seu dedo, nunca a ponta.



Antes de instalar o aparelho assegure-se que:
• A superfície de trabalho é quadrado e nivelada e que não há parte estrutural da construção que irá interferir nos 
espaçamentos requeridos para instalação
• A superfície de trabalho é feita de material resistente ao calor
• Se for instalado sobre um forno, garantir que o forno possui um ventilador de resfriamento embutido.
• A instalação cumpre com os requisites de depuração e normas e regulamentos aplicáveis
• Caso o aparelho não seja provido de um plugue, um interruptor isolado que permita a desconexão total da alimentação
 do aparelho, em conformidade com as normas e regulamentos locais, deve ser instalado.
• O interruptor deve ser de fácil acesso ao usuário após instalado o aparelho
• Você deve consultar as autoridades locais de construção e os regulamentos municipais em caso de dúvida quanto à 
instalação
• Você usa acabamentos resistentes ao calor e fáceis de limpar para as superfícies em volta do aparelho.

A(mm) B(mm) C(mm) D E F G

760
 

50mini
  

20mini
 

Entrada de ar Saída de ar -5mm >35mm <50mm

Nota: Deve haver furos de 560x5 mm na frente 
da posição E, para dissipar o ar quente.

Depois de instalado o aparelho, 
assegure-se de que o furo de fluxo 
de ar não está bloqueado no fundo 
da bancada.

Cuidados
1. A instalação deve ser realizada por técnicos específicos ou pessoal devidamente qualificado. Nunca tente instalar o 
aparelho você mesmo.
2. O aparelho não deve ser instalado diretamente acima de máquina de lavar louças, geladeira, freezers, máquinas de 
secar e lavar roupas, pois a umidade pode danificar os queimadores de indução
3. As placas de indução devem ser instaladas de forma que radiem melhor o calor aumentando sua confiabilidade.
4. As paredes e regiões que fique acima das zonas de cocção do aparelho devem suportar o calor.

Conectando o aparelho à rede de alimentação
Este aparelho só deve ser instalado à rede elétrica por uma pessoa devidamente qualificada.
Antes de conectar o aparelho à rede de alimentação, verifique se:

1. O Sistema elétrico da residência é adequado à potência drenada pelo aparelho.
2. A tensão da rede corresponde ao valor indicado na etiqueta
3. A área da sessão transversal dos cabos de alimentação está de acordo com a carga drenada pelo aparelho conforme 
etiqueta.
Para conectar o aparelho à rede elétrica, não utilize adaptadores, redutores ou multiplicadores de tomadas ('T'), pois eles 
podem super aquecer e causar um incêndio.
O cabo de alimentação não deve entrar em contato com partes quentes do aparelho e deve ser instalado de forma que sua 
temperatura não ultrapasse os 75ºC em nenhum ponto.
Verifique com um eletricista se o sistema elétrico é adequado para a instalação sem alterações. Qualquer alteração 
necessária deve ser feita somente por um técnico devidamente qualificado.
A rede elétrica deve ser conectada em conformidade com as normas relevantes, ou com um disjuntor monopolar.
O método de conexão é mostrado abaixo

Depois de instalar o aparelho assegure-se que:
• O cabo de alimentação não é acessível através de portas ou gavetas de armários
• Existe um fluxo de ar fresco adequado de fora do armário para a base do aparelho.
• Se o aparelho estiver instalado em um espaço de uma gaveta ou um armário, uma 
barreira de proteção térmica deve ser 
Instalada sob o aparelho:
• Um interruptor isolado e de fácil acesso ao usuário (caso o aparelho não possua plugue)
Antes de fixar os suportes:
O aparelho deve ser colocado emu ma superfície estável e lisa (pode-se utilizer a 
própria embalagem). Não aplique força nos controles do aparelho
Ajustando a posição dos suportes:
Fixe o aparelho na superfície de trabalho parafusando os 4 suportes no fundo do 
aparelho (ver figura ao lado).
Ajuste a posição dos suportes para adequar à espessura da superfície.

OU

Parafuso

Suporte
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O fio deve ser conectado ao terminal       E.

ATENÇÃO!
Feche o prensa cabos após realizar a instalação. Feche a tampa da placa dos terminais apertando-a para baixo.

Tipo de conexão 
recomendada.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
Cuidado! Tensão dos elementos de aquecimento 220-240V.

Cuidado! No caso de qualquer ligação, a segurança.

Amarelo / Verde

Azul

Marrom

Se o cordão de alimentação estiver danificado a substituição deve ser realizada por um profissional devidamente 
qualificado..
• Se o aparelho for conectado diretamente à rede de alimentação, ou seja, não for provido de um plugue,
um disjuntor monopolar com espaçamente de no mínimo 3 mm entre os contatos deve ser instalado
• O instalador deve assegurar que a conexão elétrica está correta e que atende aos requisitos dos 
regulamentos vigentes.
• O cabo não deve ficar dobrado ou amassado
O cabo deve ser verificado regularmente e substituído somente por uma pessoa qualificada

DESCARTE: Este 
aparelho não deve ser 
jogado em lixo comum. 
É necessário um 
tratamento específico 
para cada parte do 
aparelho

Este aparelho está em conformidade com a directiva europeia 2012/19 / EU para resíduos de equipamentos elétricos 
e eletrônicos. Ao garantir que este aparelho será eliminado corretamente, irá ajudar a evitar qualquer possível dano 
ao ambiente e à saúde humana, o que poderia ser causado se fossem eliminados de forma errada
O símbolo no produto indica que isso não deve ser tratado com resíduo comum.
Deve ser levado a um ponto de coleta para reciclagem das partes eletrônicas.

Este aparelho requer descarte especial. Para maiores informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem 
deste produto contate o conselho local, o serviço de coleta de resíduos ou a loja onde você comprou este aparelho.

Para maiores informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto contate o conselho local, o 
serviço de coleta de resíduos ou a loja onde você comprou este aparelho.

CAIXA DE TERMINAIS
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

Ga

 

rantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 
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meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da
lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA: 

1 -Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao 
Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência. 
2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de 
fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

 

A GARANTIA NÃO COBRE: 
-Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos 

 

ou atos e 
efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem. 
-Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado 
pela “Elettromec”. 
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde 
produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e  plásticos. 
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o 
produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento). 

-Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de In

 

struções ou no próprio produto, sendo 
passíveis de cobranças aos Consumidores. 
-Despesas relativas à instalação do produto e 

 

ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do 
mesmo. 
-Caso haja a remoção e/ou alteração do nú

 
mero de série ou da etiqueta de identificação do produto. 

-O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções. 
-O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado. 
-O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou con

 
sertos feitos 

por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec. 
-O  defeitofor causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor. 

-Despesas de de

 
slocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do 

município sede do Serviço Auto
 

rizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia. 

-Despesas decorrentes e consequentesde instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de 
responsabilidade única e exclusiva do Consumidor. 
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA 
FISCAL DO PRODUTO. 
Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor. 

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, 

reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou 

estéticas sem prévio aviso. 
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