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COOKTOP DE INDUÇÃO
Introdução
Este cooktop foi desenhado para o verdadeiro amante da culinária.
Existem várias vantagens em cozinhar com um cooktop de indução.
É fácil, porque o cooktop reage rapidamente e pode também ser
ajustado a um nível de potência muito baixo. Além disso, pode também
ser ajustado a um nível de potência muito alto, o que acelera a fervura
dos alimentos. O espaço amplo entre as zonas de cozimento aumenta
o conforto durante o cozimento.
Cozinhar com um cooktop de indução é diferente do cozimento em
aparelho tradicional. O cozimento por indução utilize um campo
magnético para gerar calor. Isso significa que não pode usar qualquer
panela no cooktop. A seção sobre as panelas dá mais informações
sobre isso.
Para uma ótima segurança, o cooktop de indução está equipado com
vários proteções de temperatura e um indicador de calor residual , qui
indica quais zonas de cozimento estão ainda quentes.
O cooktop possui quatro áreas de controles deslizantes para ajustar o
nível de potência das zonas de cozimento. Com a tecla do modo duplo
especial pode combinar duas zonas, uma atrás da outra. As duas zonas
terão os memos ajustes após a ativação desta função.
Este manual descreve a melhor forma de tirar o máximo proveito do
cooktop de indução. Além da informação sobre o funcionamento,
encontrará informações básicas que lhe ajudará a utilizar este produto.
Encontrará também tabelas de cozimento e dicas de manutenção.
Leia o manual atentamente antes de usar o aparelho, e guarde
estas instruções em lugar seguro para referência futura.
O manual serve também como material de referência para os técnicos
do serviço. Portanto, por favor colocar a placa de identificação do
aparelho no espaço fornecido, na parte de trás do manual. A placa de
identificação do aparelho contém todas as informaçõs que o técnico
do serviço precisa a fim de responder apropriadamente aos seus
requerimentos e às suas perguntas.
Aproveite!
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COOKTOP DE INDUÇÃO
Painel de controle SIVK6GTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Tecla do modo duplo para zonas de cozimento esquerdas
Controles para zona de cozimento dianteira esquerda
Controles para zona de cozimento traseira esquerda
Tecla Ligar/Desligar com indicador do modo de segurança
Tecla do temporizador
Controles para zona de cozimento traseira direita
Controles para zona de cozimento dianteira direita
Indicador de tempo para zona de cozimento dianteira direita
Nível de potência para zona de cozimento dianteira direita
Indicador de tempo para zona de cozimento traseira direita
Nível de potência para zona de cozimento traseira direita
Tecla + do temporizador
Visualização do temporizador com quatro indicadores de tempo
Tecla - do temporizador
Indicador de tempo para zona de cozimento traseira esquerda
Indicador do modo duplo para zona de cozimento traseira esquerda
Nível de potência para zona de cozimento traseira esquerda
Indicador de tempo para zona de cozimento dianteira esquerda
Indicador do modo duplo para zona de cozimento dianteira esquerda
Nível de potência para zona de cozimento dianteira esquerda
Indicador do modo duplo para zonas de cozimento esquerdas

COOKTOP DE INDUÇÃO
Painel de controle SIVK6ETS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tecla do modo duplo para zonas de cozimento esquerdas
Controles para zona de cozimento dianteira esquerda
Controles para zona de cozimento traseira esquerda
Tecla Ligar/Desligar com indicador do modo de segurança
Tecla do temporizador
Controles para zona de cozimento traseira direita
Controles para zona de cozimento dianteira direita
Tecla do modo duplo para zonas de cozimento direitas
Indicador do modo duplo para zonas de cozimento direitas
Indicador de tempo para zona de cozimento dianteira direita
Indicador do modo duplo para zona de cozimento dianteira direita
Nível de potência para zona de cozimento dianteira direita
Indicador de tempo para zona de cozimento traseira direita
Indicador do modo duplo para zona de cozimento traseira direita
Nível de potência para zona de cozimento traseira direita
Tecla + do temporizador
Visualização do temporizador com quatro indicadores de tempo
Tecla - do temporizador
Indicador de tempo para zona de cozimento traseira esquerda
Indicador do modo duplo para zona de cozimento traseira esquerda
Nível de potência para zona de cozimento traseira esquerda
Indicador de tempo para zona de cozimento dianteira esquerda
Indicador do modo duplo para zona de cozimento dianteira esquerda
Nível de potência para zona de cozimento dianteira esquerda
Indicador do modo duplo para zonas de cozimento esquerdas
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COOKTOP DE INDUÇÃO
Descrição
SIVK6GTS

1.
2.
3.
4.
5.

Zona de cozimento dianteira esquerda
180 mm x 220 mm 3,7 kW
Zona de cozimento traseira esquerda
180 mm x 220 mm 3,7 kW
Zona de cozimento traseira direita
Ø180 3,0 kW
Zona de cozimento dianteira direita
Ø180 3,0 kW
Painel de controle

SIVK6ETS
1.
2.
3.
4.
5.
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Zona de cozimento dianteira esquerda
180 mm x 220 mm 3,7 kW
Zona de cozimento traseira esquerda
180 mm x 220 mm 3,7 kW
Zona de cozimento traseira direita
180 mm x 220 mm 3,7 kW
Zona de cozimento dianteira direita
180 mm x 220 mm 3,7 kW
Painel de controle

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção
•

O cozimento por indução é muito seguro. Vários dispositivos de
segurança foram incorporados ao cooktop, como um indicador de
calor residual e um limitador do tempo de cozimento. Entretanto,
algumas precauções devem ser tomadas.

Ligação e conserto
•
•
•

A ligação deste aparelho só pode ser efetuada por um instalador
qualificado.
Nunca abra a caixa. A caixa só pode ser aberta pelo técnico do
serviço.
Desligue o aparelho da energia elétrica antes de iniciar qualquer
conserto. De preferência, desconecte o aparelho da tomada,
desligue os fusíveis automáticos ou, em caso de ligação fixa, ajuste
o interruptor do cabo de alimentação a zero.

Durante o uso
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Não use o cooktop em temperatura abaixo de 5ºC.
Este aparelho está prévisto para uso doméstico. O cooktop deve ser
usado apenas para a preparação de alimentos.
Durante a primeira utilização, o cooktop pode liberar um odor de
aparelho novo. É normal. Se a cozinha estiver bem ventilada, o
odor logo desaparece.
Se o cooktop for usado num ajuste elevado, o tempo de aquecimento será muito curto. Fique perto do cooktop se estiver usando
uma zona de cozimento num ajuste elevado.
Verifique se a ventilação está adequada enquanto o cooktop estiver
em uso. Mantenha abertas todas as aberturas de ventilação natural.
Não deixe as panelas ferverem até a evaporação da água. O
próprio cooktop está protegido contra o superaquecimento, mas
a panela icará muito quente e pode se danificar. Neste caso, os
danos não são cobertos pela garantia.
Não use a área de cozimento como espaço de armazenamento.
Verifique se há vários centímetros de espaço entre o cooktop e o
conteúdo da gaveta.
Não guarde nenhum objeto inflamável na gaveta debaixo do
cooktop.
Verifique se os fios de aparelhos elétricos, como por exemplo um
liquidificador, estão afastados da zona quente de cozimento.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
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As zonas de cozimento se aquecem durante o uso e permanecem
quentes por algum tempo após o uso. Mantenha as crianças
pequenas afastadas do aparelho durante e imediatamente após o
cozimento.
Nunca deixe que as crianças brinquem com o aparelho. As crianças
não devem se aproximar do cooktop sem supervisão.
A gordura e o óleo são inflamáveis quando superaquecidos. Não
fique próximo demais da panela. Se o óleo pegar fogo, nunca tente
apagar o fogo com água. Coloque imediatamente uma tampa na
panela e desligue a zona de cozimento.
Nunca preparar comida flambada sob a coifa. As chamas altas
podem causar incêndio mesmo se a coifa estiver desligada.
A placa cerâmica é muito resistente, mas não é inquebrável. Se um
frasco de tempero ou um utensílio pontudo cair sobre ela, pode se
quebrar.
Não usar o cooktop se aparecer uma rachadura ou se estiver
quebrado. Desligue o aparelho imediatamente, desconecte-o para
evitar choques elétricos e contate o serviço técnico.
Nunca coloque objetos de metal como assadeiras, latas de
biscoitos, tampas de panela ou talheres na zona de cozimento.
Estes podem se aquecer muito rapidamente e causar queimaduras.
Mantenha objetos magnetizáveis (cartões de crédito, cartões
bancários, etc) afastados do aparelho. Aconselhamos a todos que
tenham marca passos que consultem seu cardiologista antes de
usar um cooktop de indução.
Nunca use um aparelho de alta pressão ou de vapor para limpar o
cooktop.
Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (inclusive as
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou sem experiência ou conhecimento, a menos que sejam vigiadas
ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável
por sua segurança.
Assim que retirar a panela do cooktop, a zona de cozimento
desativa-se automaticamente. Tenha o hábito de desligar a zona
de cozimento ou o cooktop manualmente para evitar a ligação
involuntária do cooktop de indução.
Nunca deixar uma panela vazia em cima de uma zona de
cozimento ligada. Apesar da proteção contra o superaquecimento
e do desligamento automático da zona de cozimento, a panela se
aquecerá demais e poderá se danificar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
•

•
•

Um pequeno objeto como uma panela com diâmetro inferior a 12
cm, um garfo ou uma faca não será detectado pelo aparelho. O
indicador continua a piscar e o cooktop não se liga.
O aparelho não está previsto para ser comandado por meio de um
temporizador externo ou um sistema de controle remoto.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído
apenas pelo fabricante, o serviço técnico do fabricante ou pessoas
qualificadas de forma equivalente, a fim de evitar situações perigosas.

Proteção contra o superaquecimento
•

Um sensor mede continuamente a temperatura de certas partes
do cooktop. Cada zona de cozimento é equipada com um sensor
que mede a temperatura do fundo da panela para evitar qualquer
risco de superaquecimento quando uma panela ferver até a água
evaporar. Se a temperatura subir demais, a potência é reduzida
automaticamente.

Limitador do tempo de cozimento
•

•

O limitador do tempo de cozimento é uma função de segurança
do aparelho. Se esquecer de desligar o cooktop, o limitador será
ativado.
Dependendo do ajuste que selecionou, o tempo de cozimento será
limitado da seguinte forma:
Ajuste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
u

A zona de cozimento se desliga
automaticamente após:
8,5 horas
6,5 horas
5 horas
4 horas
3,5 horas
3 horas
2,5 horas
2 horas
1,5 horas
2 horas

O limitador do tempo de cozimento desliga as zonas de cozimento
quando o tempo indicado na tabela tiver decorrido.
Ajuste

Boost (P)

A zona de cozimento passa
automaticamente ao ajuste 9
após:
10 minutos
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USO
Usando os controles de toque
No início, será necessário familiarizar-se com os controles de toque,
especialemente se estiver acostumado a outros tipos de controles
(rotatórios). Coloque a ponta de seu dedo de forma plana sobre o
controle para atingir os melhores resultados. Não é necessário exercer
pressão.
Os sensores de toque apenas reagem à leve pressão da ponta do
dedo. Não utilizar objetos para operar os controles. O cooktop não se
ligará se o seu animal de estimação andar sobre a placa.

Cozimento por indução
O cozimento por indução é rápido
• No início, ficará surpreendido pela rapidez do cozimento por
indução.
• Especialmente em ajustes elevados, os alimentos e os líquidos
ferverão muito rapidamente. É melhor não se afastar das panelas
para evitar que elas transbordem ou fervam até secar.

Cozimento por indução:
Não há perda de calor e

A potência será ajustada
• No cooktop de indução, apenas a parte da zona de cozimento onde
se situa a panela funciona. Se colocar uma panela pequena sobre
uma zona grande, a potência será ajustada ao diâmetro da panela.
A potência será desta forma mais baixa e será necessário mais
tempo para que o conteúdo da panela seja levado à ebulição.

os cabos da panela ficam
frios.

Atenção
• Os grãos de areia podem causar riscos que não podem ser
retirados. Coloque apenas panelas com base limpa na superfície de
cozimento e sempre levante as panelas para deslocá-las.
• Não use o cooktop como superfície de trabalho. Sempre mantenha
a panela tampada quando estiver cozinhando, para evitar a perda
de energia.
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USO
Princípio de funcionamento
Um campo magnético é gerado no aparelho. Quando colocar uma
panela com base de ferro sobre a zona de cozimento, forma-se uma
corrente induzida na base da panela. Esta corrente induzida gera calor
na base da panela.
A bobina (1) no cooktop
(2) gera um campo
magnético (3). Quando
colocar uma panela com
base de ferro (4) sobre

Fácil
Os controles eletrônicos são exatos e fáceis de ajustar. No ajuste mais
baixo, pode derreter chocolate diretamente na panela, por exemplo, ou
cozinhar os ingredientes que normalmente teriam que ser preparados
em banho maria.

a bobina, forma-se uma
corrente induzida na base
da panela.

Rápido
Graças aos altos níveis de potência do cooktop de indução, ferver
comida é muito rápido. O cozimento total da comida demora o mesmo
tempo que outros tipos de cozimento.
Limpo
O cooktop é fácil de limpar. Como as zonas de cozimento não se
aquecem mais do que as próprias panelas, os derramamentos de
comida não queimam sobre a placa.
Seguro
O calor é gerado na própria panela. A superfície de vidro não se aquece
mais do que a panela. Isto significa que a zona de cozimento é bem
mais fria comparada à de um cooktop de cerâmica ou um queimador de
gás. Quando retirar a panela, a zona de cozimento resfria rapidamente.

Panelas
Panelas para cozimento por indução
O cozimento por indução requer um tipo particular de panela.
Atenção
• Use apenas panelas adaptadas ao cozimento elétrico ou por
indução com:
▷ uma base espessa (mínimo 2,25 mm)
▷ uma base plana.
• As melhores são as panelas com a marca de qualidade »Class
induction« (indução de qualidade).
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USO
Dica
Pode verificar por si mesmo se suas panelas são adequadas, usando
um imã. A panela é adequada se a base da panela for atraída pelo imã.
Tipo adequado
Panelas especiais de aço inoxidável
Panelas com a marcação “Indução”
Panelas esmaltadas resistentes
Panelas de ferro fundido esmaltadas

Tipo inadequado
Panelas de barro
Aço inoxidável
Porcelana
Cobre
Plástico
Alumínio

Atenção
Cuidado com panelas de aço esmaltado:
• o esmalte pode lascar (o esmalte se solta do aço), se ligar o
cooktop a um ajuste elevado quando a panela estiver seca
(demais);
• a base da panela pode se deformar devido, por exemplo, ao superaquecimento ou ao uso de um nível de potência alto demais.
Atenção
Nunca use panelas com uma base deformada. Uma base côncava ou
convexa pode interferir no funcionamento da proteção contra o superaquecimento de modo que o aparelho fica quente demais. Isto pode
conduzir ao rachamento da superfície de vidro e ao derretimento da
base da panela. Os danos decorrentes do uso de panelas inadequadas
ou da evaporação total do líquido na panela são excluídos da garantia.
Diâmetro mínimo da panela:
O diâmetro da panela deve ser de no mínimo 12 cm. Para melhores
resultados, use uma panela com o mesmo diâmetro que a zona de
cozimento, e posicione-a no meio da zona. Se a panela for pequena
demais, a zona de cozimento não funcionará.
Aviso: No modelo SIVK6ETS, sempre posicione a panela de forma que
o centro indicado na zona de cozimento esteja coberto.
Panelas de pressão
O cozimento por indução é muito adequado para o cozimento em
panelas de pressão. A zona de cozimento reage muito rapidamente
e a panela de pressão atinge rapidamente a pressão. O processo de
cozimento chega ao seu fim assim que desligar a zona de cozimento.
PT 12

FUNCIONAMENTO
Ligar o cooktop e ajustar a potência
A potência possui 9 ajustes. Há também o ajuste “Boost” (aumento),
que está indicado por um “P.” no indicador (ver “Boost” na página 14).
•

•

•

Coloque uma panela sobre uma zona de cozimento. (No modelo
SIVK6ETS, sempre posicione a panela de forma que o centro
indicado na zona de cozimento esteja coberto.)
Toque na tecla Ligar/Desligar.
Será emitido um bip curto e “0.” aparecerá no indicador de cada
zona de cozimento. Se não tocar em nenhuma outra tecla, o
cooktop se desligará automaticamente após dez segundos.
Toque e deslize o dedo pelo controle da zona de cozimento
desejada para selecionar o ajuste correto. O cooktop inicia o
funcionamento automaticamente no ajuste selecionado (se uma
panela for detectada).
▷ Deslize o dedo para a direita se quiser aumentar o valor, e para
a esquerda se quiser diminuir o valor.
▷ Não é possível selecionar um valor diretamente. Toque em um
ponto no controle deslizante para ajustar o nível da potência.

Desligar o cooktop
Desligar uma zona de cozimento
A zona de cozimento está ligada. O indicador mostra um ajuste de
potência entre 1 e 9, ou “P.”.
• Toque e deslize o dedo (para a esquerda) pelo controle da zona de
cozimento desejada até obter o ajuste “0.”.
Ou:
• Selecione diretamente o ajuste “0.” tocando no lado esquerdo do
controle da zona de cozimento desejada.
Será emitido um bip curto e aparecerá “0.” no indicador. Se todas
as zonas de cozimento estiverem ajustadas a “0.” e se não tocar em
nenhuma outra tecla, o cooktop se desligará automaticamente após
dez segundos.
Desligar todas as zonas de cozimento simultaneamente
Várias zonas de cozimento estão ativas.
• Toque brevemente na tecla Ligar/Desligar para desligar todas as
zonas de cozimento simultaneamente.
Será emitido um único bip. Todas as luzes apagam-se. O cooktop
está agora desligado.
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FUNCIONAMENTO
Detecção da panela
Se o cooktop não detectar uma panela de ferro após o ajuste da
potência, o símbolo de detecção da panela e o ajuste da potência
selecionada piscarão alternadamente no indicador e o cooktop
permanecerá frio. Se uma panela de ferro não for colocada sobre
a zona de cozimento dentro de um minuto, a zona se desligará
automaticamente. (ver também “Panelas” nas páginas 11 e 12)

Indicador de calor residual
Após o uso intenso de uma zona de cozimento, o calor permanecerá
por alguns minutos seguindo o desligamento. A letra “H.” aparece no
indicador enquanto a zona de cozimento estiver quente.

Boost (Aumento)
A função “Boost” serve para cozinhar com a potência máxima
por um curto período de tempo (10 minutos no máximo). A potência
passa para o ajuste 9 no final do tempo máximo da função Boost.
A função Boost não está disponível no modo duplo!
Ligar a função Boost
O cooktop está ligado e há uma panela sobre a zona de cozimento.
• Toque e deslize o dedo (para a direita) pelo controle da zona de
cozimento desejada para selecionar o ajuste “P”. (Pode também
usar o controle se a potência já for ajustada.)
Ou:
• Selecione diretamente o ajuste Boost tocando em “P” no controle.
“P.” aparece no indicador. A função Boost é ativada imediatamente.
Desligar a função Boost
A função Boost está ligada, o indicador mostra “P.”.
• Toque e deslize o dedo (para a esquerda) pelo controle da zona de
cozimento desejada para ajustar um nível mais baixo.
Ou:
• Selecione diretamente um nível mais baixo tocando no lado
esquerdo do controle da zona de cozimento desejada.

Função de aquecimento automático
A função de aquecimento automático aumenta temporariamente
a potência (nível “9.”) para aquecer o conteúdo da panela. Esta função
está disponível nos níveis 1-8.
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FUNCIONAMENTO
Ligar a função de aquecimento automático
O cooktop está ligado e há uma panela sobre a zona de cozimento.
• Toque e deslize o dedo pelo controle da zona de cozimento
desejada para selecionar o ajuste correto e segure por 3 segundos.
“A.” e o ajuste correto piscam alternadamente no indicador, a função
de aquecimento automático é ativada.
▷ Se selecionar um nível de cozimento mais baixo, a função de
aquecimento automático se desligará.
▷ Se selecionar um nível de cozimento mais alto, a duração do
aquecimento se adaptará automaticamente ao novo ajuste.
• Assim que o aquecimento terminar, a função se desligará
automaticamente e a zona de cozimento continua a funcionar no
nível selecionado.
A tabela abaixo mostra a duração da função de aquecimento
automático para cada ajuste de potência:
Ajuste
Segundos

1
40

2
72

3
120

4
176

5
256

6
432

7
120

8
192

Desligar a função de aquecimento automático
O cooktop está ligado. “A.” e o ajuste da potência piscam
alternadamente no indicador.
• Toque e deslize o dedo (para a esquerda) pelo controle da zona de
cozimento desejada para ajustar um nível mais baixo.
Ou:
• Selecione diretamente um nível mais baixo tocando no lado
esquerdo do controle da zona de cozimento desejada.
Um ajuste differente da potência aparece no indicador e “A.” já não
pisca mais.

Duas zonas de cozimento, uma atrás da outra
•

•

Duas zonas de cozimento se influenciam quando estão situadas
uma atrás da outra. A energia é automaticamente distribuída quando
estas zonas de cozimento são usadas simultaneamente. Isto não
há qualquer consequência até o nível 9. Entretanto, se selecionar
o ajuste Boost para uma das zonas de cozimento, o nível da outra
zona de cozimento diminui automaticamente.
Se uma das zonas de cozimento for ajustada em Boost e quiser
ajustar a outra zona de cozimento em 9 ou Boost, a zona de
PT 15

FUNCIONAMENTO

•

cozimento ajustada em Boost se ajustará automaticamente a um
nível mais baixo.
Duas zonas de cozimento situadas uma ao lado da outra não se
influenciam. Pode ajustar as duas zonas de cozimento em Boost.

Modo duplo
O modo de cozimento duplo pode ser ativado apertando a tecla
correspondente. As duas zonasde cozimento na esquerda (e na direita;
apenas para SIVK6ETS) terão os mesmos ajustes após a ativação
desta função. Os indicadores e as teclas da seção das zonas traseiras
não funcionarão. Apenas é possível modificar os ajustes com o
controle das zonas dianteiras. Quando o temporizador estiver ativo, os
indicadores do temporizador se acenderão simultaneamente para as
duas zonas combinadas.
Ativar o modo duplo
• Coloque uma panela (ou duas/três panelas) sobre as zonas de
cozimento que deseja usar no modo duplo. (No modelo SIVK6ETS,
sempre posicione a panela de forma que o centro indicado na zona
de cozimento esteja coberto.)
• Toque na tecla Ligar/Desligar.
Será emitido um bip curto e “0.” aparecerá no indicador de cada
zona de cozimento. Se não tocar em nenhuma outra tecla, o
cooktop se desligará automaticamente após dez segundos
• Aperte a tecla do modo duplo na esquerda (na direita para
SIVK6ETS).
O indicador do modo duplo se acenderá e aparecerá o seu símbolo
no indicador.
• Toque e deslize o dedo pelo controle das zonas de cozimento
combinadas para selecionar o ajuste correto. O cooktop inicia o
funcionamento automaticamente no ajuste selecionado (se uma
panela for detectada).
▷ Pode conetar as zonas combinadas a um temporizador; neste
caso aparecerá também o símbolo do temporizador no indicador.
Desativar o modo duplo
• Aperte novamente a tecla do modo duplo na esquerda (ou na direita
para o modelo SIVK6ETS).
O indicador e o símbolo do modo duplo desaparecerão. As zonas
de cozimento serão ajustadas a “0.”.
PT 16

FUNCIONAMENTO
Manter o alimento aquecido
A função de manter aquecido mantém a temperatura do alimento
constante em 42 °C. A zona de cozimento selecionada funciona a baixa
potência. Quando esta função estiver ativa, o símbolo da manutenção
do calor aparece no indicador.
Ligar a função para manter o alimento aquecido
Este ajuste se situa entre o nível “0” e “1”, deve então tocar no lado
esquerdo do controle deslizante.
O cooktop está ligado e há uma panela sobre a zona de cozimento.
• Toque e deslize o dedo (para a direita) pelo controle da zona de
cozimento desejada para selecionar o ajuste correto (entre “0” e
“1”).
“u.” aparecerá no indicador, a função de manter aquecido está
ativada.
Desligar a função para manter o alimento aquecido
A função de manter aquecido está ligada, “u.” aparece no indicador.
• Toque e deslize o dedo (para a esquerda) pelo controle da zona de
cozimento desejada para selecionar o ajuste “0.”.
O indicador mostra o ajuste “0.”. A zona de cozimento está
desligada.

Segurança crianças
O seu cooktop está equipado com uma trava à prova de crianças que
lhe permite de travar o aparelho para a limpeza ou para prevenir a
ligação acidental por crianças.
Ativar a segurança para crianças
A segurança para crianças pode ser ativada em todos os modos.
• Toque e segure a tecla Ligar/Desligar por 3 segundos para ativar a
segurança para crianças.
A luz vermelha em cima da tecla Ligar/Desligar permanece acesa
e será emitido um bip longo. Todas as zonas ativas se desligarão
totalmente.
• Toque e segure a tecla Ligar/Desligar novamente por 3 segundos
para desativar a segurança para crianças.
A luz vermelha em cima da tecla Ligar/Desligar desaparece e será
emitido um bip longo.
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FUNCIONAMENTO
Dica
Passe o cooktop para o modo de segurança para crianças antes de
limpá-lo para evitar uma ligação acidental.

Temporizador de cozimento / Contador de minutos
Um temporizador pode ser ajustado para cada zona de cozimento.
Todos os temporizadores podem ser usados simultaneamente. O
cooktop também possui um contador de minutos. O temporizador assim
como o contador podem ser ajustados a um máximo de 99 minutos.
O contador de minutos funciona da mesma forma que o temporizador,
mas não está ligado a uma zona de cozimento. Se for ajustado, o
contador continuará a funcionar após o desligamento do cooktop. O
contador pode ser desligado apenas quando o cooktop estiver ligado.
O temporizador de cozimento
O temporizador de cozimento
deve ser ligado a uma zona de
cozimento, que se desliga quando
o tempo ajustado tiver decorrido.

O contador de minutos
O contador de minutos não está
ligado a uma zona de cozimento,
continua a funcionar após o
desligamento do cooktop.

Ligar o contador de minutos
O cooktop está ligado, todos os indicadores mostram “0.” (nenhuma
zona de cozimento está ativa).
• Aperte a tecla do temporizador uma vez.
“00.”aparece no indicador com um ponto que pisca. Nenhum
temporizador está indicado.
• Use as teclas - ou + para ajustar o tempo desejado.
• Aperte mais uma vez a tecla do temporizador para confirmar o
ajuste.
O contador de minutos está ativado. Após 10 segundos, o cooktop
desliga-se automaticamente, o contador continua a funcionar.
▷ Se não ajustar o tempo com as teclas - e +, o contador de
minutos se desligará automaticamente após dez segundos.
Desligar o contador de minutos
O cooktop deve estar ligado, todos os indicadores mostram “0.”
(nenhuma zona de cozimento está ativa).
• Aperte a tecla do temporizador uma vez.
O tempo restante aparece no indicador com um ponto que pisca.
Nenhum temporizador está indicado.
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FUNCIONAMENTO
•

Toque e segure a tecla - até “01.” aparecer no indicador.
Aperte mais uma vez a tecla do temporizador; “00” aparece no
indicador.
O contador está agora desligado.
▷ Pode também tocar nas teclas - e + simultaneamente para
desligar o contador de uma vez.

Selecionar e ligar o temporizador de cozimento
O cooktop está ligado,pelo menos uma zona de cozimento está ativa (o
temporizador pode apenas ser ligado às zonas de cozimento ativas).
• Aperte a tecla do temporizador várias vezes até o indicador do
temporizador (correspondente à zona de cozimento correta)
começar a piscar.
“00”aparece no indicador. O indicador do temporizador pisca,
assim como o símbolo do temporizador na zona de cozimento
correspondente.
• Use as teclas - ou + para ajustar o tempo desejado.
• Aperte mais uma vez a tecla do temporizador para confirmar o
ajuste.
O temporizador de cozimento está ativado.
▷ Se não usar as teclas - e + para ajustar o tempo, o temporizador
se desligará automaticamente após dez segundos.
• Repita os passos para ajustar o tempo para uma outra zona de
cozimento ativa.
Atenção
Se vários temporizadores estiverem funcionando, o indicador mostrará
o menor tempo restante e o ponto do temporizador correspondente.
Desligar o temporizador de cozimento
• Aperte a tecla do temporizador várias vezes até o indicador do
temporizador (correspondente à zona de cozimento correta)
começar a piscar.
O tempo restante aparece no indicador com um ponto que pisca.
• Toque e segure a tecla - até “01.” aparecer no indicador
Aperte mais uma vez a tecla - ; “00”aparece no indicador.
O temporizador de cozimento está agora desativado.
▷ Pode também tocar nas teclas - e + simultaneamente para
desligar o temporizador de uma vez.
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FUNCIONAMENTO
Desligar o alarme do temporizador de cozimento / contador de
minutos
Quando o tempo ajustado tiver decorrido, será emitido um alarme
sonoro.
• Toque em qualquer tecla para desligar o alarme.
Dica
• Toque e segure a tecla - ou + para ajustar o tempo de cozimento
desejado mais rapidamente.

PT 20

COZIMENTO
Cozimento saudável
Ponto de queima de vários tipos de óleo
Para cozinhar os seus alimentos da forma mais saudável possível,
Gorenje+ recomenda a seleção do tipo de óleo de acordo com a
temperatura de fritura. Cada óleo tem um ponto diferente de queima
no qual vários gases tóxicos são liberados. A tabela abaixo mostra os
pontos de queima de vários tipos de óleo.
Óleo
Azeite de oliva extra virgem
Manteiga
Óleo de coco
Óleo de canola
Azeite de oliva virgem
Óleo de girassol
Óleo de milho
Óleo de amendoim
Óleo de arroz
Azeite de oliva

Ponto de fumaça (°C)
160 °C
177 °C
177 °C
204 °C
216 °C
227 °C
232 °C
232 °C
255 °C
242 °C

Ajustes de cozimento
Como os ajustes dependem da quantidade e da natureza dos alimentos
a cozinhar, as informações abaixo são fornecidas apenas a título
indicativo.
Utilize os ajustes “Boost” e 9 para:
• ferver rapidamente o alimento ou o líquido;
• saltear verduras;
• aquecer óleo e gordura;
• acelerar o cozimento na panela de pressão.
Utilize o ajuste 8 para:
• dourar carnes;
• fritar linguado;
• fritar omeletes;
• fritar batatas cozidas;
• fritar alimentos num banho de óleo.
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COZIMENTO
Utilize o ajuste 7 para:
• fritar panquecas espessas;
• fritar fatias espessas de bife à milanesa;
• fritar bacon (gordura);
• fritar batatas cruas;
• preparar torrada francesa;
• fritar peixe empanado.
Utilize os ajustes 6 e 5 para:
• completar o cozimento de grandes quantidades de alimentos;
• descongelar legumes duros;
• fritar fatias finas de bife empanado.
Utilize os ajustes 1-4 para:
• ferver caldo;
• refogar carne;
• refogar legumes;
• derreter chocolate;
• derreter queijo.
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MANUTENÇÃO
Limpeza
Dica
Ative a segurança para crianças antes de iniciar a limpeza do cooktop.
Limpeza diária
• Apesar dos respingos de alimentos não carbonizarem no
vitrocerâmico, recomenda-se no entanto a limpeza do cooktop
imediatamente após o uso.
• A melhor solução é utilizar um pano úmido e um detergente leve.
• Seque com papel toalha ou um pano de prato seco.
Manchas resistentes
• As manchas resistentes podem também ser retiradas com um
detergente leve, como por exemplo um detergente para louça.
• Retire as manchas de água e as marcas de calcário com vinagre.
• As marcas de metal (causadas pelo deslizamento das panelas)
podem ser difíceis de retirar. Existem produtos especiais para isso.
• Use um raspador de vitrocerâmica para retirar os respingos de
alimentos. O plástico e o açúcar derretidos também são retirados
mais facilmente com um raspador de vitrocerâmica.
Nunca use
• Nunca use detergentes abrasivos; deixam riscos nos quais as
sujeiras e o calcário podem incrustar-se.
• Nunca use objetos afiados como palhas de aço ou esfregadores.
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ANOMALIAS
Generalidades
Se notar uma rachadura na placa de vidro (mesmo pequena), desligue
o cooktop imediatamente, desconecte-o da tomada elétrica, desligue os
interruptores de fusível (automáticos) na caixa do relógio de luz ou, em
caso de ligação fixa, feche o disjuntor. Contate o serviço pós-venda.

Tabela de solução de problemas
Se o aparelho não funcionar corretamente, nem sempre significa
que está com defeito. Tente primeiro de encontrar por si mesmo uma
solução ao problema verificando os pontos mencionados abaixo.
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Anomalia

Causa possível

Solução

Símbolos aparecem nos
indicadores quando o cooktop
é ligado pela primeira vez.

Esta é a rotina de instalação
padrão.

Funcionamento normal.

O ventilador funciona durante
alguns minutos após o
desligamento do cooktop.

O cooktop está resfriando.

Funcionamento normal.

Um leve odor é perceptível
durante as primeiras
utilizações do cooktop.

O aparelho novo está
iniciando o aquecimento.

Isto é normal e o odor
desaparecerá após algumas
utilizações. Ventile a cozinha.

O cooktop emite um som de
tique-taque.

É causado pelo limitador de
potência nas zonas dianteiras
e traseiras. Pode também
ocorrer em níveis mais
baixos.

Funcionamento normal.

As panelas fazem barulho
durante o cozimento.

É causado pela energia que o
cooktop transmite à panela.

Em níveis elevados, é normal
para algumas panelas. Não
danificará nem o cooktop nem
as panelas.

Ligou uma zona de
cozimento, mas o indicador
continua piscando.

O tipo de panela que está
usando não é indicado para
cozimento por indução ou o
diâmetro é inferior a 12 cm.

Use uma panela adequada,
ver as páginas 11 e 12.

Uma zona de cozimento se
desativa de repente e ouvese um sinal sonoro.

O tempo pré-selecionado
decorreu.

Toque em qualquer tecla para
interromper o sinal sonoro.

O cooktop não está
funcionando e nada aparece
no indicador.

Não há alimentação elétrica
devido a um cabo com defeito
ou uma ligação incorreta.

Verifique os fusíveis ou o
disjuntor (se não houver
tomada).

ANOMALIAS
Anomalia

Causa possível

Solução

Um fusível salta assim que o
cooktop é ligado.

A ligação do cooktop está
incorreta.

Verifique a ligação elétrica.

O cooktop desliga-se.

Tocou acidentalmente a tecla
Ligar/Desligar.

Ligue novamente o cooktop.

Código de erro ER22.

O painel de controle está sujo
ou molhado.

Limpe o painel de controle.

Código de erro E2.

O cooktop superaqueceu.

Deixe o cooktop resfriar e use
um nível mais baixo.

Código de erro E3.

A panela que está usando
não é adequada.

Use uma panela adequada,
ver as páginas 11 e 12.

Código de erro U400.

A tensão está elevada demais
e/ou o cooktop não foi ligado
corretamente.

Modifique a ligação.

Deixou o dedo durante muito
tempo em uma tecla.

Não toque nas teclas durante
muito tempo.

O gerador é defeituoso.

Contate o serviço pós-venda.

Código de

erro.

Outros códigos de erro.
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INSTALAÇÃO
O que é necessário saber
Instruções de segurança relativas à instalação
• A ligação deve estar de acordo com as normas nacionais e locais.
• O aparelho sempre deve ter fio terra.
• Este aparelho deve ser ligado exclusivamente por um eletricista
qualificado.
• Para a ligação, use um cabo aprovado (por exemplo de tipo
HO7RR) de acordo com as normas. O revestimento do cabo deve
ser de borracha.
• O cabo de ligação deve ficar livre e não pode passar por uma
gaveta.
• Se quiser fazer uma ligação fixa, instale um dispositivo de corte
omnipolar, com uma abertura entre os contatos de pelo menos 3 mm.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído
apenas pelo fabricante, o serviço técnico do fabricante ou pessoas
qualificadas de forma equivalente, a fim de evitar situações
perigosas.
• A bancada onde o cooktop está embutido deve ser plana.
• As paredes e a bancada onde está o aparelho devem ser
resistentes ao calor até pelo menos 85ºC. Mesmo que o aparelho
em si não se aqueça, o calor da panela quente poderá descolorar
ou deformar a parede.
• O dano causado pela ligação, instalação ou utilização incorreta não
será coberto pela garantia.
• O ponto de ligação, a tomada da parede e/ou o plugue devem
sempre ser acessíveis.
Espaço livre
É importante haver espaço em toda a volta para o uso seguro do
cooktop. Verifique se há espaço suficiente.
coifa

* 600 mm
móvel

cooktop
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parede
lateral

INSTALAÇÃO
Dimensões de instalação
As dimensões e os recuos estão indicados nas ilustrações abaixo.
SIVK6GTS

SIVK6ETS
600
510

min 20

46
50
min 40

R10

488-490

min 600

min 50
558-560

Se o cooktop for mais largo que o móvel, e se a espessura da bancada
for inferior a 48 mm, faça um corte em ambos os lados para que o
cooktop fique isolado do móvel.
Dimensões de instalação
dentro do móvel
x<48 mm: y = 48 mm - x
x>= 48 mm: y = 0 mm
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INSTALAÇÃO

Ventilação
Os componentes eletrônicos do aparelho precisam de ventilação. O
aparelho se desligará automaticamente se a circulação de ar não for
suficiente. Há aberturas de ventilação na parte inferior
do aparelho. O ar fresco deve poder passar por essas aberturas. Há
aberturas para saída na parte inferior e frontal do aparelho.

Móvel inferior com gaveta
•

•
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É necessário efetuar neste móvel um corte de pelo menos 140 mm
de altura em todo o comprimento do painel traseiro. Além disso,
deve ser realizada uma abertura de pelo menos 6 mm de altura na
fachada, em todo o comprimento do móvel.
O cooktop está equipado de um ventilador montado na sua parte
inferior. No caso do móvel instalado debaixo do cooktop possuir
uma gaveta, não se pode guardar nem pequenos objetos, nem
papéis, pois o ventilador pode aspirá-los o que danificaria o
ventilador ou todo o sistema de resfriamento. Também não guarde
nesta gaveta folhas de alumínio nem substâncias inflamáveis
(aerossóis por exemplo) e não coloque estes produtos em
proximidade do cooktop para evitar qualquer risco de explosão.
Deixe sempre um espaço de 20 mm entre o conteúdo da gaveta e a
grelha de ventilação do ventilador.

INSTALAÇÃO

Móvel inferior com forno
•

É possível embutir debaixo do cooktop um forno de tipo EVP4.,
EVP2., equipado de um ventilador de resfriamento. Antes de
instalar o forno, será necessário retirar o painel traseiro da caixa de
embutimento. Além disso, deve ser realizada uma abertura de pelo
menos 6 mm de altura na frente, em todo o comprimento do móvel.
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INSTALAÇÃO
Ligação elétrica
Ligação comuns:
• 2 fases e 1 neutro (2 1N, 400 V~/ 50 Hz):
▷ A tensão entre as fases e o neutro é de 230 V~. A tensão entre
as duas fases é de 400 V~. Instale um shunt entre os pontos de
ligação 4 e 5. Os grupos devem ter fusíveis de pelo menos 16
A (2x). O diâmetro central do cabo de ligação deve ser de pelo
menos 4 mm2.

zonas direitas

Interior do
aparelho

zonas
esquerdas

•

•

2 fases e 2 neutros (2 2N, 230 V~ / 50 Hz):
▷ A tensão entre as fases e o neutro é de 230 V~.
▷ Os grupos devem ter fusíveis de pelo menos 16 A (2x). O
diâmetro central do cabo de ligação deve ser de pelo menos
4 mm2.
AVISO: Pode usar duas fases e apenas um neutro. Neste caso,
deve instalar um shunt entre os pontos de ligação 4 e 5.

zonas direitas

zonas
esquerdas
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interior do
aparelho

INSTALAÇÃO
Ligação especial:
• Ligação monofásica (1 1N, 230 V~ / 50 Hz):
▷ A tensão entre a fase e o neutro é de 230 V~.
▷ Instale um shunt entre os pontos de ligação 1-2 e 4-5. O grupo
deve ter fusíveis de pelo menos 32 A. O diâmetro central do
cabo de ligação deve ser de pelo menos 6 mm2.

zonas direitas

Interior do
aparelho

zonas
esquerdas

Os shunts no bloco de ligação podem ser usados para criar as ligações
requeridas, como está indicado nestas ilustrações.

Manter o cabo de alimentação no lugar com uma abraçadeira
que o protege contra o arranque e feche a tampa.

O ponto de ligação, a tomada da parede e/ou o plugue devem sempre
ser acessíveis.
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INSTALAÇÃO
Embutimento
Verifique se o móvel e o recorte correspondem às exigências das
dimensões e da ventilação.
Se necessário, proteja as partes serradas da bancada de madeira ou
de material sintético com verniz de vedação, para evitar o inchamento
da bancada por causa da umidade.
Coloque o cooktop com a parte inferior voltada para cima na bancada.

Instale o cabo de ligação no aparelho de acordo com as exigências (ver
as páginas 29 e 30).

Retire a fita adesiva que protege a junta e cole-a no sulco do perfil
de alumínio ou na beira da placa de vidro. Não coloque-a so redor
dos cantos, mas corte quatro pedaços separados para bem vedar os
cantos.

Vire o cooktop para cima e coloque-o no nicho.
Ligue o aparelho à tomada. Os indicadores acendem-se durante um
instante. O cooktop está pronto para o uso.
Verifique se funciona corretamente. Se a ligação do aparelho estiver
incorreta, nada aparecerá nos indicadores, dependendo do erro.
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INSTALAÇÃO
Características técnicas
Este aparelho está em conformidade com todas as relevantes diretivas
CE.
Tipo de cooktop
SIVK6GTS
Indução
x
Connexão
230V - 50Hz
Potência máxima das zonas de cozimento
Dianteira esquerda
3,7 kW (180x220 mm)
Traseira esquerda
3,7 kW (180x220 mm)
Traseira direita
3,0 kW (Ø180 mm)
Dianteira direita
3,0 kW (Ø180 mm)
Central direita
Carga conectada
L1
3700 W
L2
3700 W
L3
Carga conectada total
7400 W
Dimensões de embutimento
Largura x profundidade do aparelho
644 x 522 mm
Altura de embutimento na bancada
49 mm
Largura x profundidade do recorte
560 x 490 mm
Distância mínima do recorte à parede
40 mm
traseira
Distância mínima do recorte à parede
40 mm
lateral

SIVK6ETS
x
230V - 50Hz
3,7 kW (180x220 mm)
3,7 kW (180x220 mm)
3,7 kW (180x220 mm)
3,7 kW (180x220 mm)
3700 W
3700 W
7400 W
644 x 522 mm
49 mm
560 x 490 mm
40 mm
40 mm
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ASPECTOS AMBIENTAIS
Descarte da embalagem e do aparelho
Este aparelho foi fabricado usando materiais duráveis. Ao fim de sua
vida útil, descarte o aparelho de maneira responsável. Para mais
informações, entre en contato com as autoridades.
A embalagem do aparelho é reciclável. Os materiais possivelmente
utilizados são:
• papelão;
• filme de polietileno (PE);
• poliestireno isento de CFC (espuma rígida PS).
Estes materiais devem ser descartados de maneira responsável e em
conformidade com as regulamentações.
O símbolo no produto indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de
coleta seletiva responsável pela reciclagem de equipamentos elétricos
e eletrônicos.
Ao garantir um descarte adequado deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para
a saúde pública que poderiam ser provocadas por um tratamento
incorreto do produto. O descarte adequado do aparelho permite que
seus materiais constituintes sejam reciclados, economizando energia e
recursos.
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