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O cooktop vitrocerâmico de indução é destinado 

exclusivamente ao uso doméstico. As embalagens 

dos nossos aparelhos são constituídas de materiais 

ecologicamente corretos que podem ser reciclados, 

descartados ou destruídos sem prejudicar o meio 

ambiente. Para este fi m, os materiais da embalagem 

são adequadamente rotulados. Quando o ciclo de vida 

do seu aparelho chegar ao fi m e você quiser descartá-

lo, certifi que-se de fazer isso de modo ecologicamente 

correto e entregá-lo a um centro autorizado de coleta de 

eletrodomésticos usados.

Este manual foi preparado para o usuário e descreve 

o aparelho e o modo correto de utilizá-lo. Como foi 

elaborado para diferentes modelos da mesma família de 

aparelhos, algumas das informações e descrições podem 

não se aplicar ao seu aparelho em particular.

O aparelho deve ser conectado à rede elétrica em 

conformidade com as instruções do capítulo Conexão à 

Rede Elétrica, assim como com as normas e regulamentos 

aplicáveis. A instalação e as conexões devem ser 

efetuadas exclusivamente por um profi ssional qualifi cado. 

A etiqueta com as especifi cações técnicas do aparelho 

está localizada na parte inferior do aparelho.

Os aparelhos podem ser instalados com uma de suas 

laterais ao lado de um gabinete de cozinha alto, cuja altura 

pode exceder a do aparelho. Junto à lateral oposta, no 

entanto, só é permitido um gabinete da mesma altura que 

o aparelho. 

Estimado(a) cliente! 

Instruções de uso

Instruções para a 
instalação

Etiqueta com 
especifi cações técnicas

Proteção contra 
incêndio
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• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas 

(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 utilização do aparelho 

ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável 

pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam 

vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 

com o aparelho.

• ATENÇÃO! O aparelho e seus componentes e acessórios 

podem fi car extremamente quentes durante o uso. Tenha 

cuidado para não tocar nas resistências. As crianças 

menores de 8 anos devem estar constantemente sob 

supervisão.

• ATENÇÃO: Perigo de incêndio: não deixe objetos sobre as 

superfícies de cozimento. 

• ATENÇÃO: As panelas e utensílios com gordura e óleo 

podem ser perigosos e provocar incêndio se fi carem sem 

monitoramento durante o processo de cozimento. Nunca 

tente apagar o fogo com água, mas desligue o aparelho e, 

em seguida, tente abafar as chamas com uma tampa ou 

um pano úmido.

• Após o uso, desligue a zona de cozimento com o seu 

controle correspondente e não confi e apenas no detector 

de panelas. 

• ATENÇÃO: Se a superfície do cooktop apresentar 

rachaduras, desligue o aparelho para prevenir choques 

elétricos. 

• Não apoie objetos de metal sobre a superfície do 

cooktop, tais como facas, garfos, colheres, tampas e 

similares, pois eles podem fi car extremamente quentes.

• Não use aparelhos de vapor ou de alta pressão para 

limpar o aparelho, pois isso pode provocar choque 

elétrico.

4

IMPORTANTE - LEIA ANTES DE USAR O 
APARELHO

Instruções de 
Segurança
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• A conexão do aparelho à rede elétrica deve ser feita exclusivamente por uma 

assistência técnica autorizada ou profi ssionais qualifi cados autorizados. 

• Intervenções e reparos efetuados por pessoas não qualifi cadas podem provocar 

ferimentos graves ou danifi car o aparelho. A instalação, reparos, modifi cações ou 

intervenções no aparelho devem ser realizados apenas por uma assistência técnica 

autorizada ou profi ssionais qualifi cados autorizados. 

• O aparelho foi desenvolvido exclusivamente para cozinhar. Não o utilize para outros 

propósitos, como aquecimento do ambiente, por exemplo. Não coloque panelas vazias 

sobre as zonas de cozimento.

• Se outros aparelhos elétricos estiverem conectados a tomadas próximas ao cooktop, 

certifi que-se de que os cabos de alimentação não entrem em contato com zonas de 

cozimento quentes.

• Não guarde substâncias sensíveis à temperatura, tais como produtos de limpeza, latas 

de aerossol etc., embaixo do aparelho

• Não utilize a superfície vitrocerâmica como apoio, pois isso pode causar rachaduras ou 

outros danos a ela. 

• Nunca aqueça alimentos envoltos em papel alumínio, em recipientes de plástico ou 

materiais similares, pois isso pode levar ao derretimento dos recipientes, incêndio ou 

danos ao cooktop. 

• Não apoie objetos como facas, garfos, colheres, tampas e similares sobre a superfície 

do cooktop, pois eles podem fi car extremamente quentes

• Eventuais diferenças de tonalidades de cor entre diferentes aparelhos ou componentes 

de uma mesma linha de design podem ocorrer devido a vários fatores, como, por 

exemplo, a observação dos aparelhos a partir de ângulos diferentes e ambientes com 

cores de fundo, materiais e iluminação diferentes.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve 
ser tratado como lixo doméstico comum. O produto deve ser levado a um centro 
autorizado de coleta para processamento de resíduos elétricos e equipamentos 
eletrônicos. O descarte adequado deste produto ajudará a evitar eventuais 

consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, o que poderia 
ocorrer no caso do tratamento incorreto do produto. Para informações mais 
detalhadas sobre o descarte e tratamento deste produto, entre em contato com o 
órgão municipal local responsável por gestão de resíduos, com o serviço de coleta de 
lixo da sua área de residência ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto. 

• O aparelho não está previsto para ser controlado com 

temporizadores externos ou sistemas de controle 

especiais. 

• Não use o aparelho em áreas externas.

5
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1. Zona de cozimento traseira esquerda

2. Zona de cozimento traseira direita

3. Zona de cozimento frontal esquerda

4. Zona de cozimento frontal direita

5. Painel de controle do cooktop

6. Zonas de cozimento para o Modo Bridge

6
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• O cooktop vitrocerâmico contém três ou quatro placas 

de indução. Sua superfície é completamente plana e 

uniforme, sem bordas que acumulam sujeira. 

• O cooktop possui placas de indução de alta potência. 

O calor é gerado diretamente no fundo da panela ou 

utensílio, onde ele é mais necessário, sem qualquer 

perda de calor através da superfície vitrocerâmica. 

Deste modo, a quantidade de energia utilizada 

é consideravelmente menor em comparação às 

resistências elétricas tradicionais, que funcionam pelo 

princípio de radiação. 

• A placa vitrocerâmica não é aquecida diretamente 

- ela esquenta exclusivamente pelo retorno de calor 

transmitido pela panela ou utensílio. Este calor 

aparece como “calor residual” depois que a zona 

de cozimento é desligada. A placa de indução gera 

calor a partir da bobina de indução instalada abaixo 

da superfície vitrocerâmica. A bobina cria um campo 

magnético no fundo da panela ou utensílio (que pode 

ser magnetizado) que, então, aquecem a zona de 

cozimento. 

Princípio de 
funcionamento da 
placa de indução

IMPORTANTE!
• No caso de transbordamento ou derramamento de açúcar ou alimentos com alto teor 

de açúcar sobre a superfície vitrocerâmica, limpe imediatamente e remova os resíduos 

de açúcar com um raspador, mesmo que a zona de cozimento estiver quente; caso 

contrário, a superfície vitrocerâmica pode ser danifi cada.   

• Evite limpar o cooktop enquanto as zonas de cozimento ainda estiverem quentes, pois 

isso pode danifi car o aparelho.

A Sensor liga/desliga para o cooktop

B Indicadores de nível de potência/calor residual

B1 O ponto decimal indica que a função Temporizador 

está ativada

C Sensores para seleção da zona de cozimento

E Sensores (-) e (+)

H Temporizador

H

C CBB1 E A E B

7

Utilização do Aparelho
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• A placa de indução só funcionará perfeitamente se forem 

utilizados os utensílios apropriados.

• Durante o cozimento, o utensílio deve ser colocado no 

centro da zona de cozimento.

• Os utensílios apropriados são aqueles feitos com materiais 

que permitem que ocorra o processo de indução como, 

por exemplo, os utensílios de aço, esmaltados ou de liga 

de aço. As panelas e utensílios feitos em liga de aço com 

cobre ou com fundo de alumínio e as panelas e utensílios 

de vidro não são adequados.  

• Quando utilizar panela de pressão, monitore-a até que o 

nível de pressão apropriado seja atingido e estabelecido. 

Primeiro, ligue a zona de cozimento na potência máxima 

e depois, reduza a potência no tempo previsto de acordo 

com as instruções do fabricante da panela de pressão. 

• Use exclusivamente utensílios com fundo plano! Os 

fundos côncavos ou convexos (originalmente assim ou 

que adquiriram esta forma devido ao uso) podem impedir 

o funcionamento do mecanismo de proteção contra 

superaquecimento e o cooktop pode fi car extremamente 

quente. Isso pode levar a rachaduras na superfície 

vitrocerâmica e ao derretimento do fundo da panela. 

No caso de danos provocados pelo uso de utensílios 

inadequados ou superaquecimento de panelas ou 

recipientes vazios ou secos (sem nada dentro), a garantia 

não terá validade. 

• Quando for comprar um utensílio, verifi que se ele possui 
a etiqueta “permite indução”

   Utilize exclusivamente utensílios apropriados para 
o cozimento elétrico e a indução, com:

 • fundo espesso (pelo menos 2,25 mm)
 • fundo plano

Zona de 
cozimento

Diâmetro mínimo do fundo da 
panela

Ø 160 mm Ø 110 mm

Ø 180 mm Ø 110 mm

Ø 200 mm Ø 145 mm

O teste do ímã 
Com um pequeno ímã é possível verifi car se o fundo da 

sua panela ou utensílio pode ser magnetizado. Utilize 

exclusivamente utensílios em que o ímã fi que grudado.

Detecção de panela
Uma das muitas vantagens do cooktop de indução é a 

detecção de panelas/utensílios. Se não houver nenhum 

Utensílios adequados 
para cooktops de 
induçăo

8
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utensílio sobre a zona de cozimento ou se uma panela 

com um diâmetro menor que o da zona de cozimento for 

colocada sobre ela, nenhum calor é perdido. Se a panela 

for muito menor que a zona de cozimento, ela pode não 

ser percebida/detectada. Quando a zona de cozimento 

está ligada, o símbolo “U” se acende no indicador de nível 

de potência. Se algum utensílio for colocado sobre a zona 

de cozimento durante os dez minutos seguintes, ele será 

detectado e a zona de cozimento será ativada no nível de 

potência confi gurado.

Assim que a panela é removida da zona de cozimento, a 

transferência de calor é interrompida. Se uma panela com um 

diâmetro menor que o da zona de cozimento for colocada 

sobre ela, a quantidade de calor transferida será somente a 

quantidade sufi ciente para aquecer a panela em uso.

A zona de cozimento pode ser danifi cada:
• Se uma panela vazia for colocada sobre ela

• Antes de colocar a panela sobre a zona de cozimento, 

limpe e seque seu fundo para permitir a transferência de 

calor e para evitar danos à zona de cozimento.

• Para cozinhar e fritar, use exclusivamente utensílios que 

podem ser magnetizados como, por exemplo, utensílios 

de aço, esmaltados ou de ferro fundido. A zona de 

cozimento a indução funcionará somente com os 

utensílios adequados.

A potência de calor da zona de cozimento pode ser 

confi gurada em 10 níveis diferentes. A tabela abaixo 

mostra alguns exemplos de uso para cada nível.

Confi guração da 
Potência

Nível de 

Potência
Objetivo

0 Desligado, usar calor residual

1 - 2
Manter alimentos aquecidos, cozinhar pequenas quantidades em fogo 

brando (menor potência)

3 Fogo brando (continuação do cozimento após um início potente)

4 - 5
Cozimento lento (continuação) de grandes quantidades, refogar 

pedaços grandes 

6 Refogar, dourar

7 - 8 Refogar

9 Cozimento de grandes quantidades, selar/guisar

P

Power Boost – Função de Potência Aumentada para o início do 

processo de cozimento; também adequada para quantidades muito 

grandes de alimento.

9
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• Ao comprar utensílios, tenha cuidado ao escolher o 

tamanho: o diâmetro da panela geralmente se refere à 

borda superior, que costuma ser maior do que o fundo da 

panela.

• As panelas de pressão (panelas econômicas), que usam 

a pressão em um interior hermeticamente fechado, 

são especialmente econômicas e economizam tempo 

e energia. Como o tempo de cozimento é menor, os 

alimentos mantêm mais vitaminas.

• Sempre coloque água sufi ciente nas panelas de pressão 

para evitar o superaquecimento, o que pode danifi car 

tanto a panela quanto o cooktop.

• Sempre cubra os utensílios e panelas com tampas do 

tamanho adequado.

Use um tamanho adequado de panela para a quantidade 

de alimento que for cozinhar. Se você usar uma panela 

excessivamente grande para uma quantidade pequena de 

alimento, o consumo de energia será consideravelmente 

maior. 

Dicas para economizar 
energia

10
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• Após a conexão do cooktop à rede elétrica, todos os 

símbolos se acenderão brevemente no painel de controle. 

O cooktop, então, está pronto para funcionar.

• O painel de controle do cooktop possui sensores 

eletrônicos que são ativados tocando-se as áreas 

designadas com o dedo durante pelo menos um 

segundo.

• Toda vez que um sensor é ativado, a ativação é 

confi rmada por um sinal sonoro.

• Não coloque objetos sobre a área dos sensores. 

Mantenha a área dos sensores sempre limpa.

Toque o sensor liga/desliga (A) e mantenha-o pressionado 

por pelo menos 1 segundo.

O cooktop está ativado. O número »0« aparecerá em 

todos os indicadores de nível de potência (B), e pontos 

decimais (B1) começarão a piscar.

 A confi guração da potência deverá ser feita 
durante os 10 segundos seguintes. Caso contrário, 
o cooktop será desativado.

Depois de ligar o cooktop com o sensor liga/desliga (A), 

você pode ativar a zona de cozimento desejada durante 

os 10 segundos seguintes. 

• Depois de tocar o sensor correspondente à zona de 

cozimento que você deseja ativar (C), o número »0« 

aparecerá com uma iluminação mais intensa no indicador 

do nível de potência correspondente.

• Toque os sensores »+« (E) e »–« (E) para confi gurar o nível 

de potência (1-9-P). Se você tocar primeiro o sensor »–«, o 

nível de potência será confi gurado para 9. 

 Quando você pressiona continuamente os 
sensores »+« (E) ou »-« (E), o nível de potência é 
aumentado ou diminuído automaticamente. Outro 
procedimento para aumentar ou diminuir o nível de 
potência é pressionar intercaladamente o sensor 
correspondente à zona de cozimento desejada.

Como ligar o cooktop

BB1 A B

Como ligar as zonas de 
cozimento

C CE A E

11
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• Primeiro, selecione a zona de cozimento que você quer 

desligar.

• Em seguida, toque o sensor »–« (E) para confi gurar o 

nível de potência para »0«. Se o nível de potência estiver 

confi gurado para »0« em todas as zonas de cozimento, 

o cooktop será desligado depois de 20 segundos.

• O cooktop pode ser desligado a qualquer momento 

tocando o sensor liga/desliga (A). Todas as 

confi gurações serão apagadas, exceto o cronômetro 

(ver sessão Temporizador)

Quando você ativa o bloqueador do painel de controle, você 

impede o funcionamento ou o uso das zonas de cozimento. 

Por isso, o bloqueador do painel de controle também funciona 

como uma trava de segurança para crianças.

Como ativar a trava de segurança para crianças
• O cooktop deve estar desligado.

• Ligue o cooktop pressionando o sensor (A). O número 

»0« aparecerá em todos os indicadores de nível de 

potência. 

• Pressione simultaneamente o sensor (C) para a zona 

de cozimento traseira esquerda e o sensor »–« (E) e 

mantenha-os pressionados por aproximadamente 3 

segundos. Depois do sinal sonoro, a letra »L« aparecerá 

em todos os indicadores de nível de potência por alguns 

segundos. 

A trava de segurança para crianças está ativada.

Como desativar a trava de segurança para crianças
• Ligue o cooktop pressionando o sensor (A). A letra »L« 

aparecerá em todos os indicadores de nível de potência. 

• Pressione simultaneamente o sensor (C) para a zona 

de cozimento traseira esquerda e o sensor »–« (E) 

e mantenha-os pressionados por aproximadamente 

3 segundos. O número »0« aparecerá em todos os 

indicadores de nível de potência. A trava de segurança 

para crianças está desativada. 

E E

Como desligar uma 
zona de Cozimento

A

Como desligar o 
cooktop

Trava de segurança 
para crianças

C E A

12
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O cooktop vitrocerâmico também possui um indicador 

de calor residual, simbolizado pela letra »H«. As zonas 

de cozimento não são aquecidas diretamente, mas 

sim através do retorno de calor que irradia da panela 

ou utensílio em uso. Enquanto o símbolo »H« estiver 

aparecendo após a desativação de uma zona de 

cozimento, o calor residual pode ser usado para aquecer 

ou derreter alimentos. Mesmo quando a letra »H« 

desaparece, a zona de cozimento pode estar quente. 

Tenha cuidado para não se queimar!

Para um cozimento rápido, pode-se ativar a função Power 

Boost – Função de Potência Aumentada para qualquer zona 

de cozimento.  Isso permitirá que você esquente rapidamente 

grandes quantidades de alimentos usando uma potência 

extra.  

Nota: A zona de cozimento frontal esquerda possui a função 

Super Power – Função Super Potência. Em uma zona de 

cozimento com esta função, uma potência extra é ativada 

durante 5 minutos e, em seguida, alterada para o nível 9.

Como ativar a função Power Boost
• Pressione o sensor (C) correspondente para selecionar 

a zona de cozimento desejada. Use os sensores »–« ou 

»+« (E) para selecionar o nível de potência 9. Em seguida, 

pressione »+« imediatamente.

A letra »P« aparecerá no indicador de nível de potência.

Como desativar a função Power Boost
• Pressione o sensor (C) correspondente à zona de 

cozimento selecionada. Em seguida, pressione 

imediatamente o sensor »-« (E). A letra »P« desaparecerá 

e a potência da zona de cozimento será alterada para nível 

9.

Desativação de segurança

Nível de Potência 
Confi gurado

Horas transcorridas antes da 
desativação de segurança

1 8

2 6

3 5

4 5

5 4

6 1,5

7 1,5

8 1,5

9 1,5

P 1,5

Indicador de calor 
residual

Função Booster / 
Potência extra forte

C CB E E B

Tempo máximo de 
cozimento

13
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O tempo máximo de funcionamento contínuo de uma 

zona de cozimento tem uma limitação, que depende do 

nível de potência confi gurado - a tabela acima mostra 

o tempo de duração limite para cada potência. Quando 

a zona de cozimento é desativada pelo mecanismo de 

segurança, o indicador de nível de potência exibe o 

número »0«, ou a letra »H« para o caso de ainda ter calor 

residual.

Exemplo:

Confi gure a zona de cozimento para o nível 6 e deixe-a 

funcionar por algum tempo. Se a confi guração do nível 

de potência da zona de cozimento não for alterada, o 

mecanismo de segurança irá desligar a zona de cozimento 

depois de uma hora e meia.

• O cooktop possui uma ventoinha que resfria os 

componentes eletrônicos durante o processo de 

cozimento. A ventoinha pode funcionar por algum tempo 

mesmo após o fi m do processo de cozimento.

• O cooktop de indução também possui um dispositivo 

embutido de proteção contra o superaquecimento, que 

protege os componentes eletrônicos contra possíveis 

danos. O dispositivo de proteção funciona em vários 

níveis. Quando a temperatura da zona de cozimento 

aumenta muito, o nível de potência é diminuído 

automaticamente. Se esta diminuição não for sufi ciente, 

o nível de potência das zonas de cozimento quentes 

naquele momento é reduzido ainda mais ou totalmente 

desativado. Neste caso, o símbolo »E2« aparecerá 

no indicador. Quando a zona de cozimento já tiver 

esfriado, o cooktop como um todo poderá ser ativado 

novamente.

• Selecione o Temporizador pressionando 

simultaneamente os sensores »–« e »+« (E). Os ajustes 

para confi guração do Temporizador serão exibidos nos 

dois indicadores superiores (H). Enquanto estes ajustes 

forem exibidos, os dois indicadores inferiores fi carão 

desligados.

• Os ajustes para confi guração do Temporizador são 

exibidos por apenas 10 segundos; em seguida, os 

indicadores retornam ao nível de potência.

Proteção contra o 
superaquecimento

H

E E

Temporizador
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O Temporizador possui dois modos de operação:
a) Desligamento Automático – o Temporizador é 

conectado à zona de cozimento selecionada. Quando 

o tempo ajustado termina, a zona de cozimento é 

desligada automaticamente. 

b) Cronômetro – este modo tem a função apenas de aviso/

alarme. Quando o tempo ajustado termina, um sinal 

sonoro é emitido. 

• Como ativar e ajustar o Temporizador
 Selecione o Temporizador pressionando 

simultaneamente os sensores »–« e »+« (E)

 - Se você tiver selecionado a zona de cozimento 

previamente, de modo que o indicador 

correspondente esteja com uma iluminação mais 

intensa, então o Temporizador será ajustado para 

aquela zona de cozimento específi ca. O ponto 

decimal próximo ao indicador de nível de potência 

mostra que o Temporizador foi ativado. 

 - O cronômetro também pode ser ajustado quando 

nenhuma zona de cozimento tiver sido selecionada, 

caso você queira ser avisado de algo diferente do 

processo de cozimento. A ativação do cronômetro 

será mostrada com a exibição de dois pontos 

decimais piscando próximo ao indicador de nível de 

potência. 

• Ajuste o tempo de cozimento pressionando os sensores 

»–« ou »+«. (Se você pressionar primeiro o sensor »–«, 

o Temporizador será ajustado para 30 minutos. Se 

você mantiver o sensor pressionado, os números serão 

alterados em ritmo crescente. 

• Os valores podem ser ajustados de 01 a 99 minutos. O 

Desligamento Automático pode ser confi gurado para 

cada uma das zonas de cozimento.  

• Para checar o tempo restante, selecione a zona 

de cozimento correspondente e ative a função 

Temporizador. Pressione os sensores »–« ou »+« (E) 

para alterar a confi guração. (Pressione simultaneamente 

os sensores »–« e »+« (E) para escolher entre as 

confi gurações ativas). 

• Alguns modelos permitem combinar as duas zonas de 

cozimento à esquerda em uma única grande zona de 

cozimento conectada. Assim, uma panela oval grande 

ou uma chapa podem ser colocadas na grande zona 

de cozimento combinada. A panela ou utensílio deve 

ser grande o sufi ciente para cobrir os dois centros das 

zonas de cozimento superior e inferior.

C E E
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• Tamanho máximo da panela ou utensílio: 40 cm por 

25 cm. Recomendamos usar assadeira ou panela 

com fundo pesado. Durante o cozimento, a panela 

ou utensílio fi cará quente. Tenha cuidado para não se 

queimar.

• Ao colocar o utensílio sobre as zonas de cozimento, 

certifi que-se de não cobrir o painel de controle.

Como ativar o Modo Bridge
• Ligue o cooktop pressionando o sensor liga/desliga (A). 

• Pressione simultaneamente os dois sensores para as 

zonas de cozimento do lado esquerdo (C). O símbolo »U 

invertido« aparecerá no indicador de potência da zona 

de cozimento traseira esquerda para mostrar que as 

duas zonas de cozimento foram conectadas.

• Confi gure o nível de potência desejado para a zona 

conectada. 

• Para alterar o nível de potência de cozimento 

posteriormente, pressione primeiro o sensor para a zona 

de cozimento inferior esquerda.

Nota: A zona conectada não permite usar a função Power 

Boost – Função de Potência Aumentada. O nível máximo 

de potência disponível é 9. 

Como desativar o Modo Bridge
• Pressione simultaneamente os dois sensores para as 

zonas de cozimento do lado esquerdo. O símbolo 

»U invertido« desaparecerá e a zona expandida de 

cozimento será desativada.

• As duas zonas de cozimento voltarão a funcionar de 

modo independente. 

O cooktop é equipado com sensores de proteção contra 

o superaquecimento. Se a temperatura subir muito, zonas 

de cozimento independentes, ou mesmo o cooktop 

como um todo, podem ser temporariamente desligados 

automaticamente.

Código de erro, possível causa, solução
• Sinal sonoro contínuo e Er03 piscando no indicador

- Água derramada sobre a superfície do sensor ou um 

objeto colocado sobre os sensores.

Limpe a superfície dos sensores.

• E/2 piscando

-  Superaquecimento da zona de cozimento. Espere até 

esfriar.

C

Modo bridge – 
zonas de cozimento 
Combinadas (conforme 
modelo)

Funçőes de segurança 
e exibiçăo de erros
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• E/3 piscando

- Panelas ou utensílios inadequados que não possuem 

propriedades ferromagnéticas. Use outra panela ou 

utensílio. 

 No caso de uma falha no funcionamento ou 
se a indicação de falha/erro não desaparecer, 
desconecte o cooktop da rede elétrica por alguns 
minutos (desconecte o disjuntor); em seguida, 
reconecte-o.

Se os problemas persistirem, chame a assistência técnica 

autorizada ou um profi ssional qualifi cado. 

17



7
19

5
5

3

Após cada uso do cooktop vitrocerâmico, espere que ele 

esfrie e limpe-o; do contrário, até mesmo um pequeno 

resíduo de alimento pode fi car carbonizado na superfície 

quente durante a próxima utilização do aparelho. 

Para a limpeza e manutenção regulares da superfície 
vitrocerâmica, utilize produtos destinados especialmente 
à vitrocerâmica. Estes produtos formam uma camada 

protetora na superfície, protegendo-a contra a sujeira. Antes 

de cada utilização, limpe o pó ou eventuais partículas na 

superfície do cooktop e da base das panelas, pois podem 

causar danos à superfície (Figura 1).

Atenção: palha de aço, esponja de lavar louça e produtos de 

limpeza abrasivos podem danifi car a superfície do cooktop. O 

uso de sprays agressivos, produtos de limpeza inapropriados 

ou produtos de limpeza líquidos (mistos) que não tenham 

sido bem agitados também podem danifi car a superfície 

vitrocerâmica (Figura 1 e Figura 2).

Os sinais e indicações desenhados nas zonas de cozimento 

podem ser apagados se forem utilizados produtos de 

limpeza agressivos ou abrasivos ou panelas com a base 

danifi cada (Figura 2).

As manchas leves podem ser removidas com um pano 

úmido e macio; em seguida, limpe a superfície com um pano 

seco (Figura 3).

As manchas de água podem ser limpas com vinagre diluído 

em água. Porém, não use esta solução para limpar a borda 

metálica (apenas em alguns modelos; pode perder o brilho). 

Não use sprays agressivos ou produtos descalcifi cantes 

(Figura 3).

As manchas mais difíceis podem ser removidas usando 

produtos de limpeza e utensílios especiais para placas 

vitrocerâmicas. Ao usar estes produtos, siga as instruções do 

fabricante.

Certifi que-se de remover completamente todos os resíduos 
de produtos de limpeza da placa vitrocerâmica, pois eles 
podem danifi cá-la quando as zonas de cozimento se 
aquecem (Figura 3).

Os resíduos difíceis e carbonizados podem ser removidos 

com um raspador (Figura 4). Tenha cuidado para não se ferir 

com o raspador!

 Use o raspador somente quando a sujeira não puder 
ser removida com um pano úmido ou produtos de 
limpeza especiais para superfícies vitrocerâmicas. 

Segure o raspador no ângulo correto (45° a 60°). Pressione-o 

levemente contra o vidro e deslize-o sobre a superfície para 

Limpeza

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 1 
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remover a sujeira. Certifi que-se de que o cabo plástico do 

raspador (em alguns modelos) não entre em contato com 

uma zona de cozimento quente. 

 Não pressione o raspador contra o vidro em posição 
perpendicular a ele. Não raspe a superfície do 
cooktop com a ponta ou a lâmina do raspador. 

O açúcar e os alimentos com açúcar podem danifi car 

permanentemente a superfície vitrocerâmica (Figura 5). 

Por isso, devem ser removidos imediatamente da superfície 

vitrocerâmica, mesmo que a zona de cozimento estiver 

quente (Figura 4).  

Mudanças de cor na superfície vitrocerâmica não afetam seu 

funcionamento ou a estabilidade da superfície. Normalmente, 

estas mudanças de cor são resultado de resíduos de alimento 

carbonizados ou do uso de utensílios inadequados, como 

panelas de alumínio ou de cobre; este tipo de mancha é 

muito difícil de ser removido.

Atenção: As imperfeições descritas acima alteram apenas 

a estética e aparência do aparelho e não têm nenhuma 

infl uência direta em seu funcionamento. Reparações 

referentes a estas alterações estéticas não são cobertas pela 

garantia.

fig. 5

• A instalação do aparelho em uma bancada de cozinha e sua conexão à rede elétrica devem 

ser efetuadas exclusivamente por um técnico devidamente qualifi cado.

• O acabamento ou revestimento do móvel da cozinha onde o cooktop será embutido deve 

ser resistente ao calor (100°C); caso contrário, o acabamento da bancada pode perder a 

cor ou deformar-se.

• O cooktop é dimensionado para ser embutido na bancada de um móvel de cozinha com 

uma largura mínima de 600 mm.

• Após a instalação, os dois elementos de fi xação frontais devem fi car acessíveis pela parte 

inferior.

• Os elementos suspensos ou de parede acima do cooktop devem ser instalados a uma 

altura sufi ciente para não atrapalhar o processo de trabalho.

• A distância entre o cooktop e a coifa não deve ser menor do que o indicado nas instruções 

de instalação da coifa. A distância mínima é de 650 mm.

• A distância entre a borda do aparelho e a parede adjacente mais alta do móvel da cozinha 

não deve ser menor que 40 mm.

• Painéis ou placas decorativas de madeira maciça podem ser instalados nas bancadas atrás 

do cooktop, desde que seja observada a distância mínima indicada nas fi guras referentes à 

instalação. A distância mínima entre o cooktop embutido e a parede traseira está indicada 

na fi gura referente à instalação.
19
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Antes de inserir o aparelho na abertura da bancada, a 

gaxeta de vedação fornecida deve ser fi xada na face 

inferior do cooktop vitrocerâmico (vidro) (ver fi gura 

acima). Não instale o aparelho sem a gaxeta de vedação!

A gaxeta deve ser fi xada ao aparelho da seguinte forma:
- Retire a película protetora da gaxeta.

- Em seguida, aplique a gaxeta na face inferior do vidro, 

a aproximadamente 2-3 mm da borda (como indicado 

na fi gura). A gaxeta deve ser fi xada ao longo de toda a 

borda do vidro e não deve ultrapassar os cantos. 

- Durante a instalação da gaxeta, certifi que-se de que o 

vidro não entre em contato com objetos cortantes ou 

pontiagudos.

ATENÇÃO!
Em alguns aparelhos a gaxeta já vem instalada! 

Como instalar a gaxeta 
de vedaçăo
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• Os cooktops podem ser instalados em bancadas de 30 

a 50 mm de espessura. 

• Se a bancada tiver uma espessura maior que 40 mm, 

sua borda interna deve ser aparada ou retifi cada (Figura 

A). Assim, será permitida a circulação de ar sufi ciente.

• Se a espessura da bancada exceder 30 mm, a abertura 

para a instalação do cooktop deve ser feita na região 

referente à área central do forno, com distância 

sufi ciente da borda frontal da bancada, para que o 

cooktop de indução não toque na borda do gabinete do 

forno. 

• Se você pretende instalar o cooktop de indução em uma 

abertura já existente, certifi que-se de que isso é possível 

de acordo com as dimensões de instalação necessárias 

(profundidade de instalação de 56 mm).

21

Dimensőes

- SIVK6

min 20

558-560

min 600488-490

min 40

47

min 50

595-600

   520

51-55

- SIVK7

min 20

708-710

min 600488-490

min 40

47

min 50

750-755

   520

51-55
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• A bancada deve ser colocada em posição perfeitamente 

horizontal (nivelada).

• Proteja adequadamente as bordas da abertura 

recortada.

• Com os parafusos fornecidos, fi xe os 4 suportes de 

fi xação sendo: 2 na parte dianteira e 2 na parte traseira 

do cooktop.

• Conecte o cooktop à rede elétrica (ver instruções para a 

conexão do cooktop à rede elétrica)

• Insira o cooktop no nicho da bancada.

• Pressione o cooktop no nicho para fi xá-lo.

• Para permitir o funcionamento normal dos componentes 

eletrônicos do cooktop de indução, a circulação de ar 

deve ser sufi ciente.

A Gabinete de cozinha inferior com gaveta
• Deve-se deixar uma abertura com pelo menos 140 mm de 

altura na parede traseira do gabinete, ao longo de toda 

a sua extensão. Além disso, uma distância mínima de 6 

mm deve ser mantida na parte frontal, ao longo de toda a 

extensão do gabinete.

• O cooktop está equipado com uma ventoinha localizada 

na sua parte inferior. No caso de haver uma gaveta no 

gabinete embaixo da bancada, nenhum objeto pequeno ou 

papel deve ser mantido ali, pois eles podem ser sugados 

pela ventoinha causando danos a ela ou ao sistema de 

refrigeração como um todo. Papel alumínio e substâncias 

ou líquidos inflamáveis (por exemplo, sprays) também 

não devem ser guardados nessas gavetas nem colocados 

próximo ao cooktop. Perigo de explosão! Deve ser mantida 

uma distância mínima de 20 mm entre o conteúdo da 

gaveta e as aberturas de entrada da ventoinha.

Aberturas de ventilação 
para gabinete de 
cozinha inferior

Como instalar um 
cooktop de induçăo 
embutido
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B Gabinete de cozinha inferior com forno
• A instalação de um forno abaixo de um cooktop de 

indução é possível com os fornos do tipo EVP4.., EVP2.., 

que são equipados com uma ventoinha. Antes de 

instalar o forno, a parede traseira do gabinete deve ser 

removida. Além disso, uma distância mínima de 6 mm 

deve ser mantida na parte frontal, ao longo de toda a 

extensão do gabinete.
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O aparelho é projetado para um sistema de conexão 

bifásica, mas ele também pode ser conectado a um 

sistema de conexão monofásica.

• Conexão bifásica
 Instale os jumpers nos terminais 4 e 5.

• Conexão monofásica
 Instale os jumpers nos terminais 4 e 5 e nos terminais 1 e 

2.

Nota: o terminal 3 fi ca livre. 

A conexão pode ser realizada por meio de:
• cabos de conexão com revestimento de borracha, 

modelo H05 RR-F 4x1,5 com cabo de aterramento 

amarelo-verde;

• cabos de conexão com isolamento em PVC, modelo 

H05 VV-F 4x1,5 com cabo de aterramento amarelo-

verde; 

Diagrama de instalaçăo
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• O aparelho deve ser conectado exclusivamente por 

um técnico qualifi cado. A proteção do sistema elétrico 

(aterramento) deve estar em conformidade com todas 

as normas e regulamentos aplicáveis.

• Os terminais de conexão podem ser acessados 

removendo a tampa da caixa de conexões.

• Antes de conectar o aparelho, certifi que-se de que 

a tensão indicada na etiqueta com as especifi cações 

técnicas é compatível com a tensão do seu circuito 

doméstico.

• A etiqueta com as especifi cações técnicas do aparelho 

está na parte inferior do cooktop.

• O aparelho é fabricado para ser usado em uma tensão 

de 220–240V~.

• Contate um eletricista para fazer o dimensionamento 

de carga elétrica antes de instalar o aparelho. O circuito 

elétrico (disjuntor) deve ser exclusivo para o cooktop.

• Os aparelhos podem ser instalados com uma de suas 

laterais ao lado de um gabinete de cozinha alto, cuja 

altura pode exceder a do aparelho. Junto à lateral 

oposta, no entanto, só é permitido um gabinete da 

mesma altura que o aparelho. 

• Após a conclusão da instalação, os fi os elétricos e cabos 

isolados devem ser adequadamente protegidos para 

evitar contatos acidentais.

ATENÇÃO!
Antes de qualquer intervenção, desconecte o aparelho 

da rede elétrica. O aparelho deve ser conectado de 

acordo com o diagrama de conexões elétricas fornecido e 

observando a tensão de rede correta. O fi o terra (PE) deve 

ser conectado ao terminal identifi cado pelo símbolo de 

aterramento .

O cabo de conexão deve passar pela trava de segurança, 

que o protege de ser acidentalmente puxado para fora. 

Após a conclusão da instalação, ligue todas as zonas 

de cozimento por aproximadamente 3 minutos para se 

certifi car de que estão funcionando corretamente.

Use uma chave de fenda de ponta chata para abrir a trava 

da caixa de terminais. Use os jumpers fornecidos para 

conectar o aparelho.
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Conexão monofásica com limitador de potência total 

(apenas no modelo com quatro zonas de cozimento e sem 

a função Modo Bridge)

• Se o fusível principal da sua casa não permitir corrente 

de 32 amperes, a função de limitador de potência total 

pode ser ativada no cooktop de modo que a corrente 

nunca exceda 16 A.

• Se você ativar o limitador de potência total, a potência 

de cada uma das zonas de cozimento só poderá ser 

aumentada até que a potência total atinja o limite. 

Quando o limite for atingido, o cooktop emitirá um sinal 

sonoro e o indicador piscará.

• A função pode ser ativada dentro do período de dois 

minutos após a conexão do cooktop à rede eléctrica (o 

aparelho deve estar desligado e desbloqueado).

• Pressione simultaneamente todos os sensores de seleção 

de zona de cozimento e mantenha-os pressionados por 

3 segundos até ouvir um breve sinal sonoro. O símbolo 

»Hi« aparecerá no indicador. Isso signifi ca potência “Alta” 

(“High”, em inglês).

• Pressione os sensores »-« ou »+« para alterar a 

confi guração para »Lo«. Isso signifi ca potência “Baixa” 

(“Low”, em inglês)

• Para confi rmar a confi guração, pressione todos os 

sensores de seleção de zona de cozimento novamente 

e mantenha-os pressionados por 3 segundos. Um breve 

sinal sonoro será emitido e o indicador fi cará em branco.

• A confi guração de potência baixa já está armazenada. 

Se você quiser alterar esta confi guração novamente, o 

aparelho deve ser desconectado da rede elétrica por 

alguns segundos.

Nota: O procedimento de confi guração pode ser 

interrompido pressionando o sensor liga/desliga (A); 

alternativamente, o processo é cancelado automaticamente 

após um minuto. A confi guração anterior permanecerá 

ativa.

Exemplo: Se duas zonas de cozimento estiverem 

confi guradas para o nível »P«, as outras duas zonas de 

cozimento não podem ser utilizadas. Se você quiser usar 

as quatro zonas de cozimento simultaneamente, cada uma 

delas poderá ser confi gurada para um nível de potência 

máximo de 7.

C CE A E

C CE A E
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Etiqueta com 
especifi cações técnicas

A Número de série

B Código 

C Modelo 

D Tipo

E Marca 

F Especifi cações Técnicas

G Símbolos e indicações de conformidade

As instruções de uso do aparelho também podem ser 

encontradas em nosso website no seguinte endereço:

www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />

27

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



SIVK_BI2 _bridge pt_br (11-18)


