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Antes de utilizar o aparelho, leia atentantamente este manual e guarde-o para consultas futuras. 
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AVISOS IMPORTANTES: 

 Leia todas as instruções contidas neste manual antes de usar o aparelho e guarde 

para eventuais consultas. 

 Antes de conectar o cabo de energia na tomada, certifique-se de que a 

VOLTAGEM de sua residência é compatível com a do aparelho. 

 Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico, seu uso comercial 

pode incorrer em defeitos, que são considerados de mal uso do produto e levam a 

perda da garantia. 

 O aparelho fica muito quente durante a operação. Tenha cuidado para não tocar 

nas superfícies quentes.  

 O uso impróprio ou incorreto do aparelho pode danificá-lo ou causar queimaduras 

a quem o manusear. 

 Mantenha o cabo, o plugue e a base do aparelho fora de contato com água ou 

qualquer outro líquido. Risco de choque elétrico. 

 Nunca toque o regulador de temperatura, o cabo ou o plugue com as mãos 

molhadas. 

 Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como fornos elétricos ou 

queimadores a gás. 

 Não permita que o cabo entre em contato com superfícies quentes ou cortantes. 

 Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo 

fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.  

 O uso de acessórios adicionais não é recomendado pelo fabricante e pode causar 

danos ao aparelho. 

 Antes de usar, limpe o aparelho com um pano seco e macio para remover 

partículas de poeiras que possam estar no aparelho. 

 Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho. 

 Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e 

conhecimento, a menos que lhes sejam dadas supervisão ou instrução a respeito 

do uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. 

 Nunca tente conectar algum tipo de gás ou outro combustível inflamável ao 

aparelho, o mesmo só funciona com energia elétrica. 

 O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou de um 

sistema de controle remoto separado. 

 Se a superfície superior de uma placa quente (de aquecimento) for de cerâmica, 

de vidro ou material similar e proteja as partes vivas, deve conter o seguinte aviso: 

 Se a superfície estiver quebrada (rachada), desligue o aparelho para evitar a 

possibilidade de choque elétrico. 

 

 Atenção: Superfície quente. 
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COMPONENTES DO APARELHO: 

 
1. Prato de aquecimento 

2. Corpo do aparelho  

3. Regulador de temperatura 

4. Luz piloto  

 

 

INSTRUÇÕES DE USO: 

1. Gire o regulador de temperatura até a posição off e conecte o plugue na tomada. 

2. Uma vez conectado, gire o regulador de temperatura para a posição desejada. 

3. A luz piloto acenderá, indicando que o produto está em funcionamento. 

4. Ao usar o aparelho pela primeira vez, a camada protetora invisível pode ainda não 

ter sido removida, portanto é normal haver um pouco de fumaça e mal cheiro. Esse 

mal cheiro e fumaça não constituem defeito do aparelho e somente ocorrem no 

primeiro uso. 

5. Para o perfeito funcionamento do produto, utilize somente caçarolas e panelas com 

fundo chato e reto, já que o aquecimento ocorre pelo contato do fundo da panela com 

a superfície da resistência.  

6. Para aquecimento brando, utilize as posições 1 até 3. 

7. Para aquecimentos mais elevados, utilize as posições 4 e 5 (máximo). 

8. Recomendamos o uso desse aparelho à pessoas que já tenham experiência com o 

uso de fogões comuns ou elétricos. 

 Atenção: Superfície quente 
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LIMPEZA: 

Importante: O aparelho esquenta muito. Cuidado em seu manuseio. 

 

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho esteja totalmente 

resfriado.  

2. Limpe sempre o fogão após o uso.   

3. Se as caçarolas ou panelas forem utilizadas sem ser limpas, poderá ocorrer 

descoloração ou manchas pelo cozimento.  

4. Não use solventes, esponjas de aço ou saponáceo para limpar o fogão, limpe com 

detergente neutro e pano úmido.  

5. Seque completamente o aparelho antes de usá-lo novamente. 

6. Nunca derrame sobre o aparelho ou o mergulhe em água ou algum outro liquido. 

Água e outros líquidos podem penetrar no equipamento e causa danos. 

 

Nota: Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou qualquer material 

abrasivo para a limpeza do aparelho. Estes tipos de materiais danificam a superfície 

antiaderente. 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Potência de cada boca: 1000W 

Potência total: 2000W 

Frequência: 60 Hz 

 


