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Introdução 
Agradecemos a sua preferência pela 
placa de indução da QUIGG. Adquiriu 
um produto de elevada qualidade 
que corresponde aos mais altos 
padrões de desempenho e segurança. 
Para um manuseamento correto e 
uma vida útil mais longa, recomenda-
mos que tenha em atenção as seguin-
tes indicações. 

Leia atentamente as instruções, espe-
cialmente as indicações de segurança, 
antes da colocação em funcionamen-
to do aparelho. Pode encontrar várias 
indicações importantes e úteis, que 
deverão ser compreendidas e tidas 
em consideração por cada utilizador 
antes da colocação em funcionamen-
to. Guarde o manual de instruções e 
entregue-o juntamente com o apare-
lho quando entregar este a terceiros.

Declaração de conformidade CE
A declaração de conformidade CE  
pode ser requisitada do fabricante/ 
importador. 
Os produtos com a marca CE cumprem 
as exigências de todas as diretivas 
CE aplicáveis. O aparelho satisfaz as 
exigências da legislação alemã relati-
vas à segurança dos produtos. Isto foi 
confirmado pela concessão do símbolo 
GS do instituto independente  
de controlo:

Utilização correta
O aparelho destina-se exclusi-
vamente ao aquecimento ou 
cozedura de alimentos com reci-
pientes de cozinha adequados. 
Além disso, o aparelho não se 
destina ao uso comercial, deven-
do ser utilizado exclusivamente 
no âmbito doméstico mas não 
em cozinhas comuns para os tra-
balhadores de lojas, escritórios e 
outras áreas comerciais, nem em 
áreas agrícolas nem por clientes 
em hotéis, motéis e outros espa-
ços habitacionais como pensões. 
Qualquer outra utilização ou 
alteração do aparelho é estrita-
mente proibida. Não é assumi-
da qualquer responsabilidade 
por danos resultantes de uma 
utilização indevida ou incorreta. 

Editor do manual:
Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG 
Schlagenhofener Weg 40 
D-82229 Seefeld
Alemanha

Informações gerais

1419045556
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Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.

Descrição do aparelho/volume de fornecimento

A)  Placa vitrocerâmica 
B)  Zona de cozedura
C)   Painel de comando (D até Q)
D)   Botão de seleção: "MAX" (ati-

vação imediata da potência 
máxima)

E)   Botão de seleção: Botão "MIN" 
(ativação imediata da potência 
mínima)

F)   Botão de seleção: Redução do 
tempo/temperatura/potência

G)  Visor LED
H)   Botão de seleção: Aumento do 

tempo/temperatura/potência 

I)   Botão de seleção: Seleção -> 
potência ou temperatura

J)  Botão para ligar/desligar
K)   Tecla de programa: Ferver
L)   Tecla de programa: Fritar
M)   Tecla de programa: Saltear
N)   Tecla de programa: Guisar
O)   Tecla de programa: Leite
P)   Tecla de programa: Sopa
Q)   Tecla: Temporizador/Bloquear
R)    Manual de instruções e  

cartão de garantia (sem fig.)

A

B

C

D E F IG JH

KLN MOPQ
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Segurança

Leia e tenha em aten-
ção todas as indicações 
de segurança men-
cionadas a seguir. Em 
caso de inobservância 
destas indicações, exis-
tem riscos de acidente 
e ferimentos graves, 
assim como perigo de 
danos materiais ou no 
aparelho.

Instruções gerais de  
segurança
  
Perigos para crianças e  
pessoas com capacidades 
limitadas
-  Este aparelho pode ser 

utilizado por crianças a 
partir de 8 anos de idade e 
pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou men-
tais limitadas ou sem expe-
riência e/ou conhecimento, 
se supervisionadas ou se 
tiverem sido instruídas 
relativamente à utilização 
segura do aparelho e, con-

sequentemente, entendam 
os perigos daí resultantes. 

- A limpeza e a manutenção 
não podem ser executadas 
por crianças, a não ser que 
tenham 8 anos ou mais e 
estejam a ser supervisio-
nadas. O aparelho e o seu 
cabo de ligação devem ser 
mantidos fora do alcance 
de crianças com idade infe-
rior a 8 anos. 

- As crianças não podem 
brincar com o aparelho. As 
crianças não reconhecem 
o perigo que pode surgir 
ao lidar com aparelhos 
elétricos. Por isso, o apa-
relho deve ser utilizado e 
guardado fora do alcance 
das crianças com menos de 
8 anos. Não deixe o cabo 
de alimentação pendurado 
para evitar que seja puxado.

- Mantenha o material da 
embalagem fora do alcance 
das crianças – Perigo de 
asfixia!
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Perigos durante o manusea-
mento de aparelhos elétricos
- Ligue o aparelho apenas a 

uma tomada instalada cor-
retamente com uma tensão 
de rede de acordo com a 
placa de identificação.

- Em caso de danificação 
do cabo de alimentação, o 
mesmo só pode ser subs-
tituído por uma oficina 
especializada referida pelo 
fabricante, de forma a evitar 
perigo de ferimentos e aci-
dentes, assim como danos 
no aparelho.

- Certifique-se de que a to-
mada se encontra sempre 
perto do aparelho e que o 
acesso está facilmente aces-
sível para que, em caso de 
falha, este possa ser rapida-
mente desligado da rede.

- As reparações só podem ser 
efetuadas por oficinas espe-
cializadas autorizadas. Apa-
relhos não adequadamente 
reparados representam um 
perigo para o utilizador.

- Para evitar acidentes, não 
deixe o aparelho a funcionar 

sem vigilância.
- Para evitar acidentes, não 

ligue simultaneamente 
(por exemplo por uma ficha 
tripla) vários aparelhos do-
mésticos à mesma tomada.

- Nunca mergulhe o aparelho 
na água nem o utilize ao 
ar livre, visto que não deve 
ser exposto à chuva nem a 
outro tipo de humidade - 
Perigo de choque elétrico!

- Se o aparelho cair dentro 
de água, retire a ficha de 
rede em primeiro lugar e só 
depois remova o aparelho! 
Não volte a colocar o apare-
lho em funcionamento de 
seguida, em vez disso, soli-
cite primeiro a um ponto de 
assistência técnica autori-
zado a sua verificação. Isto 
também se aplica quando 
o cabo de alimentação ou o 
aparelho estão danificados 
ou quando o aparelho tiver 
caído.  
Perigo de choque elétrico!

- No caso de avarias de fun-
cionamento, retire sempre 
a ficha de rede, antes de 
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qualquer limpeza e quan-
do o aparelho não estiver 
em funcionamento! Nunca 
puxe pelo cabo de alimen-
tação!  
Perigo de choque elétrico!

- Certifique-se de que o cabo 
de alimentação ou o apa-
relho nunca são colocados 
em cima de superfícies 
quentes ou perto de fontes 
de calor. Coloque o cabo de 
alimentação de forma a não 
entrar em contacto com 
objetos quentes ou afiados. 
Perigo de choque elétrico!

- Nunca dobre o cabo de 
alimentação e não o enrole 
à volta do aparelho, pois 
poderá cortar o cabo.  
Perigo de choque elétrico!

- Não utilize o aparelho sobre 
um piso húmido ou se as 
suas mãos ou o aparelho 
estiverem molhados.  
Perigo de choque elétrico!

- Nunca tome a iniciativa de 
abrir o aparelho e nunca 
tente chegar ao seu inte-
rior com objetos metálicos. 
Perigo de choque elétrico!

Perigos durante o funciona-
mento da placa de indução
-  O aparelho não se destina a 

ser utilizado com um tempori-
zador externo ou um sistema 
de controlo remoto separado.

-  Não coloque objetos metá-
licos (como, por ex. garfos, 
facas ou colheres) sobre a 
placa vitrocerâmica, pois estes 
podem aquecer de forma des-
controlada, em função do tipo 
e da quantidade de metal. 
Existe perigo de queimadura.

-  Não utilize a placa vitrocerâ-
mica como superfície de arru-
mação e mantenha os objetos 
afiados e pesados afastados 
da mesma, a fim de a não 
danificar. Nunca coloque o 
aparelho em funcionamento 
se a placa vitrocerâmica esti-
ver danificada. Existe perigo 
de choque elétrico! Se a placa 
vitrocerâmica ficar danificada 
durante o funcionamento, 
desligue de imediato o apa-
relho e contacte uma oficina 
especializada.

-  Certifique-se de que coloca o 
aparelho numa superfície lisa, 
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antiderrapante e resistente 
ao calor. A superfície deve ser 
de fácil limpeza, visto que os 
salpicos não são evitáveis.

-  Coloque o aparelho apenas 
sobre uma base estável e 
resistente ao fogo. Certifi-
que-se de que o aparelho 
se encontra a uma distância 
de, pelo menos, 10 cm em 
relação a outros objetos ou 
paredes, a fim de garantir 
uma ventilação correta. Não 
utilize nenhuma base macia, o 
ventilador no lado inferior do 
aparelho pode bloquear.

-  Não utilize o aparelho sobre 
uma base metálica.

-  Para evitar acumulação de 
calor, não coloque o apare-
lho diretamente encostado a 
uma parede, por baixo de um 
armário suspenso ou algo se-
melhante. Não cubra o apare-
lho durante o funcionamento. 
Deixe espaço suficiente à sua 
volta e uma distância de segu-
rança em relação a todos os 
objetos que possam derreter 
ou incendiar com facilidade! – 
Perigo de incêndio!

- Durante o funcionamento da 
placa de indução, são atingi-
das temperaturas elevadas 
em certas partes como na cai-
xa exterior, na própria placa, 
etc. Isto pode provocar feri-
mentos / queimaduras. Nunca 
toque nas superfícies quentes 
com as mãos desprotegidas! 
Avise outros utilizadores para 
os perigos.  
Perigo de ferimentos!

- A placa vitrocerâmica tam-
bém ainda está quente depois 
da utilização do aparelho, 
como tal, não toque na mes-
ma. Perigo de queimaduras!

- Nunca altere a localização 
do aparelho enquanto este 
estiver quente ou caso se 
encontrem objetos, alimentos 
ou líquidos quentes sobre o 
mesmo.  
Perigo de queimaduras!

- Os portadores de pacemakers 
ou outros implantes eletróni-
cos devem consultar um 
especialista antes da coloca-
ção em funcionamento do 
aparelho, a fim de verificar a 
compatibilidade da placa de 
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indução com o implante.
- Coloque apenas utensílios de 

cozinha adequados (consulte 
a seção „Quais os recipientes 
de cozinha adequados para 
este aparelho?“) sobre a placa 
de indução.

- Não coloque cartões de 
crédito, placas magnéticas ou 
outros objetos magnetizáveis 
sobre a placa vitrocerâmica 
durante o funcionamento. 
Isto pode provocar a perda 
de dados. Alertamos que não 
assumimos qualquer tipo de 
responsabilidade por uma 
eventual perda de dados.

- Não coloque tachos vazios so-
bre a placa de indução ligada. 
Isto afeta a vida útil do apare-
lho.

- Depois do funcionamento, 
deixe o aparelho ligado a uma 
tomada até o ventilador no 
interior da placa de cozinha 
arrefecer. Desligue a ficha de 
rede apenas quando deixar de 
ouvir ruídos de ventilação.

- Cuidado! Os objetos como 
bijuteria, anéis, relógios, etc. 
podem ficar quentes caso se 

encontrem na proximidade da 
placa de cozinha.

- Utilize o aparelho exclusiva-
mente para a preparação de 
alimentos adequados, nunca 
para outras finalidades.

- Não aqueça latas fechadas 
sobre o aparelho, existe o 
perigo de explosão!

- Não utilize o aparelho através 
de uma tomada múltipla, mas 
sim apenas através de uma 
tomada de parede.  O circuito 
elétrico da tomada de parede 
deve possuir uma proteção 
fusível de, pelo menos, 16 A.

- Use somente acessórios origi-
nais! Existe um maior perigo 
de acidente no caso de utili-
zação de acessórios que não 
sejam originais. Não assumi-
mos qualquer responsabili-
dade por acidentes ou danos 
provenientes da utilização 
de acessórios que não sejam 
originais. A garantia é anulada 
se forem utilizados acessórios 
de origem diferente e se daí 
resultarem danos no aparelho.

- Deixe o aparelho arrefecer por 
completo antes de o limpar e/
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ou guardar. Não se esqueça 
que o aparelho, mesmo de-
pois de desligado, ainda fica 
quente!  
Perigo de queimaduras!

- Antes da limpeza, desligue  
sempre a ficha de rede da  
tomada.  
Perigo de choque elétrico!

- Não use detergentes agressi-
vos ou abrasivos.

- Certifique-se de que não en-
tra qualquer líquido no inte-
rior do aparelho.

-  Tenha em atenção as outras 
indicações no capítulo  
“MANUTENÇÃO, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO”.
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Explicação de símbolos e outras informações
Os símbolos e as palavras de advertência que se seguem são utilizados 
neste manual de instruções acerca do aparelho e/ou a embalagem ou 
servem de orientação para informações adicionais.

Leia e observe o manual de instruções! 

Indicações importantes de avisos estão assinaladas com 
este símbolo.

 Perigo – refere-se a danos pessoais
 Atenção – refere-se a danos materiais

Informações importantes sobre a segurança estão assinaladas 
com este símbolo.

Cuidado: superfície quente! Por favor não tocar!

Este símbolo identifica aparelhos elétricos que correspondem 
à classe de proteção II.

Este símbolo sinaliza normas específicas para a eliminação de 
aparelhos usados (ver capítulo "Eliminação").
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Instalação e montagem

Antes da primeira utilização

Depois de retirar o aparelho 
da embalagem, verifique-o 
relativamente à integridade e 
eventuais danos de transpor-
te, a fim de evitar perigos. Em 
caso de dúvida, não o utilize e 
contacte o nosso serviço de 
assistência ao cliente. O 
endereço da assistência 
técnica encontra-se nas 
nossas condições de garantia 
e no cartão de garantia.

O aparelho encontra-se protegido 
contra danos de transporte numa 
embalagem.

• Retire cuidadosamente o aparelho 
da sua embalagem de entrega.

• Remova todas as peças de embala-
gem.

• Limpe o aparelho e todos os acessó-
rios, retirando os vestígios de emba-
lagem, de acordo com as indicações 
no capítulo “MANUTENÇÃO, LIMPE-
ZA E CONSERVAÇÃO”.

No entanto, tenha em atenção que os 
plásticos ou tintas das superfícies de 
mobiliário podem ser agressivas para 
as bases de borracha do aparelho. Se 
necessário, utilize uma base adequada, 
antiderrapante e resistente ao calor, (a 
base não deve ser maleável).

Antes da primeira utilização, recomen-
damos a fervura de água num recipien-
te de cozinha adequado 3 a 4 vezes, a 
fim de remover eventuais resíduos de 
fabrico da própria placa. Durante este 
processo, uma eventual formação de 
odores e fumo é normal e desaparece 
passado algum tempo. Isto não repre-
senta nenhuma anomalia do aparelho. 
Certifique-se de que existe ventilação 
suficiente, por exemplo, abrindo uma 
janela. 
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Operação

Utilização do aparelho

Atenção: utilize apenas 
recipientes de cozinha 
adequados para placas de 
cozinha de indução.

Utilize apenas utensílios de 
cozinha (panelas, frigideiras, 
etc.) com fundo plano. O 
fundo não pode apresentar 
quaisquer irregularidades em 
toda a superfície. Evite assim 
uma eventual falha de 
funcionamento do aparelho, 
especialmente ao aquecer 
óleo, que poderia dar origem 
a perigos devido a óleo 
aquecido em excesso. 

Quais os recipientes de cozinha  
(panelas, frigideiras etc.) adequados 
para este aparelho?

• Panelas e frigideiras de aço ou ferro 
fundido esmaltado

•  Recipientes de cozinha em materiais 
como ferro, aço ou ferro fundido não 
esmaltado

•  Recipientes de cozinha em materiais 
como aço inoxidável ou alumínio, 
caso este esteja identificado como 
compatível para fogões de indução. 
(Tenha atenção à descrição do reci-
piente de cozinha)

Para garantir um funcionamento corre-
to, todas as panelas e frigideiras devem 

ter um fundo plano e magnético (um 
íman deve permanecer aderente 
ao mesmo) e apresentar um diâmetro 
de, pelo menos, 12 cm. O diâmetro das 
panelas e frigideiras não deve ultrapas-
sar 26 cm.

Recipientes de cozinha não  
adequados:

•  Panelas e frigideiras cujo fundo pos-
sui um diâmetro inferior a 12 cm

•  Recipientes em cerâmica e vidro
•  Recipientes de cozinha em aço 

inoxidável, alumínio, bronze e cobre, 
exceto se estiverem identificados 
como compatíveis para fogões de 
indução

•  Recipientes de cozinha com fundos 
não planos (por exemplo, pés peque-
nos ou elementos distanciadores)

•  Recipientes com fundo arqueado

Nunca toque nas superfícies 
quentes com as mãos despro-
tegidas, utilize luvas ou pegas 
de cozinha! O aparelho e os 
acessórios podem estar muito 
quentes – Perigo de queima-
duras!

Nunca cubra as ranhuras de 
ventilação (parte traseira e 
parte inferior) do aparelho, 
uma vez que isto pode provo-
car um sobreaquecimento do 
mesmo. Mantenha distância 
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suficiente relativamente às 
paredes ou outros objetos  
(no mín. 10 cm).

Certifique-se de que existe distância 
suficiente em relação a aparelhos e 
objetos (por exemplo televisões, rádios, 
gravadores, etc.) sensíveis a campos 
magnéticos. 

Muitos alimentos não são 
adequados para serem prepara-
dos ou fritos a temperaturas 
muito elevadas; caso contrário, 
não são cozinhados / fritos de 
forma uniforme ou pode 
formar-se acrilamida, como, por 
exemplo, batatas fritas. Ao 
aquecer grandes quantidades 
de óleo terá, por isso, de efetuar 
os ajustes no aparelho através 
dos níveis de temperatura. 
Neste modo de funcionamento, 
pode ajustar a que temperatura 
o seu óleo deve ser aquecido e, 
desta forma, evitar uma 
temperatura demasiado 
elevada para a preparação dos 
seus alimentos. Se a temperatu-
ra do óleo ou o resultado da 
cozedura pretendido não forem 
alcançados de forma satisfató-
ria com a panela utilizada, 
deverá utilizar uma panela de 
um material diferente.

Preparação

Antes da utilização, limpe a 
placa vitrocerâmica e o fundo 
do recipiente de cozinha a 
utilizar, a fim de remover 
eventual sujidade, e não 
coloque panos, películas de 
alumínio ou outros objetos 
entre o fundo do recipiente de 
cozinha e a placa vitrocerâmica.

Nunca coloque recipientes de 
cozinha sobre a placa vitroce-
râmica pronta a funcionar. A 
produção extrema de calor 
poderá danificar os recipientes 
ou provoca a descamação de 
revestimentos esmaltados! 
Além disso, a proteção contra 
sobreaquecimento do apare-
lho poderá ser ativada e 
desligar o mesmo. Neste caso, 
deixe o aparelho arrefecer até à 
temperatura ambiente. De 
seguida, o aparelho pode ser 
colocado novamente em 
funcionamento.

• Coloque o aparelho na proximidade 
de uma tomada (com uma tensão 
de rede de acordo com a placa de 
identificação) e certifique-se de que 
esta permanece acessível.

• Certifique-se que coloca o aparelho 
numa superfície lisa, seca, antiderra-
pante e resistente ao calor. A super-
fície deve ser de fácil limpeza, visto 
que os salpicos não são evitáveis.
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Operação do aparelho

A placa de cozinha de indução 
deteta quando é ligada sem 
recipientes de cozinha ou 
quando os recipientes de 
cozinha são retirados durante 
o funcionamento. Nestas 
situações, a placa emite um 
sinal acústico contínuo e 
desliga-se depois de aprox.  
60 segundos.

Nota: tenha em atenção que, por 
motivos de segurança (para crianças), 
alguns elementos de comando no pai-
nel de operação não reagem a toques 
leves. Como tal, não toque brevemente 
no elemento de comando com a ponta 
do dedo, toque na maior superfície 
possível do elemento de comando 
com a parte superior do dedo. Um sinal 
acústico indica que o aparelho reagiu.

• Ligue o aparelho à tomada.
•  Um sinal acústico indica a ligação.
•  Coloque agora um recipiente de 

cozinha adequado (por exemplo 
uma panela ou frigideira, etc.) ao 
centro, sobre a zona de cozedura (B). 
O recipiente de cozinha não pode 
estar vazio.

• Prima o interruptor de ligar/desligar 

 (J) e mantenha-o premido duran-
te breves instantes. A luz de controlo 
do interruptor de ligar/desligar  
(J) acende-se e no visor surge a pala-
vra "on", sinalizando que o aparelho 

está pronto para funcionar ou para 
outros ajustes. Se não efetuar mais 
nenhum ajuste, o aparelho volta a 
desligar-se passado um curto perío-
do de tempo. Prima imediatamente 
a tecla de seleção (I) para dar iní-
cio ao processo de aquecimento ou 
para efetuar outros ajustes. O modo 
de procedimento será descrito mais 
pormenorizadamente nas páginas 
seguintes.

Nota: o aparelho dispõe de 2 diferentes 
opções de funcionamento, com
as quais pode efetuar ajustes na placa.

1. Ajuste através de níveis de potência: 
aqui pode selecionar vários níveis de 
potência, com os quais o aparelho é 
operado. No visor de LED (G) é exibi-
do o nível de potência em “watts”.

2.  Ajuste através de níveis de tempera-
tura: neste modo de funcionamento, 
pode selecionar diferentes níveis 
de temperatura, o visor de LED (G) 
exibe a temperatura selecionada em 
“graus Celsius (°C)”.

Indicação: tanto durante o funciona-
mento com base no nível de potência 
como durante o funcionamento com 
base no nível de temperatura, há um 
período de funcionamento predefini-
do de 2 horas. Poderá encontrar mais 
informações na secção "Função de 
temporizador".
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O aparelho dispõe de uma tecla 
de seleção "MAX" e uma tecla 
de seleção "MIN". Premindo a 
tecla de seleção "MAX", pode 
ativar o nível mais elevado 
(2000 W ou 240 °C), indepen-
dentemente de se encontrar no 
modo de potência ou no modo 
de temperatura e do ajuste que 
tenha efetuado no respetivo 
modo. Premindo a tecla de 
seleção "MIN", ativa de imediato 
o nível mais baixo (200 W ou  
60 °C). Se tiver ajustado um 
tempo através da função de 
temporizador, este não será  
afetado pela mudança para o 
nível de temperatura ou de 
potência mais elevado ou mais 
baixo.

O modo de procedimento para a sele-
ção da opção de funcionamento pre-
tendida e o ajuste do nível de potência 
e temperatura desejado é descrito em 
pormenor em seguida.

Durante o funcionamento do 
aparelho pode selecionar 10 
diferentes níveis de potência, 
porém, caso prefira utilizar o 
modo de temperatura, o 
aparelho disponibiliza-lhe 10 
diferentes níveis de temperatu-
ra para seleção.

Seleção dos níveis de potência

Ao premir uma vez o botão de seleção  

 (I), o nível de potência predefinido 
“8“ (1600 W) é exibido no visor de LED 
(G) e a placa de indução (B) liga-se.

Com o botão de seleção  (F) ou o 
botão de seleção  (H), pode ajustar 
ou alterar o nível de potência preten-
dido a qualquer momento. O nível de 
potência selecionado é exibido no visor 
de LED (G).

Níveis de potência para a zona de cozedura (B)

 Nível (1-5)   Potência [W] Nível (6-10)  Potência [W] 
 1 200 6  1200
 2 400 7  1400
 3 600 8  1600
 4 800 9  1800
 5 1000 10  2000

Nota: os dados podem divergir.
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A temperatura predefinida (200 °C) é 
exibida. Com o botão de seleção  
(F) ou o botão de seleção  (H) pode 
ajustar ou alterar o nível de temperatu-
ra pretendido a qualquer momento. O 
nível de temperatura selecionado é exi-
bido no visor de LED (G). (Possibilidade 
de seleção de níveis de temperatura 
em intervalos de 20 °C, entre 60 °C  
e 240 °C; são possíveis desvios).

Depois do processo de 
aquecimento, a temperatura 
dos alimentos a cozinhar é 
(automaticamente) mantida 
constante (em função do nível 
de temperatura ajustado).  

Depois de cada utilização, o aparelho 
deve ser desligado e desconetado da 
corrente elétrica, (assim que o ventila-
dor no interior da placa tiver arrefecido 
e estiver imobilizado), desligando a 
ficha da tomada. Deixe o aparelho arre-
fecer até à temperatura ambiente antes 
de o limpar e/ou armazenar.

Níveis de temperatura para a zona de cozedura (B)

Se, em vez de níveis de potência, prefe-
rir trabalhar com níveis de temperatura, 
mude para o modo de temperatura, 

premindo, novamente, a tecla de  
seleção  (I).

 Nível (1-5)   Temperatura [°C] Nível (6-10)  Temperatura [°C] 
 1 60 6  160
 2 80 7  180
 3 100 8  200
 4 120 9  220
 5 140 10  240

Nota: os dados podem divergir.
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Função de temporizador

Tanto durante o funcionamento 
com base no nível de potência 
como durante o funcionamento 
com base no nível de tempera-
tura, há um período de funcio-
namento predefinido de 2 horas.

O aparelho possibilita o ajuste de um 
determinado tempo para o funciona-
mento. Depois do tempo ajustado, o 
aparelho desliga-se automaticamente 
ou ativa o modo standby, para que 
não ocorra um novo processo de 
aquecimento. Pode alterar a qualquer 
momento o ajuste do tempo durante o 
funcionamento, ao premir o botão de 
seleção  (F) ou o botão de seleção  
(H), o nível de potência ou temperatura 
permanece inalterado. 

Caso pretenda utilizar esta função, 
proceda de seguinte forma:

Antes de mais, selecione o modo de 
potência ou de temperatura, consoan-
te o modo com que prefere trabalhar, 
e efetue os ajustes pretendidos. De 
seguida, prima uma vez brevemente 
a tecla Temporizador/Bloquear 
(Q), para ir para o modo de tempori-
zador. No visor LED, surge o período 
predefinido (02:00) intermitentemente. 
Enquanto o número estiver intermiten-
te, poderá ajustar o período de funcio-
namento pretendido (em intervalos 
de 1 minuto, desde 1 minuto até no 
máx. 180 minutos (3 horas)) premindo 

a tecla de seleção  (H) (ou a tecla de 
seleção  (F)). Surge o tempo ajustado 
intermitentemente e, passado pouco 
tempo, fica aceso de modo contínuo. 
O tempo ajustado começa então a ser 
contado, de minuto em minuto, no 
sentido decrescente.

Se mantiver premidos os 
botões de seleção  (H)  
ou  (F), o tempo decorre  
em intervalos de 10 minutos.

A indicação no visor de LED (G) alte-
ra-se permanentemente da indicação 
do tempo para a indicação do nível de 
potência ou temperatura ajustado. 
Poderá alterar a qualquer momento os 
ajustes por si efetuados relativamente 
ao nível de potência ou de temperatu-
ra; o aparelho trabalha sempre segun-
do os últimos ajustes efetuados.

Para terminar antecipadamen-
te a função de temporizador, 
desligue o aparelho com o 
botão para ligar/desligar  (se 
necessário, ligue-o novamente).

Função de bloqueio

A placa de indução dispõe de 
uma função de bloqueio, com 
a qual pode bloquear todos os 
botões de seleção (exceto o 
botão para ligar/desligar) 
depois de ter efetuado ajustes, 
a fim de evitar uma alteração 
de ajustes inadvertida.  
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A função de bloqueio é ativada premin-
do prolongadamente (cerca de 2 a 3 
segundos) a tecla Temporizador/
Bloquear (Q). A função de bloqueio 
é indicada através das letras "Loc" no 
visor LED. Enquanto a função de 
bloqueio estiver ativa, a indicação no 
visor LED alterna constantemente entre 
a indicação "Loc" e a indicação do nível 

de potência ou do nível de temperatu-
ra ajustado. Caso pretenda voltar a anu-
lar o bloqueio, volte a premir prolonga-
damente (cerca de 2 a 3 segundos) a 
tecla Temporizador/Bloquear; o "Loc" 
desaparece do visor LED e soa um sinal 
acústico, ficando as teclas de seleção 
de novo livres.

  D)  Botão de seleção: “MAX”: alteração imediata para o nível  
     de potência máximo

 E)  Botão de seleção: “MIN”: alteração imediata para o nível  
     de potência mínimo

 F)  Botão de seleção: redução do tempo/temperatura/potência

 H)  Botão de seleção: aumento do tempo/temperatura/potência

 I)  Botão de seleção: seleção de potência ou temperatura

 J)  Ligar/desligar

 K)  Tecla de programa: ferver

   L)  Tecla de programa: fritar

   M)  Tecla de programa: saltear

   N)  Tecla de programa: guisar

   O)  Tecla de programa: leite

   P)  Tecla de programa: sopa

   Q)  Tecla: Temporizador/Bloquear

Programas predefinidos

Para além das opções de ajuste através 
dos níveis de potência ou de tempe-
ratura, o seu aparelho também está 
equipado com seis programas prede-
finidos que poderá selecionar através 
das respetivas teclas de programa.

Estão disponíveis as seguintes teclas de 
programa e, deste modo, programas de 
confeção de alimentos.

- Ferver  : premindo esta tecla, fica 
predefinido um ajuste do tempori-
zador de 30 minutos e o aparelho dá 
início ao processo de aquecimento 
com um ajuste de potência de  
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2000 W, de modo a aquecer os ingre-
dientes em pouco tempo e deixar 
que fervam. Após cerca de 15 minu-
tos, o aparelho muda para o ajuste 
de potência de 1000 W, de modo a 
manter a temperatura dos ingredien-
tes aproximadamente constante e, ao 
mesmo tempo, economizar energia. 
Poderá adaptar o ajuste a qualquer 
momento às suas necessidades.

- Fritar  : aqui está predefinido um 
ajuste da temperatura de 180 °C e 
um ajuste do temporizador de  
45 minutos. Tem a possibilidade de 
mudar a qualquer momento o ajuste 
da temperatura e do temporizador. 

- Saltear  : neste programa, está 
predefinida uma temperatura de 
240 °C e um ajuste do tempori-
zador de 20 minutos, de modo a 
conseguir um aquecimento rápido 
até à temperatura necessária para 
saltear. Também aqui poderá mudar 
a qualquer momento a temperatura 
e tempo ajustados de acordo com a 
sua necessidade.

- Guisar  : o aparelho inicia o pro-
cesso de cozedura com um ajuste de 
potência de 2000 W. Enquanto de-
corre o programa, o aparelho regula 
a potência de cozedura em função 
da temperatura dos ingredientes 
nos utensílios de cozinha. O ajuste 
do temporizador é de 90 minutos. 
Poderá modificar o temporizador e 
a potência a qualquer momento; no 

entanto, é possível que, após dois 
minutos, o aparelho volte a mudar 
automaticamente para um outro 
nível de potência, de modo a estufar 
o melhor possível os ingredientes.

- Leite  : premindo esta tecla, 
ativa-se a função para aquecer leite. 
Neste caso, o aparelho aquece até 
uma temperatura de cerca de 60 °C.  
O ajuste do temporizador está pre-
definido para 25 minutos. Os ingre-
dientes são mantidos quentes pelo 
aparelho depois de ser atingida a 
temperatura de 60 °C. Neste progra-
ma, não é possível mudar o ajuste do 
temporizador e da temperatura. 

Indicação: neste programa (leite), tem 
a possibilidade de definir o tempori-
zador de 1 minuto até 24 horas. Para o 
efeito, observe as indicações na secção 
"Temporizador".

- Sopa  : este programa inicia com 
um ajuste de potência de 1000 
W. Enquanto decorre o programa, 
o aparelho regula a potência de 
cozedura em função da temperatura 
dos ingredientes nos utensílios de 
cozinha. O ajuste do temporizador 
é de 90 minutos e não pode ser mo-
dificado. Pode mudar a potência de 
cozedura a qualquer momento; no 
entanto, é possível que, após cerca 
de dois minutos, o aparelho volte a 
mudar automaticamente para um 
outro nível de potência, de modo a 
obter um resultado perfeito.
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Indicação: neste programa (Sopa), tem 
a possibilidade de definir o tempori-
zador de 1 minuto até 24 horas. Para o 
efeito, observe as indicações na secção 
"Temporizador".

Temporizador

Ao utilizar o "temporizador" 
certifique-se de que está 
próximo do aparelho quando a 
função de aquecimento for 
ativada. O aparelho deve estar 
vigiado durante o processo de 
aquecimento. 

Nos programas Leite  (O) e Sopa  
(P), tem a possibilidade de definir um 
intervalo de tempo entre 1 minuto e 24 
horas, após o qual o aparelho irá iniciar 
o programa.

Para utilizar esta função, proceda do 
modo que se segue.

- Ligue o aparelho, prima o interrup-
tor de ligar/desligar  (J) e mante-
nha-o premido durante um breve 
período de tempo.

- Assim que aparecer a palavra "on" 
no visor, prima a tecla Temporizador/
Bloquear (Q). 

- Com ajuda da tecla de seleção  (F) 
ou da tecla de seleção  (H), ajuste 
um tempo entre 1 minuto e 24 horas 
no temporizador. O valor predefinido 
para o início retardado do programa 

é de 30 minutos. De cada vez que 
prime a tecla, aumenta ou diminui o 
valor do tempo em incrementos de 1 
minuto. Se mantiver as teclas de sele-
ção  ou  premidas, os intervalos 
passarão a ser de 10 minutos.

- Prima agora a tecla de programa 
Leite  (O) ou a tecla de programa 
Sopa  (P).

- Voltando a premir a tecla Tempori-
zador/Bloquear (Q), confirma as 
introduções. Se não premir a tecla, 
as introduções serão confirmadas 
automaticamente após alguns se-
gundos.

 A luz de controlo do interruptor de 
ligar/desligar  (J) e a luz de contro-
lo da tecla Temporizador/Bloquear 

(Q) acendem-se. A luz de contro-
lo da tecla do programa selecionado 
fica intermitente.

 No visor (G), é indicado o tempo que 
falta até o aparelho se ligar automa-
ticamente.

- O aparelho liga-se automaticamente 
depois de passar o tempo progra-
mado. Caso pretenda interromper o 
temporizador, prima o interruptor de 
ligar/desligar  (J).
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Resolução de possíveis avarias

Avaria: Causa: Solução:

O aparelho não 
funciona.

A ficha de rede não
está ligada à tomada.

Introduzir a ficha de rede
à tomada.

O aparelho desli-
gou-se durante o 
funcionamento.

O aparelho 
sobreaqueceu. 

A proteção contra 
sobreaquecimento foi 
acionada, provavel-
mente foi colocado um 
recipiente de cozinha 
vazio sobre a zona de 
cozedura. (Mensagem 
de erro “E5” ou “E6”).

O tempo ajustado 
decorreu, o aparelho 
desligou o processo de 
aquecimento.

Subtensão ou sobreten-
são transitória (men-
sagem de erro “E3” ou 
“E4”).

Desligue o aparelho da corrente 
elétrica e, se necessário, limpe as
ranhuras de ventilação.
Deixe o aparelho arrefecer até à 
temperatura ambiente.

Desligue o aparelho da corrente 
elétrica e deixe-o arrefecer até 
à temperatura ambiente. Nunca 
utilize um recipiente de cozinha 
vazio.

Se os alimentos ainda não esti-
verem suficientemente cozidos, 
prolongue o tempo de cozedura.

Desligue o aparelho da corrente 
elétrica e deixe-o arrefecer até à 
temperatura ambiente.

Não é possível 
colocar o aparelho 
em funcionamento, 
é emitido um sinal 
acústico e no visor 
surge a mensagem 
de erro “E0”.

Não está colocado um 
recipiente de cozinha 
sobre a placa de  
cozinha ou o recipiente 
de cozinha colocado é 
inadequado.

Não utilize o aparelho sem 
recipientes. Utilize apenas reci-
pientes de cozinha adequados 
para placas de indução. Tenha 
em atenção as indicações nos 
próprios recipientes.
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Avaria: Causa: Solução:

A luz de controlo 
acima do botão para 
ligar/desligar acen-
de, mas o aparelho 
não aquece.

O aparelho encontra-se
no modo standby, a
função de aquecimento
não está ativada.

Selecione um modo de funcio-
namento, por exemplo uma das 
teclas pré-definidas

O aparelho  
encontra-se no 
modo standby e 
desliga-se  
automaticamente.

A desativação automá-
tica em caso de não 
utilização foi acionada.

Ligue novamente o aparelho 
caso o pretenda utilizar.

No caso de avarias não mencionadas, contacte o nosso serviço de assistência ao 
cliente. Os nossos assistentes estão à sua disposição para o ajudar. Pode encontrar os 
dados de contacto nas condições da garantia. O manual de instruções pode ser pedi-
do em formato PDF no nosso serviço pós-venda.
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Manutenção, limpeza e conservação

Desligue sempre a ficha de 
rede e deixe o aparelho 
arrefecer completamente 
antes de o limpar e armazenar! 
Perigo de choque elétrico!

Certifique-se de que não 
entra qualquer líquido no 
interior do aparelho. Nunca 
mergulhe o aparelho em 
água. Perigo de choque 
elétrico!

Nunca utilize detergentes 
agressivos, corrosivos ou 
objetos afiados para a 
limpeza.

• Para limpar o exterior do aparelho, 
utilize um pano seco ou, se necessá-
rio, um pano ligeiramente húmido, 
mas bem torcido.

• De seguida, enxague bem.

Limpeza das ranhuras de ventilação

As ranhuras de ventilação (ranhuras de 
entrada e saída de ar) devem ser limpas 
em intervalos regulares com uma esco-
va macia adequada, para remover o pó 
e impurezas.
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Tensão nominal: 220-240 V~

Frequência nominal: 50/60 Hz

Potência nominal: 2000 W

Classe de proteção: II 

Outras indicações relativas ao consumo de energia da placa de indução:

-    O consumo de energia do aparelho foi determinado de acordo com a norma DIN 
EN 60350-2:2014.

 
-   Para manter o consumo de energia o mais baixo possível durante a utilização da 

placa de indução, recomendamos que regule o respetivo ajuste de temperatura/
potência apenas tão alto quanto necessário e que, se necessário, o adapte/baixe 
durante a preparação das refeições. Sempre que possível, utilize panelas com 
tampa.

-  Com este aparelho, para aquecer 1 litro (1 kg) de água é necessário um consumo de 
energia de 190,5Wh.

-  A serpentina existente no interior do aparelho, utilizada para aquecer os utensílios 
de cozinha, tem um diâmetro de aprox. 200 mm. 

Dados técnicos
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Como eliminar o aparelho

A embalagem do produto é 
feita de materiais recicláveis. O 
material da embalagem pode 
ser entregue nos postos de 
recolha para ser reciclado.

Os aparelhos usados não 
devem ser deitados no 
contentor para lixos do-
mésticos! De acordo com as 
normas legais, o aparelho 
usado, no fim da sua vida 
útil, deve ser entregue num 
posto municipal de recolha de 
aparelhos velhos para reapro-
veitamento e para proteção 
do meio ambiente. Para mais 
informações, é favor dirigir-se 
ao respetivo departamento 
municipal, ou ao posto oficial 
de remoção competente. 
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