MANUAL
de Instruções

“COOKTOP INDUÇÃO
INDUÇÃO 200”

Parabéns
Parabéns por adquirir um produto do grupo NEW ORDER, você acaba de
fazer uma excelente escolha!
Você possui um produto da mais alta qualidade, desenvolvido sob altos
padrões de exigência, confiabilidade e sofisticação.
Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional, nossos
produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer
sempre o melhor. Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e
ouvir suas críticas e sugestões!

ATENÇÃO! Este manual deve ser guardado para futuras consultas.
Caso seja extraviado, o mesmo sofre pena de PERDA DE
GARANTIA. Ele contém seu número de série e auxiliará você com
assistência.
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1. Instruções de Segurança
Atenção!
A SUA SEGURANÇA E A DE OUTROS É MUITO IMPORTANTE
Este manual e o próprio equipamento fornecem mensagens de segurança
importantes, para serem lidas e sempre observadas.
Este é o símbolo de aviso / precaução-segurança, em termos de
segurança, aviso de riscos potenciais para os usuários e outros.
Todas as mensagens relevantes para a segurança especificam o risco potencial
aos quais elas se referem e indicam como reduzir o risco de lesões, danos e
choques elétricos, devido a eventual uso incorreto do aparelho. Certifique-se de
cumprir com o que segue:






O aparelho deve estar desconectado da fonte de energia antes de realizar
qualquer operação de instalação.
A instalação e a manutenção devem ser realizadas por um técnico
especializado, de acordo com as instruções do fabricante e as normas
locais de segurança em vigor. Não conserte ou substitua qualquer peça
do aparelho, a menos que esteja especificamente indicado no manual do
usuário.
O cabo de alimentação de energia deve ser suficientemente longo para
conectar o aparelho (encaixado ao gabinete) à fonte de eletricidade.
Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado
o produto, está dimensionada para o mesmo. Os cooktops de indução
operam com 16 A e a tomada instalada deve ser de 20 A, com 4,8 mm,
conforme padrão do INMETRO.

4.8mm para aparelhos que operam com
amperagem de até 20 A.
ATENÇÃO: Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o
mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado
ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.
Se a superfície do produto estiver rompida, desligue o aparelho
para evitar a possibilidade de choque elétrico.
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Não use múltiplas tomadas ou cabo de extensão/filtro de linha (“régua”);
Não segure/puxe pelo o cabo de alimentação de energia do equipamento;
As peças e conexões elétricas não podem ficar a mostra e acessíveis ao
usuário, após a instalação.
O equipamento é projetado exclusivamente para uso doméstico, para
cozinhar alimentos. Nenhum outro uso é permitido (por exemplo, salas de
aquecimento). O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade por
uso inapropriado do equipamento ou configuração incorreta dos controles.
AVISO: O equipamento e suas peças visíveis ficam quentes durante o
uso. Deve-se ter cuidado para evitar tocar os elementos de aquecimento.
Não toque nos elementos de aquecimento do aparelho durante e após o
uso. Não permita que o equipamento entre em contato com panos ou
outros materiais inflamáveis até que todos os componentes tenham
resfriado completamente.
Não coloque materiais inflamáveis sobre ou próximo do equipamento;
Óleos e gorduras superaquecidos pegam fogo facilmente. Preste atenção
quando cozinhar alimentos e produtos ricos em gordura e óleo.
Este equipamento não se destina para utilização por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam
supervisionadas ou lhe sejam fornecidas instruções sobre o uso do
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças
devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o
equipamento. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que
não brinquem com o aparelho.
Se a superfície estiver rachada, desligue o equipamento para evitar a
possibilidade de choque elétrico.
O equipamento não se destina a ser operado por meio de
um
temporizador externo ou por um sistema de controle remoto separado.
AVISO: não deixar alimentos com gordura ou óleo cozinhando “sozinhos”
sob a placa de aquecimento, sem o devido acompanhamento do
processo, pode ser perigoso e pode resultar em incêndio.
NUNCA tente extinguir um fogo com água. Em vez disso, desligue o
aparelho e depois cubra a chama (exemplo: com uma tampa ou com uma
manta específica contra fogo).
AVISO: Perigo de fogo. Não armazene itens nas superfícies
de
cozimento.
Não use produtos de limpeza a vapor.
Objetos metálicos, tais como facas, garfos, colheres e tampas, não devem
ser colocados na superfície do fogão, pois podem se aquecer.
Após o uso, desligue o elemento de aquecimento (placa) por seu controle
e não confie apenas no detector de panela.
Este equipamento destina-se a ser usado em ambientes residenciais.
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2. Instalação
INSTALAÇÃO NOS MÓVEIS E BALCÕES:
O cooktop de indução foi projetado para embutimento em móveis de cozinha
com tampos de granito, mármore ou aço inoxidável. Também é possível usar
sobre a bancada.
Não posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais
inflamáveis ou dentro de armários.
Não utilizar o cooktop como superfície de apoio para outras tarefas ou outros
objetos além dos quais se destina.
Remova o adesivo e cole a vedação fornecida junto com o aparelho ao redor
das bordas do cooktop na parte debaixo do produto.
Após a instalação, pressione o com cooktop com firmeza para que seja fechado
pela vedação.
Para medidas para móveis sob medida e instruções de instalação, veja as
figuras abaixo:

Distancias recomendadas
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Nicho para instalação no movel

Medidas da parte interna do
movel onde o Fogão será
embutido






Fogão montado no movel
com forno de embutir

A distância entre a parte inferior do equipamento e o
painel separador deve respeitar as dimensões
indicadas na figura (mínimo de 50 mm).

Para garantir o funcionamento correto do produto, não obstrua a folga
MÍNIMA REQUERIDA (mínimo de 20 mm) na mesa de trabalho, para que
haja fluxo de ar.
Se for instalado um forno embutido abaixo do equipamento, verifique se o
forno está equipado com um sistema de resfriamento.
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Para evitar que os circuitos elétricos entrem em contato com vapor e
umidade, não instale o fogão acima da máquina de lavar louça ou da
máquina de lavar.

3. Instalação Elétrica












A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado
que esteja ciente das atuais normas de segurança e de
instalação.
 O fabricante se isenta de toda a responsabilidade por
ferimentos a pessoas ou animais e por danos materiais resultantes da
falta de observância dos regulamentos de segurança previstos neste
capítulo.
O cabo de alimentação deve ser suficientemente longo para permitir que
o fogão seja removido da mesa de trabalho.
Certifique-se de que a tensão especificada na etiqueta de classificação
localizada na parte inferior do equipamento é a mesma da do local de
instalação.
A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de
segurança da concessionária de energia da sua região. Verifique a
tensão do produto, antes de ligá-lo na rede.
Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será
ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. Os cooktops de
indução operam com 16 A e a tomada instalada deve ser de 20 A, com 4,8
mm, conforme padrão do INMETRO.
As tomadas ou conectores nos quais será ligado o produto, deverão
ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de
manutenção, conserto ou instalação. Recomenda-se que a tomada
seja localizada abaixo do produto, para que não haja aquecimento no
fio.
Caso for instalar mais de um cooktop, em conjunto, deverá ser
providenciada uma tomada ou conector para cada produto, não utilizar
extensões ou conectores tipo benjamins ou “T”.
Recomenda-se fio de 4mm² para a tomada.

4.8mm para aparelhos que operam com
amperagem de até 20 A.
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4. Antes do Uso
IMPORTANTE: As áreas de cozimento não irão ligar se as panelas não forem
do tamanho certo. Use apenas panelas com o símbolo "SISTEMA DE
INDUÇÃO" (veja a figura abaixo). Coloque a panela sobre a zona de cozimento
solicitada antes de ligar o fogão.

PANELAS E FRIGIDEIRAS EXISTENTES
Use um ímã para verificar se a panela é adequada para a placa de indução:
Panelas e frigideiras não são adequados se não forem detectáveis
magneticamente.
 Certifique-se de que as panelas tenham um fundo liso; caso contrário,
eles poderão riscar o fogão.
 Nunca coloque panelas ou frigideiras quentes na superfície do painel de
controle da placa. Isso pode resultar em danos.




O diâmetro inferior das panelas ou frigideiras deve ser de pelo menos
10cm.
Fundo da panela deve ser reto conforme figuras abaixo.
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5. Instruções para o Uso
VISÃO GERAL
Aviso: A placa do fogão de indução fica quente após o uso. Favor não tocar.
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Para evitar danificar permanentemente a parte superior de vidro cerâmico, não
use:



Panelas com fundos que não são perfeitamente planos.
Panelas de metal com fundo esmaltado.

DISPOSIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE
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Ligar / desligar o fogão
l

Para ligar a placa, pressione o botão
telas da zona de cozimento acenderão

l

Se o fogão esteve em uso, o indicador de calor
residual "H" permanece aceso até que as zonas
de cozimento tenham resfriado. Se dentro de 120
segundos após ser ligado, nenhuma zona de
aquecimento é usada, o fogão desliga-se
automaticamente.

e as

Ajuste da potência das zonas de aquecimento
l Assim que a placa estiver ligada e a panela estiver
posicionada na zona de aquicimento escolhido, o
botão correspondente mostrará o nível
l Cada zona de aquecimento tem vários níveis
de potência, ajustáveis com nível 1 ao 9.
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Bloqueio infantil






Esta função bloqueia os controles para evitar
a ligação acidental da placa.
Para ativar a função de bloqueio de crianças, ligue
o fogão e mantenha pressionado o botão por três
segundos; O timer mostra Lo.
Então, o painel de controle se trava.
Para desativar a trava do painel de controle, repita
o procedimento de ativação
O Lo se desliga, e o fogão está ativo novamente

Timer






O timer pode ser usado para ajustar o tempo de
cozimento por um máximo de 99 minutos para todas
as áreas de cozimento.
Selecione a área de cozimento a ser usada com o
timer, pressione o botão com o símbolo “relógio”
e então selecione o tempo de cozimento
desejado usando  e . Depois de alguns
segundos, o timer começa a contagem regressiva.
Uma vez que o tempo ajustado tenha decorrido,
serão ouvidos três sons (bips) e o fogão se desligará
automaticamente.
Para desativar o timer, segure o botão com o
símbolo “relógio” por pelo menos 4 segundos.

Desligamento automático


O fogão se desligará automaticamente quando você
não ajustar o tempo de cozimento, esquecer de
desligar a placa de cozimento e não operar o fogão
de maneira geral. A relação entre o nível de potência
e o tempo de desligamento padrão é mostrada na
figura
abaixo.
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AVISOS DO PAINEL DE CONTROLE
Indicador de calor residual







O fogão é concebido com um indicador de calor
residual para cada área de cozimento.
Estes indicadores alertam o usuário quando áreas de
cozimento estão ainda quentes.
Se o visor mostrar H, a área de cozimento ainda está
quente.
Se o indicador de calor individual de uma dada área
de cozimento está acesa, esse local pode ser usado,
por exemplo, para manter um prato quente ou para
derreter manteiga
Quando a área de cozimento resfria, o visor apaga

Indicador de panela incorreta ou faltante




Se você estiver usando uma panela que não é
adequada, não posicionada corretamente ou que não
tenha as dimensões corretas para sua placa de
indução, a mensagem "sem panela" aparecerá no
visor (veja a figura no lado esquerdo).
Se nenhuma panela é detectada dentro de 120
segundos, o fogão se desliga.
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9. Guia de Soluções de Problemas






Leia e siga as instruções dadas na seção "Instruções de uso".
Confira se a fonte de alimentação de energia não tenha sido desligada.
Seque a placa de aquecimento detalhadamente após limpá-la.
Se, quando o fogão for ligado, aparecem códigos alfanuméricos no visor,
consulte a tabela a seguir para obter instruções.
Se o fogão não puder ser desligado depois de usá-lo, desconecte-o da
fonte de alimentação.

Código
do erro

Causa provável/possível

Solução

E0

Sem panela / Panela não
detectada

E2

Curto ou aberto

E3

Alta voltagem

E4

Baixa voltagem

Coloque uma panela sobre o
fogão
Ligue para o serviço de
atendimento ao consumidor e
informe o código de erro
Ligue para o serviço de
atendimento ao consumidor e
informe o código de erro
Ligue para o serviço de
atendimento ao consumidor e
informe o código de erro

BARULHOS FEITOS PELO FOGÃO
Os fogões de indução podem fazer sons de assovios ou de estalos durante seu
funcionamento normal e estes provêm das panelas e frigideiras, como resultado
das características do fundo das mesmas (por exemplo, fundos feitos de várias
camadas de material ou fundos irregulares). Esses ruídos variam de acordo com
as panelas e frigideiras usadas e a quantidade de alimentos que elas contêm e
não são indicativos de qualquer tipo de defeitos.
Além disso, o fogão de indução está equipado com um sistema de resfriamento
interno para controlar a temperatura das peças eletrônicas. Como resultado,
durante o funcionamento e durante alguns minutos após o seu desligamento, o
ruído da ventoinha de arrefecimento será audível. Isso é perfeitamente normal e,
de fato, essencial para o bom funcionamento do aparelho.

Antes de contatar o serviço de atendimento ao consumidor:
1. Veja se você pode resolver o problema sozinho com a ajuda do "Guia de
Solução de Problemas".
2. Desligue o equipamento e então ligue-o novamente para checar se o problema
desaparece.
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10. Termos de Garantia
O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação
que se apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da
nota fiscal de venda ao consumidor, desde que observadas e respeitadas
as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou
fabricação. São divididos os 12 meses em:
Os 3 (três) primeiros meses da garantia legal;
Os 9 (nove) meses seguintes são da garantia especial
complementar, concedida pelo Grupo NEW ORDER.
Para produtos adquiridos em lojas ou site de segunda linha, com
pequenas avarias, será concedida a garantia legal de 3 (três)
primeiros meses.
Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser
imediatamente comunicado para o grupo NEW ORDER, que solicitará ao
serviço autorizado o devido aten- dimento. O conserto ou substituição de
peças defeituosas será feito durante a vigência desta garantia.
A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta
de identifica- ção do produto;
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de
instruções;
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer
alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou
entidades não credenciadas pelo grupo NEW ORDER;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto
pelo consumidor;
- Se forem encontrados incrustações, depósitos de alimentos
carbonizados, sal ou manchas de gordura sobre o corpo interno;
- Utilizar utensílios de materiais e diâmetros
inadequados; Caracterizam mau uso do produto,
fazendo cessar a garantia;
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso
comercial, laboratorial, industrial, etc).
AS GARANTIAS LEGAL E ESPECIAL NÃO COBREM:
- Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou
manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza;
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de
fornecimento de energia elétrica;
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Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para
preparação do local onde será instalado o produto. Citamos como
exemplo a rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas,
esgoto, alvenaria, aterramento;
- Chamadas (técnico) relacionadas a orientação de uso constantes
no manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de
cobrança ao consumidor;
- Danos ao aparelho causados pelo uso de detergente abrasivo.
A GARANTIA ESPECIAL NÃO COBRE:
- Vidros, acessórios, peças plásticas, lâmpadas e cabo elétrico.
OBSERVAÇÕES:
Despesas eventuais, por conta do consumidor:
- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças
que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e
exclusiva do consumidor;
- Esta garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados
no território brasileiro;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra e reposição de
peças em garantia;
- Em caso de uso comercial, a manutenção e serviço livre de
despesas devem ser discutidos previamente com agente de vendas
autorizado;
- Na eventualidade de necessitar fazer uso desta garantia, tenha
em mãos o manual de instruções com o número de série e a nota
fiscal contendo a data da compra.

Para consulta atualizada das
nossas assistências técnicas
autorizadas, acesse o site:

www.fogatti.com.br

CentraldeAtendimentoGRUPO NEW ORDER:
(47) 3236.1600 www.fogatti.com.br desegunda a sexta
durante o expediente comercial.
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Código: 06060410

Rev: 01
Outubro de 2018

Grupo NEW ORDER
Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-000 | Blumenau/
SC. Fone 47 3236 - 1600 | Fax: 47 3236 - 1616

Grupo NEW ORDER reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou
descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual,
sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a
assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.

