
 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÃO 
 
 

FOGÃO VITROCERÂMICA 
COOKTOP 

 
 
 

POR FAVOR, LEIA ESTE M ANUAL DE INSTRUÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE 

USAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        MUITO OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA. 

 



NOTA: Este Manual de Instruções do Usuário contém informações importantes, 

incluindo pontos de segurança e de instalação, o que irá permitir que você obtenha o 

máximo proveito do seu aparelho. Por favor, mantenha-o em um lugar seguro, de 

modo que fique disponível para sua referência futura. 

 

Informações importantes sobre segurança 

 

Sua segurança é de extrema importância para nós. Por favor, cert ifique-se que você 

leu este manual de instrução antes de tentar instalar ou usar o aparelho. Se você não 

tiver certeza das informações contidas neste manual, por favor, entre em contato com 

o nosso Departamento de Atendimento ao Cliente, através do e-mail 

sacparise@hotmail.com. 

 

1. Informações Gerais 

 

 Este aparelho foi projetado para uso doméstico e não para o uso comercial. 

 IMPORTANTE : O mobiliário adjacente e todos os materiais utilizados na 

instalação deve ser capaz de resistir a uma temperatura mínima de 85 ° C. 

 Certos tipos de vinil ou laminado de móveis de cozinha são particularmente 

propensos a danos causados pelo calor ou descoloração na temperatura 

indicado acima.  

 Qualquer dano causado pelo aparelho que está sendo instalado em 

contravenção a este limite de temperatura, será de responsabilidade do 

proprietário. 

 Nenhuma modificação no aparelho é permitido. 

 Você não deve armazenar ou colocar líquidos / materiais inflamáveis ou 

facilmente inflamáveis em cima ou perto do aparelho. Objetos, plásticos ou 

filmes plásticos também devem ser mantidos longe do aparelho, uma vez que 

podem fundir na superfície do vidro quando ligado. 

 

2. Segurança para crianças 

 

 Recomendamos fortemente que os bebês e as crianças pequenas não fique 

perto do aparelho ou toque a superfície de vidro que poderá estar quente. 

Durante e após o uso, todas as superfícies ficam quentes. Utilize o sistema de 

bloqueio de segurança para criança do aparelho. 

 É necessário quando as crianças estiverem na cozinha, certificar-se de que 

elas sejam mantidas sob estreita supervisão em todos os momentos. 

 Crianças só devem ser autorizadas a utilizar o aparelho quando 

supervisionadas. 

 

3. Segurança Geral 

 

 O aparelho só deve ser instalado e ligado por uma pessoa devidamente 

qualificada. 



 Se notar quaisquer riscos, fendas ou rachaduras no vidro de cerâmica, você 

deve desligar imediatamente o aparelho, desligue-o da rede elétrica. Caso 

contrário, existe o risco de choque elétrico. 

 

1. Durante a Utilização 

 

 Qualquer filme ou etiquetas que estão presentes na superfície da placa 

deve ser removidos antes da utilização. 

 Você não deve permitir que os cabos de conexão elétrica entre em contato 

com a superfície da placa quando estiver quente. 

 Se gordura ou óleo superaquecer, pode inflamar muito rapidamente. Por esta 

razão, quando cozinhar com gordura ou óleo, o aparelho não deve ser deixado 

sozinho. 

 Certifique-se de que todos as zonas de aquecimento sejam desligadas após o 

uso. 

 

2. Limpeza e Manutenção 

 

 Lavagem da placa deve ser efetuada numa base regular. 

 IMPORTANTE: Antes de tentar limpar o aparelho, voce deve desligar da 

rede elétrica e deixar resfriar. 

 Você não deve usar jato de vapor ou qualquer outro equipamento de limpeza 

de alta pressão para limpar o aparelho. 

 Não limpe com objeto aspero pode riscar o vidro. 

 Limpe com detergente neutro, e esponja do lado macio. 

 

Nota importante: Lembre-se, limpe todas as machas 

depois de usar, não deixe que manchas fiquem por muito 

tempo grudadas na superfície do vidro, por que se não 

será impossível remover depois. 

 

4 Dicas de como limpar manchas em seu fogão 

Vitrocerâmica Parise 

Antes de começar com os truques caseiros para limpar a Vitrocerâmica Parise ela deve 

estar totalmente fria, ou seja, as luzes de indicador residual (H) devem estar apagadas, 

você também deve saber quais são os utensílios b ásicos d e limpeza. Esqueça as 

esponjas e lãs de aço, já que p oderiam riscar o v idro. Ao invés disso, d everá 

usar esponjas suaves, panos suaves e um raspador  



 especial de plástico (você deve procurar uma espátula de plástico rígida 

em lojas de produtos de casa e cozinha). Esta últ ima ferramenta é 

indispensável para a remoção dos resíduos causadores das manchas. 

 

 

 

 Depois de adquirir os utensílios de limpeza adequados devemos proceder a 

uma lavagem inicial da Vitrocerâmica Parise com água e sabão. Coloque água 

e sabão na esponja do lado macio e comece a esfregar suavemente a placa. 

Depois use uma das dicas abaixo, caso essa não resolva, use outra e assim 

por diante. 

 

1. Faça uma pasta com partes iguais de bicarbonato de sódio e água e 

aplique sobre as manchas mais difíceis. Use uma esponja para espalhar a pasta 

de bicarbonato de sódio no vidro e aguarde alguns minutos. Você terá que usar 

uma ferramenta de raspagem para retirar as manchas mais difíceis (use a 

espátula de plástico rígido). Angule a espátula em 30 graus e raspe a comida 

queimada. Lave o vidro com água e sabão e seque-o com papel toalha. 

 

 

 

Se ainda houverem manchas grudadas, um dos truques caseiros mais famosos para 

limpar a Vitrocerâmica Parise é o limão. Aplique algumas gotas do seu suco sobre as 

manchas, deixe atuar alguns segundos e esfregue suavemente com um pano limpo ou um 

pano de pia suave, você vai ver como desaparecem. Se forem manchas muito difíceis, ao 

invés do pano use a espátula de plástico. 



 
 

1. Outro truque caseiro muito bom para limpar a Vitrocerâmica Parise é 

o vinagre. Dissolva um pouco de vinagre na água, aplique sobre as manchas e 

deixe atuar durante alguns segundos. Depois, com um pano de pia ecológico ou 

pano suave limpo, esfregue toda a vitrocerâmica. Você vai ver como as manchas 

desaparecem e o fogão ganha um brilho espetacular. O vinagre é um ótimo 

abrilhantador caseiro. 

 

 

 

2. O gelo é outro truque muito eficaz. O que deve fazer é, em caso de 

manchas difíceis, aplicar um pouco de gelo, sobre a mancha e deixar alguns 

minutos até que esfrie. Depois, com um raspador, raspe e verá como sai 

rapidinho.  

 

 

 

 

 

 

 



1. Instalação 

 

 Este aparelho deve ser corretamente instalado por uma pessoa devidamente 

qualificada, em estrita conformidade com as instruções do fabricante. Por 

favor, consulte a seção específica deste livro que se refere a instalação. 

 

 Nós não nos responsabilizamos por danos ou prejuízos, a pessoas ou 

propriedades, como resultado de instalação ou uso impróprio deste aparelho. 

 

2. Declaração de conformidade 

 

 Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretrizes européias: 

-2006/95/CE Regulamentos Gerais / baixa tensão. 

-1935/2004/CE 90/128/CEE Este aparelho é adequado para entrar em contato 

com os alimentos. 

-2004/108/CE Compatibilidade Eletromagnética. 

 O fabricante declara que o fogão é construído usando materiais certificados e 

requer que o aparelho seja instalado de acordo com as normas em vigor. Este 

aparelho deve ser usado por uma pessoa treinada apenas para fins 

domésticos. 

 

3. Orientações sobre o tipo de panela a ser usada. 

 

 No fogão Vitrocerâmica Parise voce poderá usar qualquer tipo de panela 

(barro, ferro, aluminio, vidro, teflon, etc.), alguns materias são melhores 

condutores de calor do que outros veja a descrição abaixo para cada tipo de 

material: 

 

O material dos utensílios determina a uniformidade e a rapidez com que 

o calor é transferido do queimador para o fundo da panela. Os materiais 

mais comuns são: 

 

ALUMÍNIO - É um excelente condutor de calor. Alguns tipos de alimentos podem 

escurecer o alumínio (utensílios em alumínio anodizado são resistentes a 

manchas e furos). Se você deslizar a panela no vidro cerâmico do cooktop pode 

deixar marcas metálicas parecidas com riscos. Limpe estas marcas 

imediatamente. 

COBRE - É um excelente condutor de calor, mas perde a cor com facilidade. Pode 

deixar marcas metálicas no vidro do cooktop (veja o item Alumínio acima). 

AÇO INOX - É lento quanto à condução de calor, resultando em um cozimento 

desigual. É durável, fácil de limpar e resistente a manchas. 

FERRO FUNDIDO - Pouco condutor de calor, porém retém muito bem o calor. 

Cozinha por igual depois que a temperatura de cozimento é atingida. Não é 

recomendado para usar em cooktops Vitrocerâmicos. 



PORCELANA ESMALTADA EM METAL - As características de aquecimento 

variam de acordo com o material usado como base. O revestimento esmaltado 

deve ser liso para evitar riscos em cooktops vitrocerâmicos. 

VIDRO - Pouco condutor de calor. Não é recomendado para uso em cooktop 

cerâmico porque pode riscar o vidro do cooktop. 

 

 Fique atento ao formato e tamanho do fundo da panela, veja a foto abaixo. 

 

 

1. Para evitar danos ao aparelho 

 

 O vidro cerâmico poderá ser danificado por queda de objetos sobre ele. 

 A borda de vidro de cerâmica podem ser danificadas por batidas de panelas. 

 Ferro fundido e panelas de alumínio com bases danificadas podem riscar a 

superfície de vidro, se eles forem arrastados sobre ele. 

 Panelas deve ser levantadas da superfície da placa e não arrastadas. 

 As zonas de aquecimento não deve ser ligadas sem que tenha colocado 

panelas com alimentos sobre elas. 

 

2. Especificações (do tópico 10 ao 23 corresponde a orientações ao modelo 

VB 73, do tópico 24 ao 26 corresponde a orientações ao modelo VB 60). 

Modelo VB 73 

 



Dimensões do produto: 

Profundidade: 520 mm 

Largura: 750 mm 

Altura: 70 mm 

 

Dimensões da Abertura: 

Profundidade: 485 mm 

Largura: 720 mm 

 

Especificações dos queimadores: 

 

 1 x 1.00 / 2.10 kW Zona Dupla (Ø 120/220 mm) 

 1 x 1.40 / 2.20 kW Zona Oval (Ø 170/265 mm) 

 1 x 1.80 kW Zona (Ø 180 mm) 

 1 x 1.20 kW Zona (Ø 145 mm) 

 

 Operação de controle de toque frontal 

 4 indicadores individuais de calor residual 

 bloqueio de segurança 

 Temporizador 

 Estrutura de aço inoxidável (BHC750SS) 

 

1. Detalhes elétricos 

 

 Voltagem: 220 – 240V~/ 380-415V 2N~ 50/60 Hz 

 Conexão de alimentação: 35 A (pólo duplo ligado tomada fundido com folga de 

contacto 3mm). 

 Entrada nominal máxima: 7,3 kW 

 Rede de Alimentação de execução: 3 núcleo x 6 mm ² (não fornecido) 

 

2. Layout de superfície da placa de vitrocerâmica VB 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 a) 1 x 1.80 kW Zona (Ø 180 mm) 

2 a) 1 x 1.40 / 2.20 kW Zona oval (Ø 170/265 mm) 

3 a) 1 x 1.20 kW Zona (Ø 145 mm) 

4 a) 1x 1.00 / 2.10 kW Zona Dupla (Ø 120/220 mm) 

 

1. Layout do painel de controle 

 

 
 

1. Botão de bloqueio de segurança 

2. Botão para diminuir a intensidade da zona de aquecimento 

3. Botões de seleção de zona de cozedura 

4. Botão para aumentar a intensidade da zona de aquecimento 

5. Sinal da trava de segurança ativada 

6. Exibição do temporizador 

7. Botão de regulagem do temporizador 

8. Sinal indicando que o temporizador de zona esta ativado 

9. Indicador do nivel de temperatura da zona 

10. Pausa 

11. Botão Ligar/Desligar 

 

2. Usando a placa de Vitrocerâmica 

 

Nota importante: Se voce nunca usou um produto de aquecimento 

elétrico, gostariamos de informar que todos os produtos elétricos 
quando atinge a temperatura máxima programada ele desliga, assim que 

a temperatura reduz abaixo do progamado ele liga novamente, e assim 

ele ficará até terminar o cozimento, então se a zona de aquecimento ficar 
ligando e desligando não se assuste isso é normal, quando ela desliga 

significa que ela atingiu a temperatura maxima programada, ela não 
poderá continuar aumentando a temperatura pois a resistência ira 

queimar. Sempre inicie o cozimento no nível máximo (9). 



Antes da primeira utilização. 

 

IMPORTANTE: Você deve limpar a superfície vitrocerâmica. Por favor, consulte a 

seção "Limpeza e manutenção". 

 

 Não ligar duas zonas de aquecimento ao mesmo tempo na primeira 
vez. 

 Você deve ligar uma zona de cozedura de cada vez, por 5 minutos no ajuste 

máximo. Isso vai ajudar a eliminar qualquer cheiro que exista e evaporar 

qualquer umidade que se formou sobre os elementos de aquecimento durante 

o transporte e armazenamento. 

 Você deve colocar uma panela até a metade com água fria em cada zona e 

ligar para testar o tempo de aquecimento. 

Tabela de regulagem dos níveis de temperatura 

 

Nível 9 (máximo) Para começar qualquer cozimento ou 
fervura de água, sempre começe no 
nivel maximo, Para continuar uma 
fervura rápida; para frituras e frituras 
com muita gordura, ou cozimento 
prolongado de carne, feijao e etc... 
 

Nível 6 a 8 Para manter a fervura; para engrossar 
molhos e temperos; para cozinhar 
vegetais. 
 

Nível 3 a 5 Para manter alimentos cozinhando 
 

Nível 1 a 2 Para manter aquecido o alimento. 

 

 

1. Toque de controle 

 

 Todas as operações são realizadas por meio dos controles de toque, que pode 

ser encontrado no painel de controle. 

 Cada controle de toque tem um display visual que corresponde a ele. 

 Pressione o botão (11) por 15 segundos para ligar o aparelho e para desligar 

faça o mesmo. 

 

2. Ligar uma zona e estabelecer um nível de potência 



 Pressione o botão de seleção de zona de 

aquecimento (3) da zona que você deseja usar. 

 

 Ajuste a zona entre níveis de potência 1 a 

9, usando o sinal de mais ou de menos. O valor 

do indicador de zona (9) vai ajustar para cima ou 

para baixo. 

 

1. Desligar a zona de aquecimento 

 

 Pressione o botão de seleção de zona de aquecimento (3) da zona que 

pretende desligar. 

 A letra "H" será exibido no indicador de zona de aquecimento (9) para indicar 

que a zona ainda estará quente (veja a seção sobre o "indicador de calor 

residual" mais abaixo). 

 Comunicado importante: Sempre que voce não for mais utilizar o fogão 

pressione o botão de desligar (11) por 15 segundos e desligue 

totalmente, não desligue apenas as zonas de aquecimento, pois se ele 

ficar ligado ele ira ficar fazendo um sinal sonóro de 1 em 1 Hora. 

 

NOTA: Para obter instruções sobre como usar as zonas dupla ou ovais, por favor, 

consulte a seção abaixo. 

 

2. Usando as zonas dupla e oval 

 

 A sua placa vem com duas zonas de 

aquecimento dupla. Zona 2-A é um dual zona 

oval, e Zona 4a é dual zona circular. 

 

 As informações a seguir refere-se à zona 

de 4a, mas a informação se aplica a ambas as zonas de 

circuito duplo. 

 

 A Zona 4a de cozedura dupla tem duas áreas de 

cozinhar que você pode usar - uma seção central e uma 

seção exterior. Você pode usar a seção central (A) de forma 

independente ou ambas as seções (A) e (B) ao mesmo 

tempo. Não será possível utilizar apenas a zona (B). 

 

 Pressione o botão de seleção de zona de aquecimento (3) para a 

zona de circuito duplo. 

 

 A seção central da zona de cozedura dupla vai ligar (A). 



 

 Se você deseja ativar a seção exterior, bem, você deve 

pressionar o botão de zona de cozedura dupla novamente. 

 

 Ajuste a zona entre níveis de potência 1 e 9, usando o 

sinal de mais e de menos. 

 

 Para desligar a zona após o uso, em primeiro lugar, assegurar que 

a zona de aquecimento correto foi selecionada, pressionando o botão de 

seleção uma vez. 

 

 Uma vez que a zona foi selecionada, pressionando novamente o 

botão de seleção a zona desligara. 

 

 Se a parte central e a exterior da placa estiver ativada, você terá que 

pressionar o botão de seleção por duas vezes - a primeira vez vai desligar a 

zona exterior, e a segunda vez vai desligar a zona interior. 

 

 Após o desligamento o indicador de calor residual ("H") vai mostrar no visor 

zona (9), indicando que a superfície ainda esta quente. 

 

NOTA: As informações acima se aplica a ambas as zonas de cozedura dupla. 

 

NOTA: Se você quiser mudar de zona dupla e voltar a zona de aquecimento único, 

você terá que desligar a zona exterior, conforme descrito acima. 

 

1. Indicador de calor resídual 

 

 Depois que uma zona é desligada, o indicador de zona de 

aquecimento correspondente (9) vai mostrar piscando a letra "H". Isto 

significa que a temperatura da zona ainda pode estar elevada e provocar 

queimaduras. 

 

 A letra "H" vai sair depois de um determinado período de tempo: 

 

 

Zona de aquecimento em uso: Duração de calor residual: 
Mais de 30 segundos 
Mais de 1 minuto 
Mais de 5 minutos 
Mais de 10 minutos 
Mais de 20 minutos 
Mais de 30 minutos 

2 Minutos 
5 Minutos 
10 Minutos 
20 Minutos 
30 Minutos 
40 Minutos 

 



 

 IMPORTANTE: O indicador de calor residual desaparecerá se a alimentação 

de energia do produto for cortada. 

 Ainda é possível queimar-se em uma zona, mesmo que o indicador de calor 

residual se apagou. Tenha cuidado. 

 

1. Segurança de corte 

 

 A placa tem um item de segurança chamado cut-off t imer que irá ativar após 1 

hora. Esta é uma característica de segurança que se destina a reduzir os 

riscos envolvidos, se a placa for acidentalmente deixado ligado. 

 Após uma hora de uso da placa vitrocerâmica, se ela não for tocada ou 

ajustada, ela ira desligar automaticamente. 

 

2. Bloquear os Botões de acionamento 

 

 A placa vitrocerâmica pode ser bloqueada pressionando o botão de 

trava de segurança (1) por 5 segundos, enquanto o aparelho está ligado. 

 O LED acima do botão de trava de segurança acende para indicar 

que a função de bloqueio de segurança foi ativado. 

 Quando o bloqueio de segurança foi ligado, ele irá desativar todos os outros 

botões no painel de controle, menos do botão de trava de segurança (1). 

 Para desativar o recurso de bloqueio de segurança, você deve pressionar o 

botão de trava de segurança (1) novamente por 5 segundos. O LED de 

bloqueio de segurança irá desaparecer. 

 

3. Temporizador 

 

 A sua placa tem um temporizador que irá fazer a contagem regressiva de um 

período de tempo entre 1 e 99 minutos. No final do período de contagem 

decrescente, a zona de aquecimento correspondente irá desligar-se.  

 Pressione o botão de seleção de zona de aquecimento (3) da zona que você 

deseja usar. 

 Ajuste a zona entre níveis de potência 1 e 9, usando o sinal de mais (4) e de 

menos (2). O valor do indicador de zona (9) vai ajustar para cima ou para 

baixo. 

 

 Pressione o botão do temporizador (7). A exibição do 

temporizador (6) começará a piscar. 

 

 Use os botões de mais (4) e de menos (2) para definir o tempo de contagem 

regressiva. 

A exibição do temporizador (6) vai mostrar o tempo de contagem regressiva que está 

definido. Quando você estiver certo do tempo que você definiu, solte todos os botões.  

Após 5 segundos o tempo de contagem regressiva está  



 definido, a exibição do temporizador (6) irá parar de piscar e a contagem 

regressiva começará. 

 

 Quando o temporizador de zona for ativado acende um LED (8), 

no visor da zona (9), na zona na qual foi ativado o temporizador. 

 Se o tempo definido for superior a 99 minutos, a exibição do 

temporizador irá voltar a mostrar o numero 1. 

 Para cancelar o temporizador, pressione o botão de seleção de 

zona (3) de aquecimento correspondente – e a zona de display LED 

(9) começará a piscar. Em seguida, pressione o botão do 

temporizador (7) de novo e ele irá desativar o temporizador. O LED ativado na 

zona do temporizador (8) vai desligar. 

 Nota: Apenas uma zona de aquecimento de cada vez pode ser utilizada 

pelo temporizador, voce não conseguirá progamar o tempo em mais de 

uma zona de aquecimento. 

 Quando o tempo de contagem regressiva terminar será indicado por um sinal 

sonóro e a zona de aquecimento correspondente desligará completamente. 

 

IMPORTANTE: O temporizador de contagem regressiva controla apenas uma zona 

de aquecimento. Qualquer outra zona de aquecimento atualmente em uso irá 

continuar a aquecer. 

 

1. Pausar o fogão 

 

 Pressionando o botão de pausa (10) vai parar todas as zonas de aquecimento. 

Quando o botão de pausa for pressionado novamente todos as zonas de 

aquecimento será retomada no nível anteriormente definido. 

 Pressione o botão Pause (10) durante 3 segundos para interromper todas as 

quatro zonas de aquecimento. 

 Para retomar a cozinhar em todos as zonas você deve pressionar o botão de 

pausa (10) novamente por 3 segundos. Todas as zonas anteriormente em uso 

vai retomar o aquecimento nos níveis predefinidos. 

 Importante: Tenha cuidado ao usar esta função e não se esqueça de verificar 

se todas as zonas necessárias estão em uso e no nível de aquecimento 

desejado. 

Modelo VB 60 



 

 

Dimensões do produto: 

Profundidade: 520 mm 

Largura: 590 mm 

Altura: 70 mm 

Dimensões da Abertura: 

Profundidade: 485 mm 

Largura: 560 mm 

 

1. Detalhes elétricos 

 

 Voltagem: 220 – 240V 2N~ 50/60 Hz 

 Conexão de alimentação: 35 A (pólo duplo ligado tomada fundido com folga de 

contacto 3 mm). 

 Entrada nominal máxima: 6,00 kW 

 Rede de Alimentação de execução: 3 núcleo x 6 mm ² (não fornecido) 

 

2. Layout de superfície da placa de vitrocerâmica VB 60. 



 
Especificações dos queimadores: 

 

1 a) 1 x 1,2 kW Zona (Ø 140 mm) 

2 a) 1 x 1,8 kW Zona (Ø 180 mm) 

3 a) 1 x 1,2 kW Zona (Ø 140 mm) 

4 a) 1 x 1,8 kW Zona (Ø 180 mm) 

 

1. Layout do painel de controle 

 

Nota Importante: Este modelo não possui botão de ligar e desligar separado, 

quando ele conectado na energia ele automaticamente ficara bloqueado, aperte 

o botão de bloqueio de segurança das teclas para desbloquear e em seguida 

aperte o botão da zona de aquecimento que voce deseja ligar. Para desligar 

aberte o botão da zona de aquecimento que estava ligada, e ele desligara. 



 

Antes da primeira utilização. 

 

IMPORTANTE: Você deve limpar a superfície vitrocerâmica. Por favor, consulte a 

seção "Limpeza e manutenção". 

 

 Não ligar duas zonas de aquecimento ao mesmo tempo na primeira 
vez. 

 Você deve ligar uma zona de cozedura de cada vez, por 5 minutos no ajuste 

máximo. Isso vai ajudar a eliminar qualquer cheiro novo que existe e evaporar 

qualquer umidade que se formou sobre os elementos de aquecimento durante 

o transporte e armazenamento. 

 Você deve colocar uma panela até a metade com água fria em cada zona e 

ligar para testar o tempo de aquecimento. 

 

1. Diretrizes  

 

 As primeiras vezes que o topo da placa é usado, pode provocar cheiro de 

queimado. Esse cheiro vai desaparecer completamente com o uso repetitivo. 

 A placa está equipado com zonas de aquecimento, com diâmetros e potências 

diferentes. 

 As posições onde o calor vai irradiar estão claramente marcadas no topo do 

fogão. O recipiente deve ser posicionado sobre estas zonas marcadas para ter 

uma boa eficiência. Os recipientes devem ter o mesmo diâmetro da zona de 

aquecimento. 

Você não deve usar panelas com fundos irregulares, pois isso pode arranhar a  



 superfície cerâmica. 

 Antes da utilização, cert ifique-se que o fundo das panelas estão limpas e 

secas. 

 A melhor espessura para o fundo das panelas é a de 2 - 3 mm de aço 

esmaltado e 4-6 mm para aço inoxidável com fundo tipo sanduíche. 

 Se essas regras não forem seguidas, em seguida, haverá uma grande perda 

de calor e energia. O calor não absorvido pela panela, vai se espalhar para o 

fogão, armários e quadros circundantes. 

 De preferência cobrir as panelas com tampa para permitir cozinhar em fogo 

baixo. 

 Cozinhar sempre legumes e batatas, com pouca água para reduzir os tempos 

de cozedura. 

 Alimento ou líquido que tem alto teor de açúcar pode danificar o topo da placa 

se entrar em contato com a superfície vitrocerâmica. Quaisquer derrames 

deve ser limpo imediatamente. 

 IMPORTANTE: A superfície vitrocerâmica é resistente, mas não é inquebrável 

e pode ser danificada. Especialmente se objetos duros cair sobre ela mesmo 

com pouca força. 

 Não use o fogão se a superfície de vidro estiver quebrada ou rachada. 

 

 

 

 

1. Limpeza e manutenção 

 

 As operações de limpeza só deve ser realizada quando a placa estiver em 

perfeito estado. 

 O aparelho deve ser desligado da rede elétrica antes de iniciar qualquer 

processo de limpeza. 

 A placa vitrocerâmica deve estar fria. 

 

2. Limpando o topo da placa vitrocerâmica 

 

 Quaisquer resíduos que sejam deixados na superfície superior da 

placa de vitrocerâmica, pricipalmente agentes de limpeza irá danificar o 

produto. Você deve remover todos os resíduos com água morna misturada 

com um pouco de detergente neutro. 

 

 Produtos de limpeza abrasivos ou objetos pontiagudos podem 

danificar a superfície da placa.  

 

 Você pode achar que é mais fácil limpar enquanto a superfície da 

placa ainda está quente. No entanto, você deve tomar cuidado para não se 

queimar. 



1. Depois de cada utilização 

 

 Limpe o aparelho com um pano úmido com detergente neutro. Seque o 

aparelho, esfregando a superfície com um pano seco. 

 

2. Instalação 

 

 A instalação deve ser realizada por uma pessoa devidamente qualificada.  

 

Posicionamento 

 

 O mobiliário onde será instalado, deve ser capaz de resistir a uma temperatura 

mínima de 85 ° C acima da temperatura ambiente durante os períodos de 

utilização. 

 

 Ele deve ser instalado em uma bancada de 600 mm de profundidade, e pelo 

menos 30 mm de espessura.  As seguintes distâncias mínimas devem ser 

observadas:  

 

o Deixar 70 cm entre a placa e a superficie de uma coifa ou do móvel 

que esteja acima da placa de vitrocerâmica. 

 

o Deixar 10 cm, na frente e traseira e 6,5 cm nas laterais do aparelho, 

medido a part ir do recorte. 

 

 

 

3. Instalando o aparelho 

 

Modelo VB 73 

 

 

Modelo VB 60 



 Corte um orifício no tampo correspondente com o desenho mostrado acima. 

 IMPORTANTE: Você deve observar os requisitos de ventilação mostradas no 

desenho abaixo. 

 A entrada de ar pode ser na parede traseira ou abaixo  

da base onde o fogão foi apoiado. Não há necessidade de 

ventilação na parte da frente do fogão. 

 

 Se o fogão estiver instalado acima de gavetas ou um 

armário com repartições, então ele deve ser colocado não 

menos do que 3,5 cm acima da gaveta ou da repartição, com 

pelo menos, um intervalo de 2 cm na parte traseira. 

 

 Se a placa está instalada acima de gavetas ou um 

armário, não há necessidade de uma entrada de ar separada. 

MIN. 

3.5c

m 

IMPORTANTE: Não obstrua os orifícios de ventilação
em torno do fogão.

IMPORTANTE: Não use selante de silicone para fixar
o fogão na bancada. Isto tornará mais difícil a remoção
da placa caso ela necessite de manutenção.

Conexão elétrica 

 

 Este aparelho deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com a 

mais recentes edições do IEE, e em conformidade com as nossas instruções. 

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão de alimentação  



 marcada na placa de identificação corresponde com a sua tensão de 

alimentação. 

 

AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA. 

 

 

 

Ligar o cabo de alimentação da rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A rede de terminais está localizado na parte de baixo da placa e os terminais 

são acessíveis através da remoção da tampa do bloco do terminal. Isto é feito 

pressionando a frente da tampa e libertando-os grampos de fixação. 

 

 

Modelo VB 73 

 



Modelo VB 60  

 
 As ligações dos cabos deve ser feita de acordo com o diagrama localizado na 

parte inferior da placa (ver a cima). As ligações também deve ser posicionada 

como indicado. 

 Você deve usar uma chave de fenda de boa qualidade com cuidado, aperte 

todos os parafusos dos terminais. 

 Quando a placa é ligada pela primeira vez, se apenas duas das zonas de 

aquecimento funciona, você deve verificar novamente se os parafusos dos 

terminais estão todos bem apertados e em posição correta. Isto deve ser feito 

antes de entrar em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente. 

 IMPORTANTE: O aparelho NÃO deve ser ligado à rede elétrica através de um 

plugue e soquete de 13 A .  

 O cabo pode ser enrolado, se necessário, mas cert ifique-se de que ele não 

esteja dobrado ou preso. Cuidados devem ser tomados para evitar que entre 

em contato com as partes quentes do aparelho. 

 

1. Substituição do cabo de alimentação de energia 

 

 Se o cabo de alimentação estiver danificado, então ele deve ser substituído 

por um substituto adequado. 

 O cabo de alimentação da rede deve ser substituído de acordo com as 

instruções abaixo: 

 Desligue o aparelho da tomada. 

 Abra o bloco de terminais na parte inferior da placa. 

 Soltar os parafusos de fixação do terminal do cabo. 

 Substituir o cabo com um do mesmo comprimento e de acordo com a 

especificação dada. 

 O "verde-amarelo" fio terra deve ser conectado ao terminal marcado. Ele deve 

ser cerca de 10 mm mais comprido do que o fio positivo e neutro. 

 O fio neutro "azul" deve ser ligado ao terminal marcado com a letra (N) - o fio 

posit ivo deve ser ligado ao terminal marcado com a letra (L). 

 

2. Meu aparelho não está funcionando corretamente 



1. As zonas não estão funcionando ou não liga. 

 

 Se passou mais de 1 minuto desde que o aparelho foi ligado. Você deve 

desligar o aparelho e ligar novamente, usando o botão ON / OFF, em seguida, 

ligar apenas uma zona de aquecimento. 

 Se voce precionou mais de um botão de zona de aquecimento ao mesmo 

tempo, ele pode não funcionar corretamente. Você só deve tentar ligar uma 

zona de aquecimento de cada vez. 

 O botão de segurança foi acionado. Pressione o botão ON / OFF para redefinir 

a placa. 

 Verifique se a alimentação de energia do equipamento está correto e 

funcionando.  

 Verifique o fusível. 

 

2. O indicador de calor residual não acendeu depois que eu desliguei a 

zona de aquecimento.  

 

 A zona de aquecimento deve ter funcionado por menos de 30 segundos. 

 IMPORTANTE: Se a zona de aquecimento parece estar mais quente do que 

60 ° C ou que tenha sido ativado por mais de 30 segundos, e o indicador de 

calor residual não acendeu, você deve ligar para a Assistência Técnica. 

 

3. Um sinal sonóro é ouvido quando a zona de aquecimento é selecionado. 

 

 Isso é normal, o som irá desaparecer quando a zona aquecer. 

 

4. As zonas de aquecimento não estão apresentando a cor característica. 

 Isso pode estar acontecendo por que restos de comida foi derramado sobre a 

placa obstruindo a sinalização. Isso não afetará o funcionamento do aparelho. 

No entanto, você deve certificar-se de que as instruções de limpeza estão 

sendo seguidas regularmentes. 

 

IMPORTANTE: Se o seu aparelho não parece estar funcionando corretamente, então 

você deve desligá-lo e entrar em contato com a Assistência Técnica. 

 

NÃO TENTE reparar o aparelho . 

 

Por favor, consulte as condições de garantia que aparecem no termo de garantia que 

você recebeu com o aparelho. 

 

 

Para dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato pelo e-mail 

SACPARISE@HOTMAIL.COM 



Se você deseja ser posto autorizado entre em contato pelo e-mail 

AUTORIZADOPARISE@HOTMAIL.COM 

 

FABRETT I & PARISE S/A 

AVDA. PARAGUAY C/ CAMILO RECALDE – BAIRRO CENTRO – SALTO DEL GUAIRÁ – CANINDEYU –  

PARAGUAY, SITE WWW.PARISE.COM.PY, E-MAIL: SACPARISE@HOTMAIL.COM, FONE: (595) 046 243 077. 
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