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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

A sua segurança é importante para nós. Leia estas informações antes de utilizar a placa. 

PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NA INSTALAÇÃO 

•  Desligue o aparelho da rede eléctrica antes de realizar qualquer operação ou manutenção no mesmo. 

•  A conexão com um bom sistema de cablagem de terra é essencial e obrigatória. 

•  As alterações ao sistema de cablagem doméstica só devem ser feitas um electricista qualificado. 

•  O não cumprimento deste aviso pode resultar em choque eléctrico ou morte. 

PERIGO DE CORTE 

•  Tenha cuidado - as bordas do painel são afiadas. 

•  A falta de cuidado pode resultar em ferimentos ou cortes. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

•  Leia atentamente estas instruções antes de instalar ou utilizar este aparelho. 
•  Nenhum material ou produtos combustíveis deve ser colocado sobre o aparelho em nenhum 

momento. 
•  Por favor, disponibilize estas informações para a pessoa responsável pela instalação do aparelho,

uma vez que pode reduzir os custos de instalação. 
•  A fim de evitar perigo, este aparelho deve ser instalado de acordo com estas instruções. 
•  Este aparelho deve ser correctamente instalado e ligado à terra apenas por uma pessoa devidamente 

qualificada. 
•  Este aparelho deve ser ligado a um circuito que incorpore um interruptor de isolamento que permita a 

desconexão completa da fonte de alimentação. 
• A má instalação do aparelho correctamente pode invalidar qualquer reclamação de garantia ou 

responsabilidade. 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO 

•  Não utilize a placa se a mesma estiver partida ou rachada. Se a superfície da placa partir ou rachar,
desligue o aparelho imediatamente da rede de alimentação (interruptor de parede) e entre em contacto 
com a Assistência Técnica. 

•  Desligue a placa antes de limpar ou fazer a manutenção. 
•  O não cumprimento deste aviso pode resultar em choque eléctrico ou morte. 
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VISTA GERAL DO PRODUTO 

 
 
Vista do Topo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Painel Controlo 
 

 
 
 
 

Informação do Produto 

A placa de indução pode satisfazer vários tipos de exigências de cozinha devido à resistência do elemento de aquecimento, 
controlo microcomputorizado e seleção de várias potências, de facto é a escolha ideal para as famílias modernas. 

A placa de indução está focada nos clientes e adota conceção personalizada. A placa tem desempenhos fiáveis e seguros, 
tornando a sua vida confortável e permitindo que desfrute completamente do prazer da vida. 

 28

 

 

1. Tecla Ligar/Desligar 
2. Tecla de regulação de 

potência 
3. Tecla de bloqueio 
4. Tecla do temporizador  
5. Seleção de Zona 
6. Aquecimento rápido 
7. Pausa 

 

A

B

C

D EF

A. Zona 150 mm 1500/2000 W  

B. Zona 180 mm 2000/2500 W 

C. Zona 0 mm 2500/3000 W  

F. Painel de Controlo

D. Mesa de trabalho em vidro 

E. Ligar/Desligar 

1234

5

6 7
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Antes de Utilizar a Sua Placa de Indução Nova 

• Leia este manual, tendo especial atenção à secção “Avisos de Segurança”. 

• Remova toda a película de proteção que possa existir na sua placa de indução. 

Utilizar os Controlos Táteis 

• Os controlos respondem ao toque, por isso não precisa de aplicar qualquer pressão. 

• Use a parte redonda do dedo e não a ponta. 

• Ouvirá um sinal sonoro de cada vez que um toque é registado. 

• Assegure-se de que os controlos estão sempre limpos, secos e de que não há quaisquer objetos (por ex., um utensílio ou um 
pano) a cobri-los. Mesmo uma fina camada de água pode tornar os controlos difíceis de operar. 

Escolher os Recipientes Certos para Cozinhar 

Não use recipientes com bordas recartilhadas ou com uma base curva. 

Certifique-se de que a base do seu recipiente é suave, assenta nivelada no vidro, e é do mesmo tamanho da zona de cozinhar. 
Centre sempre o seu recipiente na zona de cozinhar. 

Levante sempre os recipientes da placa de indução - não os deslize, caso contrário, podem riscar o vidro. 
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UTILIZAR  A PLACA DE INDUÇÃO 

COMEÇAR A COZINHAR

1.  Comando “LIGA / DESLIGA”
Depois de ligar, ouvirá um som e todos os visores mostram "-" ou "- -", indicando que a placa de 
indução entrou no modo de espera. 

2. Coloque uma panela adequada na zona de cozinhado que pretende utilizar.  

para a zona de aquecimento da frente esquerda,  para a zona de aquecimento de trás 

esquerda , para a zona de aquecimento de trás direita, para a zona de aquecimento da
frente direita. 

Certifique-se que o fundo da panela e a superfície da zona de cozinhado estão limpos e secos. 

3. Toque no comando de selecção da zona de cozinhado e um indicador ao lado da tecla pisca. 

4.  Seleccione o nível de aquecimento tocando no controlo “-“ ou “+” .
•  Se não escolher uma zona de cozinhado em 1 minuto, a placa de indução irá 

desligar automaticamente. Assim, terá que começar a partir do passo 1. 
•  Pode modificar a definição de aquecimento, a qualquer momento durante o 

cozinhado. 

5. Função Boost  
Pode utilizer a função” Boost” para aumentar a potência da zona de cozinhado desejada por um tempo maximo 
de 5 minutos. 

� Pressione a tecla de selecção da zona de cozinhado que deseja utilizar e de seguida pressione a Tecla “Boost” 
(6) para activar a função. 

� A zona de cozinhado funcionará à potência máxima durante 5 minutos.
Pode seleccionar a função Boost sempre que estiver a utilizer uma zona de cozinhado a uma temperature
inferior. A função Boost vai fazer com que a zona de cozinhado funcione à potência máxima de calor durante 5
minutos, e depois volta a temperatura selecionada.

Se o visor piscar           alternadamente com a definição de calor

Isto quer dizer que:

•  Não colocou uma panela sobre a zona de cozinhado correcta ou, 

•  a panela que está a usar não é adequada para o cozinhado por indução ou, 

•  a panela é muito pequena ou não está correctamente centrada na zona de cozinhado. 
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Só ocorre aquecimento se for usada uma panela adequada à zona de cozinhado. Caso não seja utilizada uma 
panela adequada, o visor desligar-se-á automaticamente após 1 minuto. 

QUANDO TIVER ACABADO DE COZINHAR 

1. Tocar no comando de selecção da zona de aquecimento que desejar desligar.  

2.  Desligue a zona de cozinhado diminuindo até “0”. Assegure-se que o visor mostra “0”.

3. Desligue a placa tocando no comando “LIGA / DESLIGA”. 
  

4.  Tenha cuidado com as superfícies quentes 
O símbolo "H" vai mostrar qual a zona de cozinhado que está quente ao toque. Vai 
desaparecer quando a superfície tiver arrefecido a uma temperatura segura. Também 
pode ser usado como uma função de poupança de energia se quiser aquecer mais 
panelas, usar a zona de cozinhado que ainda está quente. 

Bloquear os Controlos 
• Pode bloquear os controlos para evitar utilização não intencional (por exemplo, as crianças podem ligar acidentalmente as zonas 

de cozinhar). 
• Quando os controlos forem bloqueados, todos os controlos exceto o controlo de LIGAR/DESLIGAR estão desativados. 

Para bloquear os controlos 
Toque na tecla de controlo de bloqueio e o indicador do temporizador indicará “Lo". 

Para desbloquear os controlos 

1. Toque e mantenha premida a tecla de controlo de bloquear  durante algum tempo. 
2. Pode agora começar a usar a sua placa de indução. 

Quando a placa de indução estiver no modo de bloquear, todos os controlos são 
desativados exceto o controlo de LIGAR/DESLIGAR, pode sempre desligar a placa de 
indução com o controlo de LIGAR/DESLIGAR em caso de emergência, mas deverá 
desbloquear primeiro a placa na próxima utilização.
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Proteção Contra Sobreaquecimento 
A placa de indução está munida de um sensor de temperatura que consegue monitorizar a temperatura 
no interior da placa de indução. Quando for detetada temperatura excessiva, a placa de indução irá parar 
o funcionamento automaticamente.

Aviso de Aquecimento Residual 

Quando a placa de indução estiver a funcionar durante algum tempo, existe algum calor residual. A letra “H” aparece para o avisar 
para se manter afastado da placa. 

Desligar Automático 
Uma outra funcionalidade de segurança da placa de indução é a funcionalidade de desligar automático. Isto ocorre sempre que se 
esquece de desligar a zona de cozinhar que esteve a utilizar. As horas de desligar pré-definidas são mostradas na tabela abaixo: 

Nível de potência 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temporizador de funcionamento pré-definido (hora) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Utilizar o Temporizador 

Pode utilizar o temporizador de duas maneiras diferentes: 

• Pode utilizá-lo como um lembrete de minutos. Neste caso, o temporizador não desligará nenhuma zona de cozinhar quando o 
tempo definido tiver terminado. 

• Pode defini-lo para desligar uma zona de cozinhar depois de o tempo definido ter terminado. 

• Pode definir o temporizador até 99 minutos. 

Utilizar o Temporizador como um Lembrete de Minutos 

Se não estiver a selecionar nenhuma zona de cozinhar 

1. Certifique-se de que a placa está ligada. 

NOTA: Pode usar o contador de minutos mesmo se não estiver selecionando nenhuma 
zona de aquecimento. 

2. Toque nos controlos do temporizador , o indicador de lembrete de 

minutos piscará. 

3. Defina o tempo tocando no controlo “-” ou “+” do temporizador. 

Dica: Toque no controlo “-” ou “+” do temporizador uma vez para diminuir ou aumentar 
  .otunim 1 me

Toque e mantenha premido o controlo “-” ou “+” do temporizador para diminuir ou
aumentar em 10 minutos. 
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4. Ao tocar em “-” e “+” juntos, o temporizador é cancelado, e “00” aparecerá no visor de minutos. 

5. Quando o tempo estiver definido, começará de imediato a contagem decrescente. O visor irá mostrar o 
tempo restante e o indicador do temporizador irá piscar durante 5 segundos. 

6. Sinal sonoro soará durante 30 segundos e o temporizador indica “- -“quando o tempo definido tiver 
terminado. 

Definir o temporizador para desligar uma zona de cozinhar 

1. Selecione a zona de cozinhar tocando na zona para a qual quer definir o temporizador, selecione o nível de potência e toque no 

botão “-” ou “+” do temporizador  e depois toque no botão para selecionar o temporizador. 

2. Depois de tocar no controlo do temporizador, “00” será visualizado e pisca em simultâneo, e pode definir o tempo necessário. 

3. Defina o tempo tocando no controlo “-” ou “+” do temporizador. 

Dica: Toque no controlo “-” ou “+” do temporizador uma vez para diminuir 
ou aumentar em 1 minuto. 

Nota: O ponto vermelho junto do indicador de nível de potência ficará 
iluminado indicando que a zona está selecionada. 

4. Quando o tempo estiver definido, começará de imediato a contagem decrescente. O visor irá mostrar o tempo restante e o 
indicador do temporizador irá piscar durante 5 segundos. 

5. Quando o temporizador de cozinhar expirar, a zona de cozinhar correspondente desligar-se-á automaticamente. 

Função de Aquecimento rápido 

Ativar a função de aquecimento rápido 

1. Selecione a zona de cozinhar tocando na zona para a qual quer definir o temporizador (symbol)  

2. Depois toque no aquecimento rápido (B), o indicador de zona indica “B”, a potência alcançará o máximo. 

Cancelar a função de aquecimento rápido 

1. Selecione a zona de cozinhar tocando na zona para a qual quer definir o temporizador como (symbol)  

2. Depois toque no aquecimento rápido (symbol) para cancelar a função. 



10

Função de Pausa Stop&Go  

Ativar a função de pausa 

3. Selecione a zona de cozinhar tocando na zona para a qual quer definir o temporizador 

4. Depois toque na pausa (symbol), o indicador de zona indica “B”, a potência alcançará o máximo. 

Cancelar a função de pausa 

5. Selecione a zona de cozinhar tocando na zona para a qual quer definir o temporizador 

6. Depois toque na pausa  para cancelar a função. 

INDICAÇÕES PARA COZINHAR 

Tenha cuidado quando fritar alimentos uma vez que o óleo e a gordura aquecem muito 
rapidamente, em especial se estiver a usar a função de Aquecimento fv. A temperaturas 
extremamente elevadas, o óleo e a gordura irão incendiar-se e existe um grave perigo de 
incêndio. 

Dicas de Cozedura

• Quando os alimentos começarem a ferver, reduza a definição de temperatura. 

• Se usar uma tampa nos recipientes de cozedura irá reduzir os tempos de cozedura e poupa energia retendo o calor. 

• Minimize a quantidade de líquido ou gordura para reduzir os tempos de cozedura. 

• Comece a cozinhar numa definição alta e reduza a definição de potência quando os alimentos já estiverem quentes. 

Cozinhar pratos em lume brando 
• Cozinhar em lume brando ocorre abaixo do ponto de ebulição, cerca de 85°C, quando as bolhas surgem ocasionalmente à 

superfície do líquido de cozedura. É a chave para sopas deliciosas e estufados deliciosos porque os sabores desenvolvem-se
sem cozinhar demais os alimentos. Também deve cozinhar alimentos à base de ovos e molhos engrossados com farinha 
abaixo do ponto de ebulição. 

• Algumas tarefas, incluindo cozinhar arroz através do método de absorção, podem requerer uma definição de potência mais alta 
em vez da definição mais baixa para assegurar que os alimentos são cozinhados adequadamente dentro do tempo 
recomendado. 

Cozinhar bife lentamente 
Para cozinhar bifes saborosos e suculentos: 

1. Deixe a carne à temperatura ambiente durante cerca de 20 minutos antes de cozinhar. 

2. Aqueça uma frigideira com um fundo espesso. 
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3. Pincele ambos os lados do bife com óleo. Deite uma pequena quantidade de óleo na frigideira quente e depois coloque a carne 
na frigideira quente. 

4. Vire a carne apenas uma vez durante a cozedura. O tempo de cozedura irá depender da espessura do bife e do seu gosto 
(mais passado ou menos passado). O tempo pode variar de cerca de 2 a 8 minutos por lado. Carregue no bife para verificar o 
grau de cozedura - quando mais firme estiver “melhor passado” estará. 

5. Deixe o bife repousar num prato aquecido durante alguns minutos para permitir que repouse e fique mais tenro antes de servir. 

Para saltear 

1. Escolha um “wok” com base plana adequada ou uma frigideira grande. 

2. Tenha todos os ingredientes e o equipamento prontos. Saltear alimentos deve ser feito rapidamente. Se cozinhar grandes 
quantidades, cozinhe os alimentos em várias porções mais pequenas. 

3. Pré-aqueça ligeiramente a frigideira e adicione duas colheres de sopa de óleo. 

4. Cozinhe alguma carne primeiro, coloque-a de lado e mantenha-a quente. 

5. Salteie os vegetais. Quando estiverem muito quentes e estaladiços, coloque a zona de cozinhar numa definição mais baixa, 
coloque a carne na frigideira e adicione o seu molho. 

6. Misture os ingredientes suavemente para se assegurar de que são aquecidos. 

7. Sirva imediatamente. 

DEFINIÇÕES DE AQUECIMENTO 

1. As definições abaixo são meramente indicativas. A definição exata dependerá de vários fatores, incluindo os seus recipientes de 
cozedura e da quantidade que está a cozinhar. 

2. Vá experimentando a placa de indução para descobrir as definições que melhor se adequam a si. 

Definição de 
aquecimento Adequabilidade

1-2
• aquecimento suave para pequenas quantidades de alimentos 
• derreter chocolate, manteiga, e alimentos que se queimam rapidamente 
• aquecer suavemente em lume brando 
• aquecimento lento  

3-4
• reaquecer 
• lume brando rápido 
• cozinhar arroz 

5-6 • panquecas 

7-8 • saltear 
• cozinhar massa 

9
• saltear 
• alourar 
• ferver sopa 
• ferver água
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CONSELHOS E SUGESTÕES 

  

Visor de Erro e Inspeção 
Se ocorrer uma anomalia, a placa de indução entrará automaticamente no estado de proteção e mostra os códigos de proteção 
correspondentes: 

Problema Causas possíveis O que fazer 
A placa de indução 
não liga. 

Não está ligada à alimentação. Certifique-se de que a placa de indução 
está ligada ao fornecimento de energia e 
de que está ligada. 
Verifique se há uma falha de energia na 
sua casa ou nas imediações. Se depois de 
verificar tudo o problema persistir, chame 
um técnico qualificado. 

Os controlos táteis 
não respondem. 

Os controlos estão bloqueados. Desbloqueie os controlos. Consulte a 
secção “Utilizar a sua placa de indução” 
para instruções. 

Os controlos táteis 
são difíceis de 
operar. 

Pode haver uma fina camada de água em cima dos 
controlos ou pode estar a usar a ponta do seu dedo 
quando toca nos controlos. 

Certifique-se de que a área de controlo 
está seca e use a parte redonda do dedo 
quando tocar nos controlos. 

O vidro está a ficar 
riscado. 

Recipientes para cozinhar com bordas irregulares. 
Estão a ser usados esfregões abrasivos ou produtos 
de limpeza inadequados. 

Use recipientes para cozinhar com bases 
planas e suaves. Veja “Escolher os 
recipientes certos para cozinhar”. 
Consulte a secção “Cuidados e limpeza”. 

Alguns recipientes 
para cozinhar fazem 
ruídos crepitantes ou 
estalidos. 

Isto pode ser causado pela construção dos seus 
recipientes para cozinhar (camadas de metais 
diferentes vibram de forma diferente). 

Isto é normal para recipientes para 
cozinhar e não indica uma avaria. 

 

Problema Causas possíveis O que fazer 

F5/F9 Falha do sensor de temperatura Entre em contacto com o centro de 
assistência técnica. 

F3/F4 Falha do sensor de temperatura do IGBT. Entre em contacto com o centro de 
assistência  técnica. 

E1/E2 Tensão de alimentação anormal 
Por favor, inspecione se o fornecimento de 
energia é normal. 
Ligue depois de o fornecimento de energia 
estar normal. 

E3/E4 Temperatura anormal Entre em contacto com o centro de 
assistência  técnica. 

E5/E6 Má irradiação de calor da placa de indução Por favor, ligue de novo depois de a placa de 
indução arrefecer. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O Peso e as Dimensões são aproximados. Porque nos empenhamos continuamente em melhorar os nossos produtos podemos 
alterar as especificações sem aviso prévio. 

INSTALAÇÃO 

Seleção de equipamento de instalação 
Corte a superfície de trabalho de acordo com as dimensões mostradas na imagem. 
Para fins de instalação e utilização, deve ser deixado no mínimo um espaço de 50 mm em volta do orifício. 
Certifique-se de que a espessura da superfície de trabalho tem pelo menos 30 mm. Selecione material da superfície de trabalho que 
seja resistente ao calor para evitar grande deformação causada pela irradiação de calor da placa. Como mostrado abaixo: 

 

 

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm)

520 590 58  52 560 490 50 mín.

 

Certifique-se sempre de que a placa de indução é bem ventilada e de que a entrada e saída de ar não estão obstruídas. Certifique -
se de que a placa de indução está em boas condições de funcionamento. Como mostrado abaixo. 

 
Nota: a distância de segurança entre a placa de indução e o armário acima da placa de 
indução tem de ser pelo menos 760 mm. 

EO/FD/FC Falha de comunicação 
Certifique-se de que a placa de indução está 
ligada ao fornecimento de energia e de que 
está ligada. Verifique se há uma falha de 
energia na sua casa ou nas imediações. Se 
depois de verificar tudo o problema persistir, 
chame um técnico qualificado. 

Placa de Indução JP3EI009111

Zonas de Cozedura 3 zonas

ZH05 ~ V042-022 oãçatnemilA ed oãsneT

Potência Elétrica Instalada

5 )mm( PxLxA otudorP od oãsnemiD 8 x 590 x 520 mm

094X065 )mm( LxA rartsacnE ed seõsnemiD

6000W
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Antes de colocar os suportes de fixação 

O aparelho deve ser colocado numa superfície estável, e suave (usar a embalagem). 

Não aplicar força nos controlos salientes da placa. 

Fixe a placa na superfície de trabalho aparafusando os quatro suportes no fundo da placa (ver a imagem) após a instalação. 

 

 
A B C D 
Parafuso Suporte Orifício do parafuso Base 

 
Ajuste a posição do suporte de modo a que se adapte a diferentes espessuras de superfície de trabalho.  
 

PRECAUÇÕES! 

 

 

 

 

 

1. A placa de indução tem de ser instalada por pessoal ou técnicos qualificados. Temos profissionais ao seu serviço. Nunca 
efetue você próprio esta operação. 

2. A placa de indução não deve ser montada em cima de equipamento de arrefecimento, máquinas de lavar louça e secadores 
de roupa. 

3. A placa de indução deve ser instalada de modo a assegurar a melhor irradiação de calor para melhorar a sua fiabilidade. 

A(mm) B(mm) C(mm) D E 

760 50 mín. 20 mín. Entrada de ar Saída de ar 5 mm 



16 
 

4. A parede e a zona de aquecimento por cima da superfície de trabalho devem suportar calor.  

5. Para evitar danos, a camada tipo “sandwich” e aderente têm de ser resistentes ao calor. 

6. Não deve ser utilizado um aparelho de limpeza a vapor. 

 

LIGAR A PLACA DE INDUÇÃO À ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 

O fornecimento de energia deve ser ligado em conformidade com a norma relevante, ou 
com um disjuntor monopolar. O método de ligação é mostrado abaixo. 

1. Se o cabo estiver danificado ou precisar de ser substituído, isto deve ser feito por um 
técnico de pós-venda que use as ferramentas adequadas, para evitar quaisquer 
acidentes. 

2. Se o aparelho for diretamente ligado à rede elétrica, tem de ser utilizado um disjuntor 
omnipolar com uma distância mínima de 3 mm entre contactos. 

3. O técnico de instalação tem de assegurar que foi feita a ligação elétrica correta e que 
está em conformidade com a regulamentação de segurança. 

4. O cabo não pode ser dobrado nem comprimido. 

5. O cabo tem de ser verificado regularmente e apenas pode ser substituído por uma 
pessoa adequadamente qualificada.  

 

 
 

ELIMINAÇÃO. não elimine este produto como lixo doméstico municipal não 
separado. É necessário fazer a recolha deste tipo de desperdício separadamente 
para garantir um tratamento especial. 

 

• Este aparelho está rotulado em conformidade com a diretiva Europeia 2002/96/CE relativa a Resíduos Elétricos e Equipamento 
Eletrónico - REEE. Ao assegurar que este aparelho é eliminado de forma correta, irá ajudar a evitar quaisquer danos possíveis 
para o ambiente e para a saúde humana, o que doutro modo poderia ser causado se este aparelho fosse eliminado de forma 
incorreta. 

• O símbolo no produto indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico normal. Em vez disso, deve ser 
levado para um ponto de recolha apropriado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.  

 

• Este aparelho tem de ser eliminado como resíduo especial. Para mais informações detalhadas relacionadas com o tratamento, 
recuperação e reciclagem deste produto, entre em contacto com a sua autarquia, com o seu serviço de eliminação de resíduos 
domésticos local ou com a loja onde adquiriu o produto. 

• Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com o escritório da sua cidade, com o 
seu serviço de eliminação de resíduos domésticos local ou com a loja onde adquiriu o produto.  
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CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA 

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto. 

2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à subsituição de peças ineficazes por defeito de fabrico. 

3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças 

defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade. 

4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, 

montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou 

eléctricas, inundações, humidades, etc. 

5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas 

a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240V. 

6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, 

seja a que título for. 

7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou 

quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL. 

 

A GARANTIA CADUCA 

1. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho. 

2. Excedido o prazo de 2 anos para a Linha Doméstica e 6 meses Linha Hotelaria, a Garantia caduca e a 

Assistência será efectuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes. 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponiveis através dos seguintes contactos: 

 
Telef.  00 351 252 910351 
Fax:   00 351 252 910367 
E-mail: assistencia@jocel.pt 
http://www.jocel.pt 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Aparelho   PLACA DE INDUÇÃO

Marca    JOCEL

Modelo   JP3EI009111

Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão                                2014/35/EU EN 60335-1:2012+A11:2014

                                                                                  EN 60335-2-6:2015

                                                                                  EN 62233:2008

Compatibilidade Electromagnética     2014/30/EU EN 55011:2009 + A1:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Rua dos 5 Caminhos, nº 516

4780-382 Argemil

Sto Tirso

Portugal

Tef:252910355

Fax:252910369

Email: import@jocel.pt

http://www.jocel.pt









A

B

C

D EF

A. 150 mm 1500/2000 W  

B. 180 mm 2000/2500 W 

C. 280 mm 2500/3000 W

F. Panel de control

D. Placa de vidrio

E. Encender/Apagado



1234

5

6 7
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Selección de los utensilios de cocina adecuados 
 

 No utilice utensilios de cocina con los bordes irregulares o con la base curvada. 

 
 
Asegúrese de que la base de su cacerola es suave, se asienta de forma plana sobre el vidrio y 
es del mismo tamaño que el fogón de la cocina. Centre siempre la cacerola sobre la zona de 
cocinado. 
 

 
 Siempre levante las cacerolas de la placa vitrocerámica, no las arrastre, de lo contrario puede 
arañar el vidrio. 

 

USO DE LA PLACA DE INDUCCIÓN 
Inicio del cocinado 
 
1. Toque el control ENCENDIDO/APAGADO. Una vez esté encendida, se emitirá un pitido, todas las 

pantallas mostrarán “-“ o “--“, indicando que la placa de inducción ha pasado al modo de reposo. 
 
 
 
 
 
 
2. Coloque una cacerola adecuada sobre la zona de cocinado que desee utilizar. 

  para la zona de cocinado superior izquierda,  para la zona de cocinado inferior izquierda,  

para la zona de cocinado inferior derecha,  para la zona de cocinado superior derecha. 
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2. Después de tocar el control del temporizador, se mostrará “00” que comenzará a parpadear, ahora 
puede ajustar el tiempo deseado. 

3. Ajuste el tiempo tocando el control del temporizador. 

 

 Consejo: Toque el botón - o + del temporizador para reducir o aumentar en 
1 minuto el tiempo. 

 Nota: El punto rojo junto al indicador de nivel de potencia se iluminará indicando que la 
zona está seleccionada. 
 

4. Cuando haya ajustado el tiempo, este comenzará a contar hacia atrás de forma inmediata. La pantalla 
mostrará el tiempo restante y el temporizador parpadeará durante 5 segundos. 

5. Cuando finalice el temporizador, la zona de cocinado correspondiente se apagará automáticamente. 

 

Función potenciadora 

Activar de la función potenciadora 

1. Seleccione la zona de cocinado tocando sobre la zona en la que desea ajustar el temporizador. 

2. A continuación, toque el botón potenciador *, el indicador de zona mostrará “B”, y la potencia alcanzará 
el nivel máximo. 

Cancelar la función potenciadora 

1. Seleccione la zona de cocinado tocando sobre la zona en la que desea ajustar el temporizador. 

2. A continuación, toque el botón potenciador * para cancelar la función. 

 

Función de pausa Stop&Go (solo para el modelo: MI 6042 GBL)  

Activar la función de pausa 

3. Seleccione la zona de cocinado tocando sobre la zona en la que desea ajustar el temporizador, por 
ejemplo *. 

4. A continuación, pulse el botón de pausa , el indicador de la zona mostrará “B” y la potencia 

alcanzará el nivel máximo. 

 

Cancelar la función de pausa 

5. Seleccione la zona de cocinado tocando sobre la zona que desea ajustar el temporizador, por ejemplo 
*. 

6. A continuación, toque el botón de pausa  para cancelar la función. 

 

 

 









32 
 

 

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

 
Problema Causas posibles Qué hacer 
La placa vitrocerámica 
no puede encenderse. 

No hay energía. Asegúrese de que la placa vitrocerámica 
esté conectada a la fuente de alimentación 
y de que está encendida. 
Verifique si se ha producido un corte de luz 
en su hogar o en la zona. Si ha 
comprobado todo y el problema continúa, 
póngase en contacto con un técnico 
cualificado. 

Los controles táctiles no 
responden. 

Los controles están bloqueados. Desbloquee los controles. Vaya a la 
sección “Uso de la placa vitrocerámica” 
para consultar las instrucciones. 

Los controles táctiles 
operan con dificultad. 

Puede que haya una fina película 
de agua sobre los controles, o 
puede que esté utilizando la 
punta de sus dedos al tocar los 
controles. 

Asegúrese de que la zona de los controles 
táctiles está seca y que los toca usando la 
yema. 

El vidrio se está 
rayando. 

Utensilios de cocina con bordes 
irregulares. 
Se están utilizando estropajos o 
productos de limpieza 
inadecuados o abrasivos. 

Utilice utensilios de cocina con la superficie 
plana y suave. Consulte la sección 
“Selección de los utensilios de cocina 
adecuados” y la sección “Cuidado y 
mantenimiento”. 

Algunas cacerolas 
emiten sonidos de 
crujidos o tintineos. 

Esto puede ser producido por la 
composición de los utensilios de 
cocina (capas de diversos 
metales vibran de forma 
irregular). 

Es algo normal en los utensilios de cocina y 
no es indicación de un fallo. 
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INDICADOR E INSPECCIÓN DE FALLOS 
Si se produce algo anormal, la placa de inducción pasará al modo de protección de forma automática y 
mostrará los correspondientes códigos de protección: 
 
Problema Causas posibles Qué hacer 
F5 / F9 Fallo en el sensor de 

temperatura 
Por favor, póngase en contacto 
con el centro de servicio técnico 
TM Minola. 

F3 / F4 Fallo en el sensor de 
temperatura del IGBT 

Por favor, póngase en contacto 
con el centro de servicio técnico 
TM Minola. 

E1 / E2 Tensión anormal Por favor revise si la fuente de 
alimentación es normal. 
Vuelva a encender el aparato 
cuando la fuente de alimentación 
sea normal. 

E3 / E4 Temperatura anormal Por favor, póngase en contacto 
con el centro de servicio técnico 
TM Minola. 

E5 / E6 Radiación de calor inadecuada 
de la placa de inducción 

Por favor, vuelva a encender el 
aparato cuando la placa de 
inducción se haya enfriado. 

E0 / FD / FC Fallo en las comunicaciones Asegúrese de que la placa 
vitrocerámica esté conectada a 
la fuente de alimentación y de 
que está encendida. Compruebe 
si se ha producido un corte de 
electricidad en su hogar o en la 
zona. Si ha comprobado todo y 
el problema continúa, póngase 
en contacto con un electricista 
cualificado. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
JP3EI009111 acimárecortiv acalP

sanoz 3 odanicoc ed sanoZ
Tensión de alimentación 220-240V ~ 50Hz
Potencia eléctrica instalada 6000 W
Tamaño del producto AxAxP (mm) 58 x 590 x 520 mm
Dimensiones de construcción AxA (mm) 560 x 490 mm

 
El peso y las dimensiones son aproximadas. Debido a que intentamos mejorar continuamente nuestros
productos, es posible que modifiquemos las especificaciones y diseños sin previo aviso. 
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INSTALACIÓN 

Selección del equipo de instalación 

Corte la superficie de trabajo de acuerdo con los tamaños que se muestran en el dibujo. 

Para fines de instalación y uso, se debe dejar un mínimo de 50 mm de espacio alrededor del orificio.  

Asegúrese de que el grosor de la superficie de trabajo sea de al menos 30 mm. Por favor, utilice una 
superficie de trabajo de material resistente al calor para evitar deformaciones causadas por la radiación 
de calor de la placa vitrocerámica. Vea la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm)

520 590 58  52 560 490 50 mín.

 

Asegúrese en todo momento de que la placa vitrocerámica está bien ventilada y las entradas y salidas de 
aire no están bloqueadas. Asegúrese de que la placa vitrocerámica se encuentra en buen estado de 
funcionamiento. Vea la imagen siguiente. 
 

Nota: la distancia de seguridad entre la placa vitrocerámica y el armario situado encima 
de la placa debe ser de al menos 760 mm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Antes de instalar los soportes de fijación 
 
La unidad debe estar colocada sobre una superficie estable y suave (utilice el empaquetado). 
No ejerza fuerza en los controles que sobresalen de la placa. 

A(mm) B(mm) C(mm) D E 

760 50 mín. 20 mín. Entrada de ar Saída de ar 5 mm 
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Fije la placa en la superficie de trabajo atornillando los cuatro soportes de la parte inferior de la placa (ver 
el dibujo) después de la instalación. 

 

 
A B C D 
Parafuso Suporte Orifício do parafuso Base 

 
Ajuste a posição do suporte de modo a que se adapte a diferentes espessuras de superfície de trabalho. 
 

¡PRECAUCIONES! 

 

 

 

 

 

1. La placa vitrocerámica debe ser instalada por personal o técnicos cualificados. Disponemos de 
técnicos a su servicio. Por favor, nunca realice las tareas de instalación usted mismo. 

2. La placa vitrocerámica no debe estar instalada sobre equipos de refrigeración, lavavajillas ni 
secadoras giratorias. 

3. La placa vitrocerámica debe ser instalada de forma que permita una mejor radiación de calor para 
aumentar su rendimiento. 

4. Tanto la pared como la zona situada por encima de la superficie de trabajo deben soportar el calor. 
5. Para evitar cualquier daño, las capas y adhesivos deben ser resistentes al calor. 

6. No se deben utilizar limpiadores a vapor 
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CONDICIONES DE GARANTIA 

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto. 

2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación. 

3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, 
de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad. 

4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o 
instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, 
inundaciones, humedad, etc. 

5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas 
a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V. 

6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente. 

7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones 
por cualquier persona no autorizada por JOCEL. 

 

LA GARANTIA TERMINA: 

1. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato. 

2. Superado el período de 2 años para la línea doméstica e 6 meses para la hostelaria, la garantía expira y la 
asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tajas vigentes. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA: 

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes 
contactos: 

 

Telef.  902 099 504 
http://www.jocel.es 
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, LDA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo

Aparato  PLACA DE INDUCCIÓN

Marca  JOCEL

Modelo JP3EI009111

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación

Baja Voltaje                                       2014/35/EU EN 60335-1:2012+A11:2014

                                                                                  EN 60335-2-6:2015

                                                                                   EN 62233:2008

Compatibilidad Electromagnética       2014/30/EU EN 55011:2009 + A1:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Rua dos 5 Caminhos, nº 516

4780-382 Argemil

Sto Tirso

Portugal

Tef:252910355

Fax:252910369

Email: import@jocel.pt

http://www.jocel.pt
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A

B

C

D EF

1234

5

6 7

A. 150 mm 1500/2000 W Zone  

B. 180 mm 2000/2500 W Zone 

C. 280 mm 2500/3000 W Zone

F. Control panel

D. Glass plate

E. ON/OFF
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JP3EI009111
3 zones

220-240V~50HZ

6000W

520X590X58
560X490
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JP3EI009111

INDUCTION HOB

    

                           

We declare on our own responsability that the machine indicated below:

Product
Brand
Model

Low Voltage

Electromagnetic Compatibility

JOCEL

Complies with the following European directives and standards implementation:








