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CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
Leia com atenção as instruções de montagem e utilização e guarde-as para uso posterior ou para
possíveis compras futuras.
Verifique o estado do aparelho depois de o retirar da embalagem. Caso este se tenha danificado durante o transporte, não o ligue, contacte o serviço técnico e registe por escrito os danos verificados
ou perderá o direito a qualquer tipo de indemnização.
Este aparelho tem de ser instalado segundo as instruções de montagem que o acompanham.
Muito importante: não instale qualquer forno ou eletrodoméstico debaixo dos indutores. As
bancadas e respetivas superfícies Allsfor tech podem instalar-se no exterior desde que não
fiquem diretamente expostas aos raios solares (devendo ficar sempre sob uma cobertura).
Este aparelho foi concebido para uso doméstico. Utilize-o exclusivamente para preparar alimentos
e bebidas. Vigie-o enquanto estiver em funcionamento. Não utilize protetores de segurança que não
sejam adequados para crianças, já que podem provocar acidentes. Este aparelho não foi concebido
para funcionar com relógio temporizador externo ou comando à distância.
Pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou
psíquicas, sem experiência ou conhecimentos. Sempre que tal, ocorra aconselha-se a supervisão de
uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenha sido previamente formada para a utilização
correta do aparelho, estando consciente dos problemas que possam ocorrer.
Não deixe que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção diária não devem ficar
ao cuidado de crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e o façam com supervisão. Mantenha
as crianças menores de 8 anos afastadas do aparelho e do cabo de ligação.
Caso tenha um pacemaker ou dispositivo médico similar, deverá ter especial cuidado ao utilizar ou
aproximar-se das placas quando estas estiverem em funcionamento.
Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo para se certificar que este cumpre com as normas vigentes e para se informar quanto a possíveis incompatibilidades.
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Perigo de incêndio!
• Esteja sempre atento ao óleo quente e à gordura, uma vez que são facilmente inflamáveis. Nunca
apague um fogo com água. Desligue a zona de confeção e abafe com cuidado as chamas com uma
tampa, extintor ou outro meio idêntico.
• As zonas de confeção aquecem muito. Não coloque objetos inflamáveis sobre a placa e não armazene objetos sobre a placa.
• O aparelho aquece muito. Não guarde objetos inflamáveis ou aerossóis nas gavetas imediatamente
abaixo da placa.
Perigo de queimaduras!
• As zonas de confeção aquecem muito. Nunca toque nas superfícies quentes. Não deixe que as crianças se aproximem.
• Após cada utilização, desligue sempre a placa no interruptor principal. Não espere que a placa se
apague automaticamente por falta de recipiente.
Perigo de descarga elétrica!
• As reparações inadequadas são perigosas. As reparações e a substituição de cabos de ligação defeituosos apenas podem ser efetuadas por pessoal do Serviço de Assistência Técnica devidamente
especializado. Caso o aparelho esteja avariado, desligue-o da corrente e informe o Serviço de As
sistência Técnica.
Um aparelho com defeito pode provocar uma descarga elétrica. Nunca ligue um aparelho com defeito.
Desligue o aparelho da corrente e informe o Serviço de Assistência Técnica.
Perigo de avaria!
• Esta placa possui um ventilador situado na parte inferior da mesma. Caso exista uma gaveta debaixo
da placa, não deverá guardar nela objetos pequenos ou papéis, já que estes podem avariar o ventilador
ou prejudicar a refrigeração ao serem absorvidos. Entre o conteúdo da gaveta e a entrada do ventilador deve deixar uma distância mínima de 2 cm.
Perigo de lesões!
• As panelas podem saltar de forma repentina com a presença de líquido entre a base do recipiente e
a zona de confeção. Mantenha a zona de confeção e a base do recipiente sempre secas.

Causas dos danos
Atenção!
• Não utilize recipientes sem o anel de elevação.
• Jamais coloque recipientes vazios nas zonas de confeção, pode provocar danos.
• Não coloque recipientes quentes sobre o painel de comando ou os indicadores, pode provocar danos.
• A queda de objetos duros ou pontiagudos sobre a placa pode provocar danos.
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PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Conselhos para poupar energia
• Utilize sempre a tampa correspondente a cada panela. Cozinhar sem tampa provoca um consumo
mais elevado de energia. Utilize uma tampa de vidro para poder ter visibilidade sem que seja necessário levantá-la.
• Utilize recipientes com anéis de elevação Allsfor tech e bases planas. As bases que não são planas
impli- cam um maior consumo de energia.
• O diâmetro da base dos recipientes deve corresponder ao tamanho da zona de confeção. Atenção:
os fabricantes de recipientes costumam indicar o diâmetro superior do recipiente que é, por norma,
maior do que o diâmetro da base.
• Utilize um recipiente pequeno para quantidades pequenas. Um recipiente grande e pouco cheio requer muita energia.
• Durante a cozedura, utilize pouca água. Deste modo, poupa energia ao mesmo tempo que conserva
as vitaminas e os minerais das verduras.
• Selecione o nível de potência mais baixo para a confeção. A utilização de um nível demasiado elevado
conduz a desperdício de energia.
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CONFEÇÃO COM ALLSFOR TECH
Vantagens da confeção com Allsfor tech
A confeção com Allsfor tech implica uma mudança radical na forma tradicional de aquecimento,
sendo o calor gerado diretamente no recipiente. Por este motivo, apresenta uma série de vantagens:
• Poupança de tempo ao cozinhar e fritar; ao aquecer diretamente o recipiente.
• Poupança de energia.
• Manutenção e limpeza mais simples. Os alimentos derramados não se queimam com tanta rapidez.
• Controlo do calor e da segurança; a placa fornece ou corta energia imediatamente ao atuar sobre o
comando de controlo.
A zona de confeção com Allsfor tech deixa de fornecer potência caso se retire o recipiente sem que
este tenha sido previamente desligado.

Recipientes
Apenas são adequados para cozinhar por indução os recipientes ferromagnéticos com anel de elevação Allsfor, que podem ser de:
• aço esmaltado
• ferro fundido
• louça especial para indução de aço inoxidável.
Para saber se os recipientes são adequados, certifique-se que a base do recipiente é atraída por um
íman.
Existe outro tipo de recipientes para indução, cuja base não é ferromagnética na sua totalidade.
Recipientes não apropriados
Nunca utilize placas difusoras nem recipientes com ou sem anel de elevação Allsfor de:
• aço fino normal
• vidro
• barro
• cobre
• alumínio
Características da base do recipiente
As características da base dos recipientes podem interferir na homogeneidade do resultado da confeção. Recipientes fabricados com materiais que ajudam a difundir o calor, como recipientes “sandwich” de aço inoxidável, distribuem o calor uniformemente, poupando tempo e energia. Recipientes
tricamada.
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Ausência de recipiente ou tamanho inadequado
Caso não se coloque um recipiente sobre a zona de confeção selecionada, ou este não possua o material
ou tamanho adequado, o nível de potência que se visualiza no indicador da zona de confeção será U.
Coloque o recipiente adequado para que apareça o nível de confeção correspondente.
Recipientes vazios ou com base fina
Não aquecer recipientes vazios, nem utilizar recipientes com base fina. A placa possui um sistema
interno de segurança, mas um recipiente vazio pode aquecer tão rapidamente que a função “desativação automática” não tem tempo de reagir, podendo alcançar uma temperatura bastante elevada.
A base do recipiente pode mesmo derreter e danificar a superfície da Allsfor tech. Se for o caso, não
toque no recipiente e desligue a zona de confeção. Se, depois de arrefecer, esta não funcionar, contacte o Serviço de Assistência Técnica.
Deteção de recipiente
Cada zona de confeção tem um limite mínimo de deteção de recipiente, que varia em função do material do recipiente que se está a utilizar. Por este motivo, deve utilizar-se a zona de confeção que mais
se adeque ao diâmetro do seu recipiente.
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Ao utilizar recipientes grandes com
uma área ferromagnética de diâmetro mais pequena, apenas a zona ferromagnética é aquecida, pelo que a distribuição de calor pode não ser homogénea.
Os recipientes com zonas de alumínio
inseridas na base reduzem a área
ferromagnética, logo, a potência fornecida pode ser menor, gerando dificuldades
na deteção do recipiente, que poderá
inclusivamente
não
ser
detetado.
Para
feção,
área
ajuste

obter bons resultados de conrecomenda-se que o diâmetro da
ferromagnética do recipiente se
ao tamanho da zona de confeção.

Caso o recipiente não seja detetado numa
zona de confeção, teste-o na zona de
diâmetro imediatamente inferior ou utilize
recipientes pequenos tricamada em aço inoxidável (que são totalmente magnéticos
e funcionam em qualquer zona de confeção).
Todos os recipientes têm de ter anel de
elevação Allsfor.
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PEÇAS AUTOADESIVAS PARA
BATERIA DE COZINHA ALLSFOR TECH

ESPECIFICAÇÕES

COLOCAÇÃO

12 peças elevadoras em cada bolsa

Limpe a base dos seus tachos antes de colocar
as peças elevadoras que se encontram na bolsa
de plástico.

PREÇO PVP: 5,00 € (Iva não incluído)

Peças autoadesivas válidas para qualquer panela de indução.
Resistente a altas temperaturas.
Não apto para forno a temperaturas superiores a 170º C. Não apto para placas a gás.
Não apto para placas de vitrocerâmica.
Não apto para placas de indução.

APENAS APTO PARA COZINHAS ALLSFOR TECH INDUCTION TECHNOLOGY
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APRESENTAÇÃO DO APARELHO
Painel de comando

Superfícies de comando
Ao carregar num símbolo é ativada a função correspondente.
Nota: Mantenha as superfícies de comando sempre secas. A humidade pode afetar o funcionamento.
superfícies de comando e indicadores
Interruptor principal
Selecionar a zona de confeção
1-9 Níveis de potência

P Função Booster
H Calor residual
U Função em espera quando não é detetado qualquer recipiente

Indicador de calor residual
A placa de confeção conta com um indicador de calor residual em cada zona de confeção que mostra
as que ainda estão quentes. Evite tocar na zona de confeção que mostre esta indicação. Mesmo que
a placa esteja desligada, o indicador H, manter-se-á iluminado enquanto a zona de confeção estiver
quente. Ao retirar o recipiente antes de ter desligado a zona de confeção, aparecerão alternativamente os indicadores U e H. Caso se coloque novamente o recipiente, aparecerá o nível de potência
selecionado anteriormente.
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PROGRAMAR A PLACA
Este capítulo descreve como regular uma zona de confeção. A tabela apresenta os níveis de potência.

Ligar e desligar a placa
O interruptor principal serve para ligar e desligar a placa.
Ligar: prima o símbolo
. Ouve-se um sinal sonoro. Acendem-se o indicador situado junto do síbolo
e os indicadores
das zonas de confeção. A placa está pronta a ser utilizada.
Desligar: prima o símbolo
até que os indicadores se apaguem. Todas as zonas de confeção estão
desligadas. O indicador de calor residual permanece ligado com o símbolo H até que as zonas de confeção tenham arrefecido o suficiente.
Notas
• A placa desliga-se automaticamente quando todas as zonas de confeção estiverem mais de 20 segundos desligadas.
• As definições selecionadas ficam memorizadas antes de desligar a placa. Se voltar a ligar a placa
neste período de tempo, novas definições são determinadas.

Regular a zona de confeção
Na zona de programação define-se o nível de potência desejado.
Nível de potência 1 = Potência mínima.
Nível de potência 9 = Potência máxima.
Cada nível de potência dispõe de uma regulação intermédia. Está assinalada com

.

Selecionar a zona de confeção e o nível de potência
A placa deve estar ligada.
Selecione a zona de confeção com o símbolo.
No indicador visual, acende-se o leitor principal.
Alterar o nível de potência
Selecione a zona de confeção
com
.

e defina o nível de potência desejado na zona de programação
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Desligar a zona de confeção
Selecione a zona de confeção
e prima o botão correspondente na zona de programação. A zona de
confeção desliga-se e acende-se o indicador de calor residual H.
Notas
• Se não tiver colocado um recipiente na zona de confeção, é exibido o indicador U no nível de potência
selecionado. Passado um determinado período de tempo, a zona de confeção desliga-se.
• Se tiver colocado um recipiente na zona de confeção antes de ligar a placa, o recipiente será detetado automaticamente.

Tabela de confeção
A tabela seguinte apresenta alguns exemplos. os tempos de confeção dependem do nível de potência,
tipo, peso e qualidade dos alimentos. Como tal, são meramente indicativos. Mexa de vez em quando
se estiver a aquecer purés, cremes e molhos espessos. Utilize o nível de potência 9 para o início da
confeção.
Nível de potência
Derreter
Chocolate, cobertura de chocolate

1-1

Manteiga, mel, gelatina

1-2

Aquecer e manter quente
Guisados de legumes (p. ex. lentilhas)

1-2

Leite**

1-2

Salsichas aquecidas em água**

3-4

Descongelar e aquecer
Espinafres ultracongelados

3-4

Goulash ultracongelado

3-4

Cozer em lume brando, ferver em lume brando
Almôndegas de batata*

4-5

Peixe *

4-5

Molhos brancos, por exemplo, bechamel

1-2

Molhos batidos, por exemplo, molho béarnaise, molho holandês

3-4

Ferver, cozer ao vapor, refogar
Arroz (com o dobro da quantidade de água)

2-3

Arroz com leite

2-3

Batatas com pele

4-5

Batatas descascadas com sal

4-5

Massa*

6-7

Cozido, sopas

3-4
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Nível de potência
Legumes

1-1

Legumes ultracongelados

1-2

Cozido com panela de pressão

1-2

Estufar
Rolo de carne

1-1

Estufado

1-2

Goulash

1-2

assar/fritar com pouco óleo**
Filetes, ao natural ou panados

2-3

Filetes ultracongelados

2-3

Costeletas, ao natural ou panadas***

4-5

Bife (3 cm de espessura)

4-5

Peito de carne (2 cm de espessura)***

6-7

Peito de carne ultracongelada***

3-4

Hambúrgueres, almôndegas de carne (3 cm de espessura)***

2-3

Peixe e filetes de peixe ao natural

2-3

Peixe e filetes de peixe panados

4-5

Peixe panado ultracongelado, (por exemplo, douradinhos)

4-5

Gambas e camarões

6-7

Pratos ultracongelados, por exemplo, salteados

3-4

Crepes (fritar um de cada vez)

4-5

Tortilha (fritar uma de cada vez)

6-7

Ovos estrelados

3-4

fritar** (150-200 gramas por dose em 1-2 litros de óleo)
Produtos ultracongelados, por exemplo, batatas fritas, nuggets de frango
(fritar uma dose de cada vez)

3-4

Croquetes ultracongelados

3-4

Peixe panado ou em massa de cerveja

4-5

Legumes, cogumelos, panados ou em massa de cerveja, por exemplo, champignons

6-7

Confeitaria, por exemplo, filhós, fruta em massa de cerveja

3-4

* Confeção sem tampa.
** Sem tampa.
*** Mexer frequentemente
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SEGURANÇA PARA CRIANÇAS
A placa tem uma proteção contra ligação involuntária para impedir que as crianças liguem as zonas
de confeção ou coloquem as mãos por cima.

Ativar e desativar
A placa deve estar desligada. Para ativar ou desativar, prima os indicadores (mesmo no centro) com a
ponta dos dedos durante 2 ou 3 segundos (não com a unha). Se os indicadores não ficarem ativados,
levante o dedo e repita a operação.

Segurança automática para crianças
Com esta função, a segurança para crianças é ativada automaticamente sempre que se desliga a
placa.
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FUNÇÃO BOOSTER
Com a função Booster é possível aquecer grandes quantidades de água mais rapidamente, utilizando
o nível de potência P.
DIÂMETRO DOS INDUTORES

POTÊNCIA 9

POTÊNCIA P/BOOSTER

BOOSTER

Ø 280 mm

2300 W

3000 W

SIM

Ø 230 mm

2300 W

3000 W

SIM

Ø 170 mm

1400 W

–

NÃO

Limitações de utilização
Esta função está disponível nas zonas de confeção Ø 28 e Ø 23.
Passados 5 minutos, o nível de potência 9 será ajustado automaticamente.

Ativar
1. Selecione uma zona de confeção

.

até ao nível 9 e volte a premir
2. Prima o símbolo
A função estará então ativa.

. No indicador aparecerá o símbolo

P.

Desativar
1. Selecione a zona de confeção

.

2. Prima o símbolo
. O indicador P apagar-se-á e a zona de confeção voltará ao nível de potência 9.
A função estará então desativada.
Nota: Em determinadas circunstâncias, a função Booster poderá ser desativada automaticamente
para proteger os componentes electrónicos do interior da placa, cinco minutos após a sua ativação.
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Os conselhos e avisos referidos no presente capítulo visam ajudar a garantir a perfeita limpeza e
manutenção da bancada de cozinha Allsfor tech.

Zona de confeção
Limpeza
Limpe a zona de confeção após cada utilização. Deste modo, evitará que os restos derramados se
queimem. Limpe a zona de confeção apenas quanto esta estiver suficientemente fria.
Utilize produtos de limpeza adequados para placas. Respeite as indicações no rótulo dos produtos de
limpeza ou utilize simplesmente água e sabão, se não existirem restos colados à placa.
Pode utilizar esponjas, desde que tenha cuidado para não danificar as zonas de confeção.

Reparar avarias
Por norma, as avarias estão relacionadas com pequenos detalhes. Antes de contactar o Serviço de
Assistência Técnica, tenha em conta os seguintes conselhos e avisos:
INDICADOR

AVARIA

SOLUÇÃO

Foi interrompido o fornecimento
de energia elétrica.

Utilize outros aparelhos elétricos
para verificar se ocorreu um
corte de energia.

A ligação do aparelho não foi feita
de acordo com o diagrama de
ligações.

Certifique-se que o aparelho foi
ligado de acordo com o diagrama
de ligações.

Avaria no sistema eletrónico.

Seque a zona do painel
de comando ou retire o objeto.

Os indicadores estão
intermitentes.

O painel de comando está húmido
ou foi colocado algum objeto em
cima do mesmo.

Seque a zona do painel
de comando ou retire o objeto

O indicador está intermitente nos
indicadores das zonas de
confeção

Ocorreu uma falha no sistema
eletrónico.

Tape por uns instantes a
superfície de comando com a
mão para confirmar a avaria.

U2

A zona de confeção sobreaqueceu
e desligou-se para proteger a
placa.

Aguarde que o sistema eletrónico
arrefeça o suficiente e volte
depois a ligá-lo.

Nenhum

* Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica.
Não coloque nenhum recipiente quente sobre o painel de comando.
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Ruído normal durante o funcionamento do aparelho
A tecnologia de aquecimento com Allsfor tech baseia-se na criação de campos eletromagnéticos que
fazem com que o calor seja produzido diretamente na base do recipiente. Consoante os recipientes,
estes podem originar determinados ruídos ou vibrações como os que são descritos em seguida:

Zumbido profundo, como se fosse um transformador
Este ruído ocorre quando se cozinha com um nível de potência elevado e deve-se à quantidade de
energia que é transmitida da placa de confeção para o recipiente. Este ruído desaparece ou diminui
quando se reduz o nível de potência.

Assobio baixo
Este ruído ocorre quando o recipiente está vazio e desaparece assim que se coloca água ou alimentos
no recipiente.

Crepitar
Este ruído ocorre nos recipientes que são compostos por diferentes materiais sobrepostos e deve-se
às vibrações que são produzidas nas superfícies de união das diferentes sobreposições de materiais.
Este ruído provém do recipiente. A quantidade e o modo de confeção dos alimentos podem influenciar
a intensidade do ruído.

Assobio forte
Este ruido ocorre sobretudo nos recipientes compostos por diferentes materiais sobrepostos, assim
que são colocados sobre potência máxima de aquecimento e em duas zonas de confeção ao mesmo
tempo. o assobio desaparece ou passa a ouvir-se esporadicamente, assim que se diminui a potência.

Ruído do ventilador
Para uma utilização adequada do sistema eletrónico, a placa deve funcionar a uma temperatura
controlada. Para tal, esta vem equipada com um ventilador que é ativado quando a temperatura
é elevada. o ventilador pode ainda funcionar por inércia, depois de a placa estar desligada, caso a
temperatura detetada continue a ser demasiado elevada. os ruídos anteriormente descritos são normais, fazem parte da tecnologia da Allsfor tech e não são sinal de qualquer avaria.
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O nosso Serviço de Assistência Técnica encontra-se à sua disposição caso necessite de reparar o seu
aparelho. Sempre que entrar em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica deverá facultar o nº de etiqueta/pedido/unidade do aparelho. A etiqueta de características com os respetivos
números encontra-se numa lateral da tampa do aparelho eletrónico, situado por baixo da bancada.
Lembre-se que, em caso de manuseamento incorreto, a assistência do pessoal do Serviço de Assistência Técnica não é gratuita, mesmo que o aparelho esteja dentro da garantia.
Pedido de reparação e aconselhamento em caso de avarias: tel. +351 262 502 540
Confie no profissionalismo do seu distribuidor. Só recorrendo a esse serviço poderá garantir que a reparação é realizada por técnicos especializados e devidamente credenciados que, para além do mais,
dispõem das peças originais do fabricante para o seu aparelho doméstico.
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