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Obrigado por escolher este produto!

Este manual de instruções é projetado para fornecer a você todas as instruções 
relacionadas à instalação, uso e manutenção do aparelho.
Para operar corretamente a unidade e a segurança, leia atentamente este manual 
de instruções antes da instalação e uso.
A coifa usa materiais de alta qualidade e é feita com um design aerodinâmico. 
Equipada com motor elétrico de grande potência e ventilador centrífugo, ela tam-
bém fornece um forte poder de sucção, operação com baixo ruído, filtro anti-ade-
rente e facilidade de montagem.

ÍNDICE
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2. Instalação do Exaustor:
Atenção! Observe o aviso na folha de instruções sobre o funcionamento do aparelho quando o ar é 
descarregado da sala.
Quando o exaustor e o aparelho fornecidos com energia diferente de eletricidade estão simultanea-
mente em operação, a pressão negativa na sala não deve exceder 4 Pa (4 × 10-5 Bar).

• Faça furos de 3 x 8 mm para acomodar o su-
porte. Aparafuse e aperte o suporte na pare-
de com os parafusos e bujões fornecidos.

• Para o modelo de painel inclinado, precisa 
perfurar 4 x8mm orifícios extras e parafusos 
de fixação e bujões antes da instalação.

• Deixe o exaustor para fora e pendure no gan-
cho do suporte de parede.

>> Nunca deixe as crianças operarem a máquina.
>> A coifa é apenas para uso doméstico, não é adequada para churrascos, assados e ou-
tros fins comerciais.
>> O exaustor e o filtro devem estar limpos regularmente para manter as boas condições 
de funcionamento.
>> Limpe o exaustor de acordo com o manual de instruções e mantenha a unidade em 
risco de queimaduras. Há risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com 
as instruções.
>> Proibido o cozimento direto do fogão a gás.
>> Por favor, mantenha a sala da cozinha uma boa convecção.
>> Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, 
agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar risco.
>> Deve haver ventilação adequada da sala quando a coifa for usada ao mesmo tempo que 
os aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis;
>> O ar não deve ser descarregado em um cano que é usado para exaustão de fumaça de 
aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis;
>> As regulamentações relativas à descarga de ar devem ser cumpridas.
>> Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou, falta de experiência 
e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho 
de forma segura e compreenderem o perigos envolvidos.
>> As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
>> A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
>> Não flambe sob o exaustor.
>> ATENÇÃO: As peças acessíveis podem aquecer quando utilizadas com aparelhos de 
cozedura.
>> O aviso deve estar na mesma parte das instruções que incluem detalhes de como mon-
tar o equipamento.
>> Conecte esta unidade apenas a uma tomada devidamente aterrada. Em caso de dúvida, 
procure aconselhamento de um engenheiro qualificado.
>> O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elé-
trico.

1. Preparo para a instalação:

INSTALAÇÃOPRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

a) Se você tiver uma saída para o exterior, o seu exaustor 
pode ser conectado como uma imagem abaixo por meio 
de um duto de extração (esmalte, alumínio, tubo flexível 
ou material inflamável com diâmetro interno de 150mm)

b) Antes da instalação, desligue 
a unidade e desconecte-a da 
tomada.

c) O exaustor deve ser colocado 
a uma distância de 65 a 75 cm 
acima do plano de cozimento 
para melhor efeito.
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>>  PARA MODELO TORRE
AVISO: Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode 
resultar em riscos elétricos.

3. Instalação do Depurador:
Se você não tiver uma saída para o exterior, o tubo de escape não é necessá-
rio e a instalação é semelhante à mostrada na seção “Instalação do Exaustor”.

• Filtro de carvão ativado pode ser usado para capturar odores.
• Para instalar o filtro de carvão ativado, o filtro de gordura deve ser remo-

vido primeiro. Pressione a trava e puxe-a para baixo.

• Conecte o filtro de carvão ativado na unidade e gire-o no sentido 
horário. Repita o mesmo do outro lado. 

NOTA: 
• Verifique se o filtro etsá bem fechado, caso contrário poderá sol-

tar causando algum acidente.
• Quando o filtro de carvão ativado estiver conectado, a potência 

de sucção será menor.

>>  PARA MODELO DE VIDRO E MODELO EM FORMA DE T
AVISO: Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode 
resultar em riscos elétricos.

• Fixe a válvula unidirecional à saída de ar do exaustor. Em seguida, 
fixe o tubo de escape na válvula de sentido único, conforme mostrado 
abaixo.

• Instalação da chaminé

a) Coloque a chaminé superior na inferior. Em seguida, 
puxe a chaminé para cima. Ajuste para alcançar a altura 
necessária.

b) Quando a altura desejada for 
atingida, pendure o orifício de fi-
xação nos parafusos de fixação, 
conforme mostrado nas figuras.

b) Fixar a chaminé inferior com 
2 peças de parafusos 4x8mm.

c) Faça furos de 2 × 8mm para acomodar 
a placa II. Aparafuse e aperte a placa II na 
parede com 2 parafusos fornecidos. Mon-
tar a chaminé na unidade e fixá-la com 2 
parafusos.

c) Deslize a chaminé para ajustar a 
altura. Quando a altura desejada for 
atingida, fixe 2 peças de parafusos 
de 4x8 mm na fixação do furo com 
a placa I, conforme mostrado nas fi-
guras.

d) Faça furos de 2 x 8 mm para aco-
modar a placa II. Aparafuse e aperte 
a placa II na parede com 2 parafusos 
fornecidos.

e) Monte a chaminé na unidade e fixe-a 
com 2 parafusos.

a) Coloque a chaminé interna na superior. Em seguida, 
puxe a chaminé para cima. Ajuste para alcançar a altura 
necessária.
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4. Instalação do Modelo Ilha:

1) Posicione a placa de suspensão no revestimento e, em seguida, 
marque a posição dos orifícios dos parafusos. A placa de suspen-
são deve ser fixada com firmeza no teto.
• 11 x ST6 (40 mm) parafusos para teto de madeira
• 8 x parafusos de expansão para teto de cimento

2) Fixe as barras de ângulo na placa de suspensão, usando os 8 
parafusos M5.

3) Estenda as barras angulares até a altura desejada e, em segui-
da, fixe-as na posição usando os parafusos 16 x M5 e as porcas 
com arruelas de metal.
IMPORTANTE: As barras angulares devem ter uma sobreposição 
de pelo menos 100 mm.

4) Se o seu exaustor for usado no modo de não-tração, você deve 
conectar a mangueira do duto ao adaptador de teto neste momen-
to.

Fixe a secção da chaminé superior à placa de suspensão, utilizan-
do os 4 parafusos auto-roscantes.

Deslize a seção inferior da chaminé para as barras angulares e 
levante-a até que fique logo abaixo da seção superior da chaminé.

5) Se o dossel de vidro não tiver sido pré-montado pela fábrica, en-
tão deve ser fixado na parte superior do corpo principal do exaustor 
nesta fase.

6) Levante o corpo principal do exaustor na barra angular e, em 
seguida, fixe-o na posição utilizando os parafusos 16 x M5.
• IMPORTANTE: Esta etapa do processo de instalação deve 

ser completada por duas pessoas.
• MPORTANTE: Os parafusos 16 x M5 devem estar bem aper-

tados

7) Se você vai estar usando o capô em modo de extração, você 
deve corrigir o duto mangueira para o teto.

• A conexão elétrica deve corresponder à exigência elétrica in-
dicada na placa de classificação colocada dentro do exaustor. 
O aparelho deve agora estar ligado à alimentação elétrica.

• Verifique se o aparelho está funcionando corretamente, se-
lecionando cada velocidade e ligando e desligando as lâm-
padas.

• Retire o gancho de suspensão e, em seguida, faça deslizar a 
secção inferior da chaminé para baixo, até encostar ao corpo 
principal do exaustor.

• Use um produto de limpeza em aço inoxidável e faça o poli-
mento nas seções de aço inoxidável do aparelho.

• Se você estiver usando o aparelho no modo de recirculação, 
você deve agora ajustar o filtro de carbono. 

OPERAÇÃO

Botão de desligar: É usado para desligar o ventilador

Botão de baixa velocidade: É usado para a ventilação da cozinha. É adequado para fervuras e 
cozimentos que não fazem muito vapor.

NOTA: Se os botões de velocidade Baixa / Média / Alta forem pressionados 
ao mesmo tempo, a unidade só funcionará na velocidade mais alta.

Botão de baixa velocidade: É usado para a ventilação da cozinha. É adequado para fervuras e 
cozimentos que não fazem muito vapor.

Botão de média velocidade: A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de 
cozimento padrão.

Botão de média velocidade: A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de 
cozimento padrão.

Botão de alta velocidade: Quando a fumaça ou vapor produzido for mais denso, pressione o 
botão de alta velocidade para ventilação mais efetiva.

Botão de alta velocidade: Quando a fumaça ou vapor produzido for mais denso, pressione o 
botão de alta velocidade para ventilação mais efetiva.

Botão de luz

Botão de luz

Botão Eletrônico 1

Botão Eletrônico 2
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Botão ON/OFF: Liga e desliga o ventilador

Botão Timer >> MODO DE ESPERA (STAND BY)

Depois de ligar a energia, entrará automaticamente no modo Stand By.
Antes de usar o controle remoto, remova o filme da bateria!

Botão de aumento de velocidade: aumenta a velocidade do ventilador

Botão de aumento de velocidade: aumenta a velocidade do ventilador

Botão de redução de velocidade: diminui a velocidade do ventilador

Botão de redução de velocidade: diminui a velocidade do ventilador

Botão de Luz

Botão de Luz

Tela Digital: Visor da velocidade do ventilador: “1” para velocidade baixa, “2” para velocidade 
média, “3” para alta velocidade.

CONTROLE  1 Tela LCD 

CONTROLE 2 CONTROLE 3 - modelo normal

>> TEMPORIZADOR RÁPIDO
Pressione       e       por 1 segundo, o display digital pisca e em 5 minutos de contagem regressiva, após 
5 minutos o motor e a luz desligarão o som automático e a campainha por 1 segundo.

Temporizador, pressione rapidamente durante o modo de trabalho, ciclo pré-definido: 
desligado → 15mins → 30mins → 45mins → 60mins → desligado,       ou       para ajustar o tempo do 
temporizador, exceto a configuração do temporizador “desligado”.

Pressione rapidamente para o controle da potência da lâmpada.
Pressione longamente: 1) Para desligar o “Símbolo de Limpeza” e redefinir o tempo total de trabalho 
quando “Símbolo de Limpeza” estiver ativado e, o motor ou lâmpada estiverem acesos. 2) Para veri-
ficar o tempo total de trabalho atual quando “Símbolo de limpeza” estiver desativado.

1. Símbolo do Ventilador: vai acender quando o ventilador estiver funcionando.
2. Exibição de tempo
3.Timer
4.Luz
5. Velocidade do ventilador
6.Alarme
7. Símbolo de Limpeza: aparece quando o tempo total de trabalho excede 14 horas ou na primeira 
utilização após ligar.

Temporizador rapido: pressione      e      e segure por 1 segundo, a tela digital piscará e fará uma 
contagem regressiva de 5 minutos. Após esse tempo o motor e luz desligarão automaticamente e a 
campainha soará.

Depois de ligar, o      piscará lentamente, indicando o sistema em MODO DE ESPERA.

No MODO DE ESPERA pressione o     na tela e todos os botões acenderão, indicando o MODO DE 
TRABALHO. Se for a primeira vez, comece com o motor funcionando em baixa velocidade e as luzes 
apagarão automaticamente; ou recupere a última configuração da operação de trabalho (o mesmo 

serve para o botão      no controle remoto).

Botão para alterar a velocidade do ciclo de seguimento do motor “baixa-média-alta” (esta chave não 

pode parar o funcionamento do motor) (o mesmo para      no controle remoto)

Todos os outros botões só podem funcionar no MODO DE TRABALHO.

No MODO DE TRABALHO pressione o     na tela e o motor vai parar de funcionar mas as luzes não 
apagarão.
No MODO DE TRABALHO pressione o     segurando-o por 3 segundos e o motor e luzes pararão de 

funcionar, voltando ao MODO DE ESPERA (o mesmo para o      no controle remoto com baixa pressão).

Para configurar o tempo, mantenha-o pressionado no modo Stand By, e quando a hora estiver pis-
cando, pressione      ou       para definir. Pressione      para selecionar a configuração do minuto, 
pressionando     ou      para definir. Pressione novamente      ou espere por 10 segundo para finalizar 
a configuração. 

Botão ON/OFF

Botão velocidade do ventilador
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Para acender ou apagar a luz.

Para acender ou apagar a luz.

Botão Luz

Botão Luz

Dessa maneira, pressione: 

Dessa maneira, pressione: para mudar a seleção de hora ou minuto
para diminuir
para aumentar

para mudar a seleção de hora ou minuto
para diminuir
para aumentar

Dessa maneira, pressione: para aumentar 15 minutos
para diminuir 1 minuto
para aumentar 1 minuto

Dessa maneira, pressione: para aumentar 15 minutos
para diminuir 1 minuto
para aumentar 1 minuto

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

>> TELA DE LCD

>> TELA DE LCD

>> MODO DE ESPERA (STAND BY)

No MODO DE ESPERA pressione    +    segurando por 1 segundo. O “88:88” piscará e entrará o 
MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO. 

No MODO DE ESPERA pressione    +    segurando por 1 segundo. O “88:88” piscará e entrará o 
MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO. 

Com o motor funcionando, pressione      +        segurando por 1 segundo. A tela mostrará “00:00” e 
entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR.  

Com o motor funcionando, pressione      +        segurando por 1 segundo. A tela mostrará “00:00” e 
entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR.  

Igual ao CONTROLE 2

Igual ao CONTROLE 2

Se você não pressionar     +      ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO 
RELÓGIO por 5 segundos, salvará automaticamente e sairá desta modo de configuração.

Se você não pressionar     +      ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO 
RELÓGIO por 5 segundos, salvará automaticamente e sairá desta modo de configuração.

Se você não pressionar     +      ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RE-
LÓGIO por 10 segundos, salvará automaticamente para iniciar a contagem regressiva, mostrando na 
tela o tempo restante. Finalizando a contagem, motor e lizes desligarão automaticamente e retornará 
ao MODO DE ESPERA (mas as janelas não fecharão).

>> MODO DE LIMPEZA MANUAL

No MODO DE LIMPEZA MANUAL, pressione e segure     por 3 segundos e a janela fechará automa-
ticamente (ele deve estar operarando com o painel de controle da coifa) Quando a janela fechar o 
display volatrá ao MODO ESPERA.

Para operação de limpeza: 
No MODO DE ESPERA, pressione e segure       por 3 segundos e a janela abrirá automaticamente 
(ele deve estar operarando com o painel de controle da coifa) Quando a janela abrir o display estará 
em MODO ESPERA.

Se você não pressionar     +      ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RE-
LÓGIO por 10 segundos, salvará automaticamente para iniciar a contagem regressiva, mostrando na 
tela o tempo restante. Finalizando a contagem, motor e lizes desligarão automaticamente e retornará 
ao MODO DE ESPERA (mas as janelas não fecharão).

CONTROLE 4 - modelo de janela automática

Antes de usar o controle remoto, remova o filme da bateria!

Botão para alterar a velocidade do ciclo de seguimento do motor “baixa-média-alta” (esta chave não 

pode parar o funcionamento do motor) (o mesmo para      no controle remoto)

Botão velocidade do ventilador

No MODO DE ESPERA pressione o     na tela e todos os botões acenderão, indicando o MODO DE 
TRABALHO. Se for a primeira vez, comece com o motor funcionando em baixa velocidade e as luzes 
apagarão automaticamente; ou recupere a última configuração da operação de trabalho (o mesmo 

serve para o botão      no controle remoto).

Todos os outros botões só podem funcionar no MODO DE TRABALHO.

No MODO DE TRABALHO pressione o     na tela e o motor vai parar de funcionar mas as luzes não 
apagarão.
No MODO DE TRABALHO pressione o     segurando-o por 3 segundos e o motor e luzes pararão de 

funcionar, voltando ao MODO DE ESPERA (o mesmo para o      no controle remoto com baixa pressão).
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>> MODO DE ESPERA (STAND BY)

CONTROLE 5 - modelo de janela automática

Antes de usar o controle remoto, remova o filme da bateria!

No MODO DE ESPERA pressione o     na tela e todos os botões acenderão, indicando o MODO DE 
TRABALHO. Se for a primeira vez, comece com o motor funcionando em baixa velocidade e as luzes 
apagarão automaticamente; ou recupere a última configuração da operação de trabalho (o mesmo 

serve para o botão      no controle remoto).

Todos os outros botões só podem funcionar no MODO DE TRABALHO.

No MODO DE TRABALHO pressione o     na tela e o motor vai parar de funcionar mas as luzes não 
apagarão.
No MODO DE TRABALHO pressione o     segurando-o por 3 segundos e o motor e luzes pararão de 

funcionar, voltando ao MODO DE ESPERA (o mesmo para o      no controle remoto com baixa pressão).

Para acender ou apagar a luz.

Botão Luz

Dessa maneira, pressione: para mudar a seleção de hora ou minuto
para diminuir
para aumentar

Dessa maneira, pressione: para aumentar 15 minutos
para diminuir 1 minuto
para aumentar 1 minuto

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

No MODO DE ESPERA pressione    +    segurando por 1 segundo. O “88:88” piscará e entrará o 
MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO. 

Com o motor funcionando, pressione      +        segurando por 1 segundo. A tela mostrará “00:00” e 
entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR.  

Se você não pressionar     +      ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO 
RELÓGIO por 5 segundos, salvará automaticamente e sairá desta modo de configuração.

Se você não pressionar     +      ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RE-
LÓGIO por 10 segundos, salvará automaticamente para iniciar a contagem regressiva, mostrando na 

Botão para alterar a velocidade do ciclo de seguimento do motor “baixa-média-alta” (esta chave não 

pode parar o funcionamento do motor) (o mesmo para      no controle remoto)

Botão velocidade do ventilador

tela o tempo restante. Finalizando a contagem, motor e lizes desligarão automaticamente e retornará 
ao MODO DE ESPERA (mas as janelas não fecharão).

>> MODO AUTOMÁTICO (SENSOR DE CALOR E FUMAÇA)
No MODO DE ESPERA pressione     +     e segure por 1 segundo. O modo de trabalho vai parar 
e o modo de coleta será ativado, no qual o sensor passará a coletar informações do ambiente por 
1 minuto. Após esse minuto o visor mostrará “AUTO”, indicando o modo automático. O sensor do 
monitor não para.
Pressione o botão      para desligar o modo automatico e voltar para o MODO DE ESPERA. 
>> TELA DE LCD
Igual ao CONTROLE 2

CONTROLE DIGITAL TO05

CONTROLE DIGITAL TO05

Botão OFF: É usado para desligar o ventilador.

Botão ON/OFF: É usado para desligar o ventilador. Quando ligado com eletricidade, pressione-o 
por 3 segundos e todos os botões acenderão e o aparelho funcionará. O logo brilha também.

Botão de baixa velocidade: É usado para a ventilação da cozinha. É adequado para fervuras e 
cozimentos que não fazem muito vapor.

Botão de baixa velocidade: É usado para a ventilação da cozinha. É adequado para fervuras e 
cozimentos que não fazem muito vapor.

Botão de média velocidade: A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de 
cozimento padrão.

Botão de média velocidade: A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de 
cozimento padrão.

Botão de alta velocidade: Quando a fumaça ou vapor produzido for mais denso, pressione o 
botão de alta velocidade para ventilação mais efetiva.

Botão de alta velocidade: Quando a fumaça ou vapor produzido for mais denso, pressione o 
botão de alta velocidade para ventilação mais efetiva.

Botão de luz

Botão de luz

>> MODO DE LIMPEZA MANUAL
Após pressionar o botão       este piscará indicando o MODO DE ESPERA.



16 17

>> CONTROLE DE SENSOR INFRAVERMELHO
As janelas do sensor no painel inferior da coifa.

>> MODO DE ESPERA
Depois de ligar todas as funções (ventilador ou luz) por meio do painel de controle, o Sensor Infraver-
melho mudará para o modo de SLEEPING automaticamente.

Antes de limpar, desligue a unidade e retire-a da tomada.

>> I. Limpeza Regular
Use um pano macio umedecido com água morna e sabão ou detergente de limpeza doméstica. Nunca 
use esponjas de metal, produtos químicos, material abrasivo ou escova rígida para limpar a unidade.

>> II. Limpeza mensal para filtro de gordura
ESSENCIAL: a limpeza do filtro mensalmente pode evitar riscos de incêndio.

O filtro recolhe graxa, fumaça e poeira portanto está diretamente relacionado à eficiência do exaustor. 
Se não for limpo, o resíduo de graxa (potencial inflamável) irá saturar no filtro. Limpe com detergente 
doméstico.

>> III. Limpeza anual para filtro de carvão ativado
Aplicada APENAS na unidade instalada como depurador (não ventilada para o exterior). Este filtro 
aprisiona odores e deve ser substituído pelo menos uma vez por ano, dependendo de quão freqüente 
a coifa é usada.

>> IV. Substituição da lâmpada
Para substituição da lâmpada, quando necessário, conta-
tar o serviço técnico autorizado Cuisinart ou equipe técnica 
habilitada.
Modelo de iluminação: 
Placa LED DC12V - 8W com conexão SM. 
Dimensões: 500x18mm

>> CONTROLE DO VENTILADOR
Coloque a mão a uma distância menor que 20cm do sensor 
esquerdo. Segure por 1 segundo para alterar a velocidade do 
ventilador no ciclo de trabalho “baixo-médio-alto”

>> CONTROLE DE LUZ
Coloque a mão a uma distância menor que 20cm do sensor di-
reito. Segure por 1 segundo para alterar o status da luz.

>> CONTROLE HEAT SENSOR
MODO DE ESPERA:
Depois de ligado, o modo inteligente é inserido automaticamen-
te (e o modo de espera, suspenso).

MODO DE TRABALHO: 
Enquanto o botão de operação manual não estiver ligado, o 
aparelho estará no modo inteligente (smart).
a) Em modo de espera: quando é detectada que a temperatu-
ra ambiente atual está aumentando, em cerca de 5 minutos o 
aparelho ligará, iniciando o funcionamento: campainha, ventilador, luzes de LED e iluminação de LCD.
b) Em modo de operação inteligente: todo botão pode ser operado normalmente. Se houver operação 
manual do motor “+”, “-” e botões de função, a capainha soa e o aparelho sai do modo inteligente e 
entra no status funcional correspondente. Se não houverhouver operação por 1 minuto, a coifa volta a 
operar no modo inteligente.
c) Em modo de operação: quando e detectada que a temperatura ambiente atual está decrescendo, 
em 5 minutos o alarme soa e o motor inicia o desligamento automático da lâmpada, entrando em modo 
de espera. 

>> MODO DE TRABALHO
No modo suspender, coloque as mãos a 20cm de distância dos 
dois sensores e segure por 1 segundo para ativar o modo de 
trabalho e, as luzes acenderão. Em qualquer modo de trabalho 
você pode executar esta ação, que fará a coifa voltar ao MODO 
SUSPENDER.

MANUTENÇÃO
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS TERMO DE GARANTIA

Condições normais de Garantia (Válidas para o Brasil)
Este aparelho está garantido pelo seu Revendedor/Importador autorizado pelo período de um ano, a contar da data de aquisi-
ção comprovada através de nota fiscal emitida por Revendedor M.CASSAB. Nesse documento deverá constar a data legível 
e sem rasuras ou emendas, em que foi efetuada a compra. Para que a garantia seja válida, é necessário que o cliente exiba, 
em caso de reparação técnica, esse certificado de garantia junto com a nota fiscal, na qual estejam mencionados os elementos 
identificadores do produto e a tarjeta identificadora de modelo e número de série do aparelho, constante do livro de Serviço 
e Garantia. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de 
deformação do material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador, 
poderá optar pela substituição do aparelho.
A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.
Garantia Legal: vidros, peças plásticas e lâmpadas, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noven-
ta) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor tendo como base a Ordem de Serviço e a nota fiscal. 
Lições desta garantia: 1. Qualquer defeito que for constado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Atendimento 
ao Consumidor M.CASSAB. Não estão cobertas pela garantia: todas as partes ou componentes danificados por transporte não 
efetuado pelo Revendedor/Importador, avarias causadas por deficiências na instalação ou na alimentação hidráulica, elétrica 
ou de gás, descuido, negligência, imperícia ou incapacidade de utilização, modificações ou intervenções efetuadas por técnicos 
não autorizados pelo Revendedor/Importador, deficiência na Manutenção ou outras e quaisquer causa não imputáveis a defei-
tos de fabricação do aparelho. São também
excluídas da garantia as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, assim como as operações de manu-
tenção enunciadas no manual de instruções; 2. Esta garantia abrange a troca gratuita das partes, peças e componentes que 
apresentarem defeitos de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no serviço respectivo. A garantia não cobre o desgaste 
31 proveniente da utilização normal do aparelho (grelhas, guarnições, lâmpadas, puxadores, manípulos, comandos, partes 
descartáveis, etc...); 3. Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das 
cidades onde se mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver 
o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB, os defeitos deverão ser comunicados ao Revendedor, sendo que neste caso as 
despesas decorrentes de transporte do produto, seguro bem como despesas de viagem e estada do técnico, quando for o caso, 
correrão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço; 4. Esta garantia perderá totalmente sua validade 
se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir
expressas: se o produto for utilizado em desacordo com as instruções constantes no manual de instruções; se o produto for 
aberto, consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante; se o produto for ligado em corrente elétrica diversa 
da recomendada no Manual de Instruções: se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros estranhos ao 
Fabricante, por acidentes ou em decorrência do mau uso do produto; 5. Em nenhuma hipótese são cobertas pela garantia as 
despesas decorrentes da preparação do local para ligação do produto (ex.: rede elétrica, rede de gás, aterramento, etc.), sendo 
estas de total responsabilidade do Consumidor; 6. Essa garantia não encobre eventuais alterações/avarias no produto decor-
rentes de agentes essencialmente naturais, tais como umidade, maresia, calor, frio, chuva, granizo,
oxidação, ferrugem, etc... Expirando o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do Fabricante, quando 
a validade dos termos estipulados neste certificado. Durante os 12 meses de garantia as reparações serão totalmente gratuitas, 
basta solicitar atendimento técnico através do nosso SAC (11) 3003-9030, salvo se tratar-se de reparações não cobertas pela 
garantia, conforme anteriormente especificado, ou se verificar que o aparelho não apresenta qualquer anomalia. Nessas condi-
ções as despesas serão totalmente a cargo do cliente. Excedido o prazo de 12 meses da data de aquisição, a garantia caduca 
e a assistência serão efetuadas cobrando-se o chamado técnico, as peças substituídas e a mão-de-obra, de acordo com as 
tarifas vigentes, na posse dos técnicos autorizados. Caso o aparelho seja reparado num centro de assistência técnica indicado 
pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso 32 faça o envio diretamente, ou pelo centro 
de assistência técnica, caso este efetue o transporte.
Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais. 
Esta é a única garantia válida e é expressamente proibido alterar os prazos ou substituí-los, que verbalmente que por escrito.
Os Fabricantes se reservam o direito de modificar os produtos (características ou componentes) sem prévio aviso.

>> LUZ ACESA, MAS VENTILADOR NÃO FUNCIONA 
1. A pá do ventilador está emperrada:
2. O motor está danificado:
Em ambos os casos, procure por pessoal de serviço qualificado.

>> LUZ E VENTILADOR NÃO FUNCIONAM
1. Perdeu o cabo de força: conecte novamente à fonte de alimentação.

>> VIBRAÇÃO GRAVE DA UNIDADE
1. A pá do ventilador está danificada: procure por pessoal de serviço qualificado.
2. O motor do ventilador não está bem fixado: procure por pessoal de serviço qualificado.
3. A unidade não está fixada corretamente no suporte: retire a unidade e verifique se o suporte está no 
local adequado.

>> DESEMPENHO DE SUCÇÃO NÃO É BOM
1. Distância entre a unidade e o plano de cozimento está muito grande: reajuste a distância para 65-
75cm.

Este produto está sujeito á corrosão se submetido às seguintes condições:
- Umidade; Maresia; Calor excessivo; Frio excessivo; Chuva; Granizo; Oxidação; Ferrugem; Pro-
dutos abrasivos.
Esta garantia tem prazo de validade de nove meses “garantia contratual” a partir da data do térmi-
no da “garantia legal” que é de 90 dias, totalizando um ano a partir da data da venda ao primeiro 
consumidor (consumidor final), com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF 
do mesmo.

ATENÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado 
com outros lixos domésticos em toda União Europeia. Para evitar 
possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causada 
pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma res-
ponsável para promover a reutilização sustentável dos recursos 
materiais. Para devolver o seu equipamento usado, utilize os sis-
temas de descarte e coleta ou entre em contato com o revendedor 
onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este material para 
reciclagem ambientalmente segura.

DESCARTE



Atendimento ao consumidor: 
SP (11) 3003-9030 / Demais localidades: 0800 770-6222


