




O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, 
imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas 
neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer 
modificação ou atualização sempre que necessário e sem 
qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras 
contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus 
produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus 
produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio 
aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios 
produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, 
também no interesse das características essenciais de 
funcionamento e de segurança.

Leia estas instruções antes de usar seu produto e guarde-as 
para futura referência, sempre seguindo-as cuidadosamente.



AVISO DE SEGURANÇA 

 

Nunca permita que crianças operar a coifa.   

 

A coifa é para uso doméstico.  

Não é apropriado para churrascos, loja assado e outros fins comerciais.  

A instalação deve ser concluída por um instalador qualificado e 

competente e conectar a alimentação correta antes de usar. 

A coifa e sua malha de filtro devem ser limpos regularmente para 

mantê-lo em bom estado de funcionamento.  

Antes de limpar, desligue a alimentação a fonte principal. 

Limpar a coifa de acordo com o manual de instruções e mantenha a coifa 

do perigo de queimar. 

Proibir-se de colocar a coifa pelo fogo.   

Se houver qualquer falha com o aparelho, por favor contate o serviço para 

solicitar serviços de assistência.  

Obrigado por escolher a coifa. 

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de instalar e utilizar a 

coifa. 

O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo causado 

como resultado de não seguir as instruções de instalação contidas no 

presente... 

 



 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

A coifa tem um design aerodinâmico e é feita com materiais de alta 

qualidade.  

 

Outras características incluem um motor de grande potência baixo ruído 

elétrico e centrífuga folha que produz a sucção forte. 

 

Também, um filtro de graxa aderente garante que a coifa é fácil de limpar. 

 

Túnel de vento especial construção e óleo coletor design a coifa permite 

sujeira livre para ser absorvido em segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALAÇÃO 

1. a coifa deve ser colocada a uma distância de 15mm da parede, pelo 

menos. (Ver Pic1).  

2. Coloque o cimento de vidro moderada na borda da parte inferior do 

painel (ver foto 3) e coloque o capô no buraco do gabinete. (Ver foto 2) Uso 

4pcs parafuso ST4 * 8 & parafuso ST4 * bata 14 & fixação para fixar a 

coifa. (Ver foto 4). 

3. corrigir a saída da carcaça por parafuso 4pcs ST4 * 8. (Ver foto 5)  

4. conectar o invólucro & capuz por 8pcs parafuso M10 * 10, a direção do 

vento são de cima, baixo, esquerda, direita, o usuário pode selecionar de 

acordo com o espaço do armário. (Ver foto 6). 

5. fixar o tubo na tomada e usar parafuso 4pcs ST4 * 14 para consertar a 

caixa de PCB, ligar a energia e concluir a instalação. (Ver foto 

7)



 
              Pic 1                    Pic 2                       Pic 3 

 

 
               Pic 4                    Pic 5                       Pic 6 

 

 

                Pic 7 

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA 

Abra a porta da capota, insira a lacuna por uma pequena chave de fenda com "-" tipo e 

prêmio acima da lâmpada (ver pic8). Mas desligue a unidade e retire o plugue primeiro. 
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                 Pic 8                                     Pic 9 

 

 

MANUTENÇÃO 

Substituir e limpar o filtro, por favor siga o abaixo filtro desmontado de operação (ver foto 9) método 

1: colocar o filtro em água limpa de 40-50° C, despeje no detergente e deixe de molho durante 2-3 

minutos.   

Use luvas e limpe com uma escova macia.  

Por favor, não aplique demasiada pressão, como o filtro é delicado e danifica-se facilmente.  

Método 2:  

O filtro pode ser colocado em uma máquina de lavar louça.   

Definir a temperatura a cerca de 60° C.   

O filtro é feito de metal de alta densidade. Por favor, não use detergentes corrosivos nele.  

Mantendo este filtro limpo vai manter o aparelho funcionando corretamente.   

Nota: Por favor, não coloque nada que possa bloquear o movimento para cima e para baixo da coifa 

para evitar danificar a coifa ao corpo.  

Por favor mantenha a coifa fora da energia quando limpa a coifa . 

 

 

 



PAINEL DE CONTROLE  

O painel contém cinco botões de diferentes (lig./desl., velocidade, luz, temporizador, controle 

deslizante) 

 

Temporizador  Luz            Controle deslizante            Velocidade   Lig./Desl. 

  

Operação Funcional 

1 Ligado, o aparelho ficará em modo de espera com a luz de fundo acesa. A luz irá se apagar 

após 5 segundos sem qualquer operação. Toque em qualquer tecla para usar o aparelho 

novamente. 

2 Toque o botão Lig./Desl. por 2 segundos, a coifa irá deslizar para cima e trabalhar na 

velocidade 1. Toque o botão Lig./Desl. por 2 segundos novamente, a coifa deslizará para 

baixo e parar de funcionar. Se você desativar a coifa sem parar o motor antes, quando voltar a 

ativá-la, irá funcionar na mesma velocidade para a qual estava ajustada da última vez. 

2.1 Pressione o botão Lig./Desl , quando a coifa estiver deslizando para cima ou para 

baixo, a coifa irá parar de deslizar e o motor continuará ligado. Pressione o botão Lig./Desl 

novamente, a coifa voltará a deslizar. 

 

3. Ligar/Desligar o motor e ajuste da velocidade: 

3.1 Toque o botão velocidade , o motor irá ligar. Toque novamente e o motor irá desligar. 

3.2 Como ajustar a velocidade?  

Toque a área de controle deslizante , deslizando 

seu dedo sobre ela. Quando seu dedo parar no primeiro ou segundo ponto, o motor trabalhará na 

velocidade mais baixa; Quando seu dedo parar no terceiro ou quarto ponto, o motor trabalhará 

na segunda velocidade; Quando seu dedo parar no quinto ou sexto ponto, o motor trabalhará na 

terceira velocidade; Quando seu dedo parar no sétimo ou oitavo ponto, o motor trabalhará na 

velocidade mais alta. 

 

4. Iluminação: 

4.1. Após a coifa deslizar para cima, as luzes se acenderão automaticamente em 8-10 segundos.  

4.2 Toque o botão da luz para apagá-las. Toque o botão da luz novamente para 

acendê-las. 



4.3 Quando você toca o botão da luz , a luz piloto do botão ficará piscando. Deslize o 

botão  para controlar a intensidade da luz enquanto a luz piloto estiver piscando. Quando 

entrar no controle de intensidade da luz, os botões deslizantes controlam a intensidade da 

luz. Existem 8 níveis de intensidade de luz disponíveis.  

 

5. Botão temporizador  

5.1 Toque o botão temporizador quando a luz ou o motor estiverem em operação; a coifa entrará 

em funcionamento com temporizador. Enquanto a luz piloto do temporizador estiver piscando, 

deslize o botão para ajustar o temporizador. Existem oito configurações disponíveis para o 

temporizador, são: 5-10-15-20-25-30-35-40, toque o botão do temporizador para o temporizador 

começar a contagem após selecionar uma entre as oito configurações. Ou, o temporizador iniciará a 

contagem automaticamente após cinco segundos. O motor e a luz desligarão automaticamente 

quando o tempo terminar. A coifa entrará no modo de espera e a tampa decorativa fechará 

automaticamente. 

 

5.2 Utilize o temporizador sem selecionar nenhuma das configurações e o temporizador trabalhará 

conforme a última configuração de escolhida. 

 

5.3 Alterar a velocidade do motor ou a intensidade da luz enquanto o temporizador estiver 

trabalhando fará com que o mesmo seja desabilitado automaticamente.  

 



A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-
se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio
aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha
a se apresentar no período de 09 meses, contados a partir do término da
garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito)
horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec no 0800 723-1202.
2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados
como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.
3 - Que este produto seja utilizado somente em .“USO DOMÉSTICO”

A GARANTIA NÃO COBRE:
-  Defeitos causados decorrentes do uso comercial ou outro que não doméstico.
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos,
amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má
armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por
pessoal não autorizado pela “Elettromec”.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia
elétrica no local onde produto está· instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e  plásticos
não são cobertos pela garantia.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for
instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto,
alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no
próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias
à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do
produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações
ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O  defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado
fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao
produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve oMANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE
GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.
Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de
Atendimento ao Consumidor.
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