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Este produto é marcado com o simbolo:
De acordo com as diretrizes de descarte este produto deve ser desmontado e separado devidamente.
Para o descarte favor procurar um ponto autorizado mais próximo de você.
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TAMANHO DAS COIFAS

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
1. Botões de comando mecânico

Instruções de uso
Liga/desliga
Botão velocidade BAIXA
Botão velocidade MÉDIA
Botão velocidade ALTA
Iluminação

2. Visor de comando eletrônico

LIGA/DES

RÁPIDO

DEVAGAR

LUZ

Instruções de uso
Pressione LIGA/DES, e o visor mostrará 12:00. Pressionando
LIGA/DES, várias funções podem ser usadas.
RÁPIDO e DEVAGAR, somam outras funções interligadas.
O botão LUZ, ascenderá as luzes.
Pressione o botão LIGA/DES por 6 segundos, assim você pode
ajustar o tempo.
O botão RÁPIDO é responsável pelo ajuste de horas,
enquanto os minutos podem ser ajustados pelo botão DEVAGAR.

3. Painel de toque soft touch com visor

ALTA

BAIXA

MÉDIA

VISOR

LUZ

TIMER

LIGA/DES

Instruções de uso
Botão LIGA/DES: Pressione este botão que mostrará no visor “12:00”. Após, pressione o botão
TIMER para definir o horário. Pressione o botão de BAIXA velocidade para ajustar a hora e pressione o botão de
velocidade MÉDIA para ajustar os minutos.
Botão TIMER: Quando a coifa estiver funcionando, pressione o botão TIMER e o aparelho se programará
para desligar em 3 minutos. Neste tempo, a troca de velocidade do motor e a iluminação irão funcionar normalmente.
Todas as funções serão desligadas quando acabar o tempo de 3 minutos e a campainha soará uma vez.

Botão LUZ: A lâmpada é independente e não afetará outras funções. Quando não há nenhuma outra
função ligada, a lâmpada pode ser desligada e o visor continuará ligado.
Botão velocidade ALTA,

Botão velocidade MÉDIA e

Botão velocidade BAIXA: quando um dos

botões de velocidade estiver ligado, os outros dois botões estarão inativos, se pressionar novamente o botão que
estiver ligado, este se desligará.

4. Painel de toque soft touch com visor(com sensor ou controle remoto)

LUZ

AUTO CONTROLE
REMOTO

VISOR

VELOCIDADE

LIGA/DES
TIMER

Se este aparelho não tem a função de sensor automático, o botão AUTO irá tornar-se
botão de “AJUSTE DE TEMPO”.

Instruções de uso
Botão AUTO: Fornece a função de operação automática. Pressione este botão para iniciar o sensor
de vapor. Na presença de vapor, a máquina iniciará automaticamente e trabalhará em alta velocidade, simultaneamente, o botão de velocidade será bloqueado e a velocidade não poderá ser ajustada. Quando todo vapor for
sugado, automaticamente a função anterior se restabelece após 5 minutos. Pressione este botão novamente e a
função automática parará. Se o monitor detectar vapores novamente, a máquina reiniciará o ciclo automaticamente, em velocidade máxima. Caso durante este ciclo ainda tiver vapores, a máquina recalculará o tempo.
Botão LUZ: Responsável pela iluminação. É um botão independente.
Botão MAIS VEL e

Botão MENOS VEL: Ajustam a velocidade de sucção do ar. A velocidade de

fábrica esta ajustada em “máxima”. Pressione estes botões para definir velocidade alta, média e baixa.
Botão LIGA/DES/TIMER: Inicia ou desliga o funcionamento da máquina. Quando em funcionamento
pressione este botão que vai ativar a função desligar com tempo programado. A luz indicadora pisca no LCD
durante o tempo programado. Quando desligado, pressione o botão LIGA/DES/TIMER para ligar o LCD e
sua iluminação; quando ativada a iluminação e programação, pressione o botão LIGA/DES/TIMER para
desativar a programação, porém as lâmpadas continuam ligadas.
A luz do LCD se desligará em 10 segundos, após desligada.
Definir programação de tempo: Quando desligado, pressione o botão LIGA/DES/TIMER durante três segundos para ajustar horário. Pressione botões “+” e “-” para ajustar a hora. Em seguida, pressione o botão LIGA/
DES/TIMER para configuração de minuto, que também pode ser ajustado pelos botões “+” e “-”. Finalmente
pressione o botão LIGA/DES/TIMER para finalizar o ajuste de horário e restaurar a função inicial.

Instrução para o controle remoto:
O receptor do controle remoto é a interface que será conectada com os painéis de controle remoto,
também pode realizar as funções emitidas pelo controle remoto.
Botão AUTO: Fornece a função de operação automática. Pressione este botão para iniciar o sensor
de vapor. Na presença de vapor, a máquina iniciará automaticamente e trabalhará em alta velocidade, simultaneamente, o botão de velocidade será bloqueado e a velocidade não poderá ser ajustada. Quando todo vapor for
sugado, automaticamente a função anterior se restabelece após 5 minutos. Pressione este botão novamente e a
função automática parará. Se o monitor detectar vapores novamente, a máquina re-iniciará o ciclo automaticamente, em velocidade máxima. Caso durante este ciclo ainda tiver vapores, a máquina recalculará o tempo.
Botão LAMP: É um botão independente e não afetará outros botões. Quando uma lâmpada individual é desligada, simultaneamente, o LCD e sua iluminacao é desligada. Quando a lâmpada e o motor estão ligados, pressionar este botão para desligar a lâmpada enquanto o motor continua funcionando.
Botões “+” e “-”: Pressione estes botões para ajustar a velocidade. A velocidade de fábrica está ajustada
em “máxima”. Pressione estes botões para definir velocidade alta, média e baixa.
Pressione "MODE" para ajustar o horário, então "+" para ajustar a hora e "-" para ajustar os minutos.
Quando em funcionamento, pressione o botão "POWER" para iniciar a função de programação, então "+"
e "-" para ajustar o tempo de programação.
Botão POWER /TIMER: Inicia ou desliga o funcionamento da máquina. Quando em funcionamento pressione este botão que vai ativar a função desligar com tempo programado. A luz indicadora pisca no LCD durante
o tempo programado. Quando desligado, pressione o botão POWER /TIMER para ligar o LCD e sua iluminação;
quando ativada a iluminação e programação, pressione o botão POWER /TIMER para desativar a programação,
porém as lâmpadas continuam ligadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
A altura entre o fogão e a parte inferior da coifa deve respeitar um mínimo de 700-750 milímetros.
Acima da coifa, faça dois furos na parede com o diâmetro de 8 milímetros e a distância entre estes dois furos deve
ser de 220 milímetros (VER DESENHO INSTALAÇÃO). Coloque as buchas nos furos e empurre até ficarem na mesma
superfície da parede. Fixe a coifa na parede com dois parafusos 5x45.
Coloque a borracha na saída da coifa. Fixe a tampa de saída, na saída da coifa, com seis parafusos de M4X14.

Conecte o duto de saída com a tampa de saída da coifa, com dois parafusos ST3X8.
Métodos de instalação do duto decorativo
Métodos de instalação utilizando somente 01 duto decorativo
Cobrir o duto de saída com o “duto decorativo 1” de aço inoxidável.

Fixar o “ duto decorativo 1” na coifa com dois parafusos M4x8.
Fixar o “suporte de conexao 1” no “duto decorativo 1”, com dois parafusos M4x8.
Métodos de instalação utilizando 02 dutos decorativos
Cobrir o duto de saída com o “duto decorativo 1” de aço inoxidável.
Fixar o “duto decorativo 1” na coifa com dois parafusos M4x8.
Para fixar o suporte de conexão 2, faça dois furos na parede ou no teto com o diâmetro de 8 milímetros e
a distância entre estes dois furos de 220 milímetros (VER DESENHO INSTALAÇÃO). Coloque as buchas nos furos
e empur re até ficarem na mesma superfície da parede. Fixe o “suporte de conexão 2” na parede com dois parafufusos 5x45.
Coloque o “duto decorativo 2” na altura desejável, e fixe o “suporte de conexão 1” no “duto decorativo 1”
e “duto decorativo 2” com dois parafusos M4x8.
Fixe o “duto decorativo 2”, com o “suporte de conexão 2” na parede com dois parafusos M4x8.
Estender o “duto de saída” para fora da sala com comprimento razoável (O comprimento deve ser inferior a 2
metros).
Ferramentas de Instalação: 1. Furadeira elétrica, 2. Nível bolha, 3. Chave de fenda, 4. Régua.
Duto de saída
Bucha e Parafuso 2-5x45
Teto

Gancho

Parafuso 2-4x8
Suporte de conexão 2
Parafuso 2-4x8
Suporte de conexão 1

Parafuso 2-5x45

DESENHO INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO
Suporte de
conexão 2

Parafuso 2-4x8
Suporte de

Parafuso 2-3x8

Duto dec. 1

Parafuso 6-4x14

conexão 1

Parafuso 2-4x8

Bucha 2

Duto de saída
Parafuso M4

Duto decorativo 2

Suporte de
conexão 1

Tampa de saída da coifa
Duto decorativo 2

Borracha

Parafuso 2-ST5X45

Duto decorativo 1
K

K

Vidro da coifa
Encaixe K

DIAGRAMA
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Você não receberá notificações em caso de alteração.

MANUTENÇÃO
ATENÇÃO: NUNCA COLOQUE SUA MÃO DENTRO DA VENTOINHA
QUANDO EM FUNCIONAMENTO, PARA UMA MANUTENÇÃO
REGULAR EFETUE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E DOS FILTROS DE
ALUMÍNIO.
1. Use somente detergentes neutros para efetuar a limpeza da superfície,
realize a secagem com pano seco macio.
2. Use produto especial para aço inox para devolver o brilho natural da sua
coifa.
3. Efetue a limpeza semanal ou de acordo com a necessidade. Pressione o botão
do filtro de alumínio gentilmente para liberar o filtro da coifa quando efetuar a
limpeza, coloque-o dentro de uma recipiente com água morna e detergente
neutro para soltar a sujeira. Recoloque-o depois de seco.
4. Para efetuar a limpeza das partes internas, solicite a uma pessoa qualificada.
Aconselha-se a cada 6 meses ou conforme necessidade devido ao uso.
5. NÃO limpe o motor e partes elétrica com água ou detergente.

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS
ATENÇÃO COM A TEMPERATURA DA LÂMPADA, A MESMA PODERÁ
ESTAR QUENTE APÓS O USO, SOMENTE SUBSTITUA POR LÂMPADA
DAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES.
Trocando a lâmpada LED (foto 1)
Atenção: Lâmpadas LED não podem ser substituída por lâmpadas halógenas
ou dicróicas, mas somente por outra lâmpada LED.
Para garantir a segurança tenha certeza de que todos botões estão desligados e
o cabo de energia desconectado quando substituir a lâmpada.
Siga as instruções abaixo:
1.Retire os filtros de alumíno.
2.Pressione o conector devidamente para liberar o cabo das lâmpadas.
3.Substitu-a a lâmpada e reconecte os cabos.
4.Recoloque a lâmpada na coifa.
5.Recoloque os filtros de alumíno.

Foto.1
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não conecte a saída de ar
em chaminés com gás ou
outros materiais inflamáveis

Não deixe o fogão com chamas
ligadas diretamente na coifa

Se houver qualquer dano
no cabo de alimentação solicite
uma pessoa qualificada para troca

Manual

Limpe a coifa corretamente
para evitar danos e início de
fogo acidentalmente

2

A substituição
da lâmpada deve ser feita
por pessoa qualificada, sempre
use lâmpada de no máximo 2W

7

Use luvas de proteção
para fazer a limpeza da coifa.
Remova todas as partes
gentilmente.

Luvas

Nunca faça
uso de líquidos para
efetuar a limpeza da parte
elétricas, como comandos
de liga e desliga.

Ao efetuar
a limpeza da ventoinha
tome cuidado para não danificar
as pinças internas.

Nunca manipule
o cabo de energia com mãos
umedecidas ou molhadas.

Desconecte a coifa
da energia se não for
utilizá-la por longos
períodos.

8

GUIA RÁPIDO
ATENÇÃO: Desconecte o cabo de energia antes de fazer qualquer manutenção.

ESTADO
Problemas
com energia

PROBLEMA E SOLUÇÃO
se houver problema de energia solicite mão de obra
qualificada para providenciar o reparo.

Lâmpada
funciona mas
o motor não
funciona

a)Remova a proteção da palheta e gire a palheta,
se a palheta não sair suavemente, os rolamentos ou
o centro podem estar danificados, neste caso
precisa realizar substituição do motor.
b)Se o motor parou de funcionar e liberou algum
odor de queimado, os cabos podem estar danificados
e precisa substituir o motor.
c)Se o fio amarelo estiver desconectado da coifa,
reconecte-o.
d)Se o condensador for danificado, substitua por um
novo.

Vibração

a)Se o motor não estiver firme, reveja a instalação.
b)Cheque se os filtros estão bem acoplados.

Sucção
enfraquecida

a)A distância entre a coifa e o fogão não estão
ajustadas corretamente.
b)Caso haja muita corrente de ar no ambiente a
sucção poderá sofrer alteração.
c)Este modelo de coifa deve ser instalada contra
parede e não em local como janela que afetará
diretamente sobre a sucção.

Coifa esta
balançando

a)Ajuste a altura da coifa corretamente.
b)Se a coifa balança para frente, checar os parafusos
que a prendem na parede.

Luzes não
acendem

Cheque a fiação em busca de irregularidade ou
troque a lâmpada.
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TERMO DE GARANTIA
A Coifa Cromatto é garantida contra vícios de qualidade, pelo prazo de 12 meses contados à partir da data da
emissão da Nota Fiscal de venda correspondente ao produto a ser garantido:
. 3 primeiros meses - garantia legal.
. 9 meses restantes - garantia especial, concedida pela CROMATTO.
A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos de fabricação constatados
pela Cromatto, e efetivados pelo Serviço Autorizado Cromatto, nas cidades que possuem Serviço Autorizado.
Para que a garantia tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a Nota Fiscal de compra do produto.
Ficam invalidadas as garantias legal e/ou especial nos seguintes casos:
. A Coifa Cromatto for instalada ou utilizada em desacordo com o Manual de Instruções;
. A Coifa Cromatto for ligada em tensão diferente da especificada;
. A Coifa Cromatto tiver recebido maus tratos, descuidos, (riscos, deformações ou similares em consequência da
utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade
do material ou componente) ou ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Cromatto;
. O defeito tiver sidocausado por acidente ou má utilização do produtopelo Consumidor;
. A Coifa Cromatto não for utilizada exclusivamente para uso doméstico;
As garantias legal e/ou especial não cobrem:
. Não funcionamento ou falhas decorrentes de interrupções de fornecimento de energia elétrica no local onde a
Coifa Cromatto está instalada ou oscilações de tensão superiores ao estabelecido neste manual;
. Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, amassamentos, riscos, quedas ou atos e
efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc;
. Transporte até o local definitivo da instalação, peças, materiais e mão-de-obra para a preparação do local onde
será instalada a Coifa Cromatto, tais como: rede elétrica, aterramento,alvenaria, móveis, etc;
. Funcionamento anormal da Coifa Cromatto, decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda
decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
. Caso seja necessário à utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a mão-de-obra
específica para a preparação do local da instalação. As despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade
do consumidor;
. Transporte do produto da fábrica para a casa do cliente, ou vice-versa;
. Despesas referentes ao local de instalação;
. Despesas por atendimento onde não for constatado nenhum defeito ou relacionadas à orientação de uso, que
estejam neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.
Condições da Garantia
. As peças plásticas, borrachas, vidros e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, como: filtro metálico, filtro
de carvão ativado, lâmpadas, tubos flexíveis possuem garantia contra defeito de fabricação pelo prazo de 03 meses
(garantia legal), contados à partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto, bem como a mão de obra
utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
. Nas localidades não servidas pela Rede de Serviço Autorizado, ou fora do perímetro urbano, a coifa que necessitar
de conserto na garantia deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete e riscos de
acidente por conta do cliente proprietário.
. Despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam a Coifa Cromatto, são de responsabilidade do
consumidor.
. A Cromatto Eletrocomercial Ltda, devido à evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar
características gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso.
. A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
. Este aparelho, antes de deixar a fábrica, foi testado e controlado por pessoal especializado, de modo a garantir os
melhores resultados de funcionamento.
. As peças de reposição originais se encontram junto à Rede de Serviço Autorizado ou diretamente no centro de
distribuição da Cromatto Eletrocomercial Ltda.
. Qualquer manutenção ou regulagem quese fizer necessária, deverá ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este motivo recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviço Autorizado, especificando a marca e
modelo de seu aparelho.
Atendimento ao Consumidor
A Cromatto Eletrocomercial Ltda dispõe de Sistema de Atendimento ao Consumidor para melhor atender seus
clientes.
O consumidor que desejar obter qualquer tipo de informação sobre as Coifas Cromatto, poderá entrar em contato
pelos seguintes meios:
e-mails: sac@cromatto.com.br ou assistência@cromatto.com.br
site: www.cromatto.com.br
fone: 55 (51) 3753-2064
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