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RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Ao final da vida útil o produto deve ser descartado em conformidade com a legislação 
vigente, encaminhando-o para local adequado a estes fins, reduzindo a agressão 
ambiental.

A embalagem do produto é produzida com materiais que podem ser reciclados ou 
reutilizados. Ao descartá-la, dê a destinação correta aos resíduos, ajudando-nos a 
promover a sustentabilidade.

Desde o desenvolvimento do projeto até a conclusão de cada produto em seu parque 
fabril, a Mueller preocupa-se em exercer sua responsabilidade social e ambiental, 
utilizando matéria-prima reciclável e processos avançados que reduzem o desperdício, 
evidenciando assim a sustentabilidade e contribuindo para a preservação do meio 
ambiente.

Produto

Embalagem

Descarte

A Mueller agradece a preferência por nossos produtos. Ao adquirir um 

cooktop de indução, você escolheu um produto de qualidade, 

fabricado com alta tecnologia. Este manual contém todas as 

instruções de instalação e uso adequado ao produto, bem como 

informações voltadas à sua segurança. Leia com atenção. Mueller, 

sua família merece! Um compromisso assumido com você 

consumidor, desde 1949!
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eficiente e econômica. Ele funciona por vibrações eletromagnéticas que 
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1. SEGURANÇA
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Aviso: Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 
com o aparelho. Mantenha crianças e animais longe do fogão cooktop de indução durante o uso ou 

enquanto as peças estiverem quentes.

Ÿ Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de realizar qualquer trabalho ou manutenção nele.
Ÿ A conexão a um bom sistema de aterramento é obrigatória.
Ÿ Alterações na fiação elétrica devem ser feitas por um eletricista qualificado.
Ÿ Não cozinhe se o cooktop estiver quebrado ou rachado.

Ÿ Não seguir essas instruções pode resultar em risco de choques elétricos ou morte.

Perigo:

Ÿ Caso a superfície do seu aparelho esteja danificada, desligue-o imediatamente da rede elétrica e entre 
em contato com a Assistência Técnica Mueller.

l Leia atentamente as informações de segurança a seguir e guarde este manual para futuras consultas.
l Este produto foi projetado exclusivamente para uso doméstico e para instalação residencial, devendo 

ser utilizado apenas por adultos. 
l Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 

reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 
instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de alguém responsável por 
sua segurança.

PERCEBENDO QUALQUER ANORMALIDADE NO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, DESLIGUE-O E CONSULTE O NOSSO 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Este produto foi projetado exclusivamente 

para uso doméstico e para instalação 

residencial, devendo ser utilizado apenas 

por adultos.

Danos provocados por descargas elétricas 

não estão cobertos pelo termo de garantia.

O plugue possui pino com diâmetro de 4,8mm. Utilize 

tomada e disjuntor ou fusível de 20 ampéres. A fiação 

elétrica, onde será instalado o forno elétrico, deverá 

ser de fio 12 AWG ou 2,5mm².

Este é o símbolo de alerta de partes quentes.

Ele está adesivado no vidro do cooktop de indução 

e alerta para o cuidado ao manusear as áreas 

quentes, evitando possíveis queimaduras.

Durante o uso, o aparelho fica quente. Tome cuidado 

para evitar tocar os elementos aquecidos do cooktop.

Caso hajam dúvidas quanto à tensão e instalações 
elétricas, contate um eletricista para que ele instale 
disjuntores, aterramentos e a fiação elétrica 
adequados ao produto.

Não abra o aparelho para fazer reparos internos, 

limpeza de peças ou curiosidade. Você perderá a 

garantia de Assistência Técnica e correrá o risco de 

receber choque elétrico.

Os produtos Mueller são fabricados dentro dos 
padrões de segurança, mas isso não autoriza o 
manuseio por crianças, cabendo aos pais ou 
responsáveis mantê-las sob segurança e não expor 
os menores ao produto enquanto estiver em uso.

Ÿ Durante o uso, partes acessíveis do produto ficarão quentes o suficiente para causar queimaduras.

Ÿ Não seguir esses conselhos pode resultar em queimaduras.

Ÿ Objetos metálico como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície do 
cooktop pois podem ficar quentes.

Ÿ As alças ou cabos das panelas podem estar quentes ao tocar. Verifique se essas peças não estão sobre 
outras zonas de cozimento ativas.

Ÿ Não deixe o seu corpo, roupas ou qualquer outro item que não sejam panelas adequadas, entrar em 
contato com o vidro de cerâmica até que a superfície esteja fria.
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2. INSTALAÇÃO

ANTES DE INSTALAR O FOGÃO COOKTOP, CERTIFIQUE-SE DE QUE

2.1. Nicho

1.1. Aviso de Calor Residual (H)
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Ÿ Nenhum material ou produto combustível deve ser colocado neste aparelho em nenhum momento.
Ÿ Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso. 
Ÿ Deixar transbordar alimentos provoca fumaça e derramamento de óleo pode provocar incêndio.
Ÿ Nunca use o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
Ÿ Nunca deixe objetos ou utensílios sobre o aparelho.
Ÿ O aparelho não deve ser operado através de temporizador externo ou controle remoto separado.
Ÿ Nunca use o aparelho para aquecer o ambiente.
Ÿ Após o uso, sempre desligue as zonas de cozimento e o cooktop, conforme descrito neste manual, 

utilizando os controles por toque.

Ÿ Não deposite ou derrube objetos pesados sobre a superfície do fogão cooktop.

Ÿ Não repare ou substitua qualquer peça do trabalho. Todos os serviços devem ser realizados por um 
profissional qualificado.

Ÿ Não permita que crianças brinquem com o aparelho ou sentem ou fiquem em pé ou subam nele.

Ÿ Não fique em pé sobre o aparelho.
Ÿ Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica 

Mueller.

Ÿ Leia cuidadosamente estas instruções antes de instalar ou usar este aparelho.
Ÿ Disponibilize essas informações para a pessoa responsável pela instalação do aparelho.

Ÿ Não instalar o aparelho corretamente invalidará a garantia do produto.

Ÿ Este aparelho deve ser conectado a um circuito que incorpora um interruptor de isolamento que fornece 
desconexão total da fonte de alimentação.

Ÿ Para evitar riscos, este aparelho deve ser instalado de acordo com as instruções de instalação presentes 
neste manual.

Ÿ Este aparelho deve ser devidamente instalado e aterrado somente por uma pessoa devidamente 
qualificada.

Ÿ A instalação deverá cumprir todos os requisitos de autorização, padrões e regulamentos aplicáveis.
Ÿ Este produto requer um interruptor exclusivo no quadro de disjuntor que deve fornecer desconexão total 

da energia elétrica quando necessário.
Ÿ O interruptor deve ser facilmente acessível ao usuário após a instalação do produto.

Ÿ A superfície de trabalho deve ser feita de um material resistente ao calor.
Ÿ Se o fogão cooktop for instalado acima de um forno, o forno deve ter um sistema de ventilação integrado.

Ÿ A superfície de trabalho seja plana e nivelada e que nenhum elemento estrutural interfira nos requisitos 
de espaço.

Ÿ Acabamentos e superfícies das paredes em torno da área de instalação do aparelho devem ser 
resistentes ao calor de fáceis de limpar.

Ÿ Para fins de instalação e uso, um espaço mínimo de 50mm deve ser preservado ao redor do orifício.
Ÿ Corte a superfície de trabalho de acordo com os tamanhos indicados no desenho.

Quando o fogão cooktop estiver funcionando por algum tempo, haverá um pouco de calor residual. A letra           
......será exibida no visor da zona de cozimento para avisar que você deve se manter longe do aparelho. Não 
toque na superfície do vidro até que a letra      apague.

Ÿ O processo de cozimento deve sempre ser supervisionado. O cozimento desacompanhado utilizando 
gordura e óleo pode ser perigoso e resultar em incêndio.

Perigo:

Ÿ Nunca tente apagar um incêndio com água. Desligue o aparelho e, em seguida, cubra a chama com uma 
tampa ou manta anti-chamas.

Ÿ O cabo de alimentação não pode estar acessível após a instalação.
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modelos

MCI162BG1 290 270 490 50 mín.520 58 54

590 560 490 50 mín.520 58 54MCI014BG1

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

Caso haja um móvel, coifa ou depurador instalados acima 
do fogão cooktop, deve-se respeitar uma distância segura 
de no mínimo 650mm.

A (mm)

650 50 mín. 20 mín. Entrada de ar Saída de ar de 5mm

B (mm) C (mm) D E

vedação

Cooktops de Indução MCI162BG1 e MCI014BG1
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Ÿ Certifique-se de que a espessura da superfície de trabalho seja de pelo menos 30mm.
Ÿ Selecione o material da superfície de trabalho resistente ao calor para evitar deformações causadas pela 

radiação de calor da placa de aquecimento. Conforme mostrado abaixo:

Atenção: Certifique-se de que o fogão esteja bem ventilado e que as entradas de ar não estejam 
bloqueadas. Certifique-se de que o fogão esteja em bom estado de trabalho.
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AO INSTALAR O FOGÃO COOKTOP, CERTIFIQUE-SE DE QUE

2.2. Suportes de fixação

COLOCANDO OS SUPORTES DE FIXAÇÃO

Mesa

Cooktop 2B Cooktop 4B

Mesa

Fogão Fogão

Suporte
Suporte

2.3. Instalação elétrica

Cooktops de Indução MCI162BG1 e MCI014BG1
Manual de Instruções

Ÿ O cabo da fonte de alimentação não é acessível através de portas ou gavetas do armário.
Ÿ Há um fluxo adequado de ar do lado de fora do armário até a base do fogão.
Ÿ Se o fogão estiver instalado acima de uma gaveta ou espaço do armário, uma barreira de proteção 

térmica deve ser instalada abaixo da base do fogão.
Ÿ O interruptor de energia é facilmente acessível pelo usuário.

Ÿ Não aplique força sobre os controles de toque do fogão cooktop.
Ÿ O aparelho deve ser colocado em uma superfície estável e lisa.

Ÿ Fixe o fogão na superfície de trabalho, fixando quatro suporte no fundo do fogão após a instalação.
Ÿ Ajuste a posição do suporte para adequar-se à espessura da superfície de trabalho.

Ÿ A instalação do produto deverá seguir as especificações descritas neste manual.

Perigo:
Ÿ Este aparelho necessita do correto dimensionamento da rede elétrica à qual ele será conectado.

Ÿ Caso as especificações não sejam atendidas, a fiação elétrica poderá não suportar a potência consumida 
pelo aparelho, levando ao super aquecimento dos condutores elétricos e ao derretimento das proteções.
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Modelo
Potência
Tensão*
Disjuntor**

COOKTOP MCI162BG1

COOKTOP MCI162BG1DISTÂNCIA ATÉ O 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

COOKTOP MCI014BG1

COOKTOP MCI014BG1

3.400W

2,5 mm²Até 15 metros

6.800W

4,0 mm²

220 V ~50-60HZ

4,0 mm²Até 35 metros

220 V ~50-60HZ

6,0 mm²

20A

6,0 mm²Até 60 metros

32A

10,0 mm²

Cooktops de Indução MCI162BG1 e MCI014BG1
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É recomendado um circuito elétrico exclusivo para o uso do cooktop de indução. Por segurança, a instalação 
deve ser feita respeitando-se os critérios descritos abaixo:

** Para sistemas 220V (F-N), deverá ser utilizado disjuntor monopolar e para sistemas 220V (F-F) deverá ser utilizado disjunto bipolar.

* Caso o sistema elétrico da sua residência seja 127V (F-N), deverão ser utilizadas duas fases diferentes para gerar 220V (F-F) e alimentar o fogão.

A seção transversal (bitola) dos condutores varia conforme a distância entre o aparelho e o quadro de 
distribuição no qual o disjuntor deverá estar instalado. Os condutores do circuito deverão seguir as 
indicações da tabela abaixo:

Ÿ O correto aterramento do fio terra é obrigatório. O cabo de alimentação possui o fio terra embutido, 
devendo ser instalado de acordo com a norma NBR 5410.

Ÿ Nos casos de aterramento ineficiente, recomenda-se a utilização do dispositivo DR (dispositivo de 
proteção à corrente diferencial/residual) com uma corrente de operação residual nominal não 
excedendo 30mA, a fim de promover a proteção contra choques elétricos.

1. Utilizando o chicote elétrico fornecido com o produto:
Para esta instalação é necessário utilizar um conector que não é fornecido com o aparelho. Recomenda-se a 
utilização de conector de porcelana 50A / 600V de 3 pólos e com furação para a fixação.

A instalação elétrica poderá ser feita de duas maneiras, sendo elas:

Ÿ Conecte o fio terra do aparelho a um aterramento eficiente, de acordo com a NBR 5410.
Ÿ Não remova o fio de aterramento do aparelho.

Ÿ Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
Perigo:

Ÿ Certifique-se de que a instalação está correta antes de ligar o aparelho.

Atenção: O conector deve ser fixado em um local seguro, onde não há contato com outros objetos, líquidos 
e que não seja de fácil acesso para pessoas que não estejam aptas a acessá-lo.
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2. Ligando diretamente a fiação da residência ( ):cooktop 4 zonas MCI014BG1
Para esta instalação não é necessário utilizar o chicote que acompanha o produto, pois os condutores do 
circuito elétrico serão ligados diretamente no aparelho, para que isto seja possível a instalação deve ser 
planejada para proporcionar o cabeamento necessário até o fogão.

Ÿ O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por uma pessoa devidamente qualificada.

Ÿ Se o aparelho estiver conectado diretamente à rede elétrica, um disjuntor omnipolar deve ser instalado 
com uma folga mínima de 3mm entre os contatos.

Ÿ Se o cabo estiver danificado ou precisar ser substituído, entre em contato com o Serviço de Assistência 
Técnica Mueller.

Ÿ O instalador deve garantir que a conexão elétrica correta tenha sido feita e que esteja em conformidade 
com os regulamentos de segurança.

Ÿ O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.

Ÿ Este aparelho só pode ser conectado a uma fonte com impedância do sistema não superior a 0,427 ohms. 
Caso necessário, consulte um técnico competente para obter informações sobre impedância do sistema.

Ÿ O fogão deve ser instalado por técnicos ou pessoas qualificadas. Nunca realize esta operação sozinho.
Ÿ O fogão NÃO deve ser montado sobre refrigeradores ou equipamentos de resfriamento, máquina de 

lavar louças e secadores rotativos.

Ÿ A parede e a zona de aquecimento induzida acima da superfície de trabalho devem suportar o calor.

Ÿ O fogão deve ser instalado de modo a garantir uma melhor irradiação do calor para melhorar a sua 
eficiência.

Para obter acesso aos terminais de ligação, a tampa de proteção 
deve ser removida, conforme indicado na figura ao lado.
A ligação elétrica para os sistemas F-N e F-F deverá ser realizada 
de acordo com os diagramas abaixo:

parafuso

parafuso

parafuso

parafuso

Atenção:
Ÿ Este produto cumpre com todas as normas de segurança e compatibilidade eletromagnéticas.
Ÿ Recomenda-se que pessoas portadoras de marca-passo ou outros dispositivos médicos similares, 

consultem o seu médico ou o fabricante do dispositivo a fim de verificar se o fogão de indução não 
interferirá no correto funcionamento do seu dispositivo médico.

Ÿ Não deixe objetos sobre o fogão, pois eles podem esquentar e provocar queimaduras.
Ÿ Não deixe aparelho eletrônicos próximos do aparelho durante o funcionamento.

CUIDADOS ESPECIAIS



Tamanho do queimador (mm)

160

180

210

Diâmetro da Panela (mm)

120

140

160
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3. Se       não piscar no visor e a água estiver aquecendo, a panela é adequada.

1. Coloque um pouco de água na panela que você deseja verificar.

aço inoxidável, alumínio ou cobre sem base magnética, vidro, madeira, porcelana,
Não são adequadas para fogões cooktops de indução as seguintes panelas:

2. Siga as etapas descritas em Começando a Cozinhar, na página 12.

cerâmica e barro.
 

Ÿ Não utilize panelas com bordas ásperas ou uma base curva:

Ÿ Certifique-se de que a base da sua panela esteja lisa, plana sobre o vidro e tenha o mesmo diâmetro da 
zona de cozimento. Sempre centralize sua panela sobre a zona de cozimento.

O princípio de funcionamento do fogão de indução é baseado na geração de um campo eletromagnético 
das panelas magnéticas e as bobinas de cobre energizadas com corrente alternada, posicionadas abaixo da 
superfície cerâmica. O campo eletromagnético instantaneamente aquece a base da panela, cozinhando o 
alimento com grande eficiência, rapidez e precisão.
Dentre os benefícios oferecidos quando comparado a produtos elétricos ou a gás, o cooktop de indução 
oferece o melhor rendimento, menor tempo de preparo e economia de energia.

Ÿ Sempre levante as panelas do cooktop de indução. Não arraste-as sobre o vidro, pois podem arranhar a 
superfície.

3.3. Conhecendo o produto



3.1. Controles por toque

3. UTILIZAÇÃO

panela de ferro

polpa do dedo

correntes induzidas
pela bobina de indução
da placa vitrocerâmica
do circuito magnético.

ponta do dedo
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Ÿ Não use panelas com bordas ásperas e não arraste panelas sobre a superfície do vidro para não arranhá-
lo.

Ÿ Remova qualquer película protetora ou adesivo que ainda possam estar no seu fogão de indução.

Ÿ O cozimento por indução é uma tecnologia de cozimento segura, avançada, eficiente e econômica. Ele 
funciona por vibrações eletromagnéticas que transferem calor diretamente na panela, ao invés de 
aquecer a superfície de vidro. O vidro só fica quente porque a panela esquenta.

Ÿ Os controles respondem ao toque para que você não precise aplicar pressão.
Ÿ Use a polpa do dedo e não a ponta.
Ÿ Você ouvirá um som sempre que um toque for registrado.
Ÿ Certifique-se de que os controles estejam sempre limpos, secos e que não haja nenhum objeto cobrindo-

os, como por exemplo: pano ou utensílio. Até mesmo uma fina película de água pode tornar os controles 
difíceis de operar.

3.2. Escolhendo as panelas adequadas

Ÿ Você pode verificar se as suas panelas são adequadas 
realizando um teste com imã. Mova um imã em direção à base 
da panela. Se ele for atraído, a panela é adequada para o fogão 
de indução.

Ÿ Se você não tiver um imã, siga os procedimentos abaixo:

Ÿ Utilize apenas panelas adequadas para o cozimento por 
indução.

Atenção:
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1. Interruptor Liga/Desliga
2. Selecionar nível de potência

4. Bloqueio de segurança

6. Ajuste do Timer ou Temporizador
5. Selecionar Zona de Aquecimento

3. Timer ou Temporizador

1. Interruptor Liga/Desliga

3. Ajustes do Timer e Potência
4. Bloqueio de segurança

2. Selecionar Zona de Aquecimento

COOKTOP MCI162BG1 PAINEL DE CONTROLE MCI162BG1

PAINEL DE CONTROLE MCI014BG1COOKTOP MCI014BG1

Zona TURBO 1200/1500 W

Zona TURBO 
1800/2200 W

Zona máxima
1400 W

Zona máxima
1400 W

Zona máxima 
1800 W

Zona TURBO 1800/2100 W

Painel de Controle

Painel de Controle

5

2

6

1

13

4

4

23
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3.4. Começando a cozinhar

3.5. Desligando o seu aparelho

3.5.1. Desligamento automático

3.6. Função turbo
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Ÿ Depois de ligado, o sinal sonoro tocará uma vez. Todos os indicadores acendem por 1 segundo e depois 
apagam, indicando que o fogão entrou em modo de espera.

O desligamento automático é um recurso de segurança do seu cooktop de indução. Este dispositivo será 
acionado sempre que você esquecer de desligar uma zona de cozimento. Os tempos de desligamento 
padrão são mostrados na tabela a seguir:

2. Coloque uma panela adequada na zona de cozimento que você deseja usar. Certifique-se de que o fundo 
da panela e a superfície da zona de cozimento estejam limpas e secas.

3. Tocando no controle de seleção da zona de aquecimento, o indicador ao lado da tecla piscará.

4. Selecione um ajuste de temperatura tocando no controle  -  ou  + .

1. Toque no interruptor         Liga / Desliga. Todos os indicadores mostrarão ” - ”.

Nota: Se você não escolher um ajuste de temperatura, dentro de 1 minuto o fogão de indução será 
desligado automaticamente. Você precisará começar novamente na etapa 1. Você pode modificar o ajuste 
de temperatura a qualquer momento durante o cozimento.

3.Desligue completamente o cooktop de indução tocando no controle         Liga/Desliga.

4. Cuidado com as superfícies quentes. O visor mostrará a letra  sempre que a zona de cozimento estiver 
quente. Ele desaparecerá quando a superfície estiver resfriado até uma temperatura segura para ser 
tocada. Você também pode utilizar como uma função de economia de energia se quiser aquecer outras 
panelas, aproveitando que a zona de cozimento ainda está quente.

1. Toque na seleção da zona de aquecimento que você deseja desligar.

2.Desligue a zona de cozimento diminuindo no controle de ajustes  -  ou  +  até o visor mostrar o número 0.

1. Selecione a zona de cozimento desejada.

2.Toque na tecla de ajustes  -  ou  +  ou na tecla de potência até que o visor de indicação do nível de 
potência mostre .

Atenção: Sempre desligue a zona de cocção através do controle de seleção.

 
Nível de potência

 
1

 
2

 
3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

Tempo até o desligamento 

automático ser ativado (hora)
 8  8  8 4 4 4 2 2 2 

 

Ative a função turbo
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Cancele a função turbo

3.7. Bloqueio dos controles

3.8. Função timer

3.8.1. Timer como alarme

1. Selecione a zona de cozimento desejada.

2.Toque na tecla de ajustes  -  ou  +  ou na tecla de potência e selecione o nível que deseja redefinir.

Atenção: A função turbo dura somente 5 minutos, Depois desse tempo, a zona retorna ao nível 9 
automaticamente. No modelo 2 zonas (MCI162BG1), todas as zonas possuem a função turbo, porém não é 
possível ativar simultaneamente. Você deve escolher para qual zona deseja ativar o turbo.

Atenção: Quando o fogão estiver no modo bloqueio, todos os controles serão desativados, exceto o 
controle Liga/Desliga. Você sempre poderá desligar com o controle Liga/Desliga em uma emergência, mas 
você deve desbloquear o fogão na próxima operação.

Você pode bloquear os controles que crianças possam ligar, acidentalmente, as zonas de cozimento.
Quando o bloqueio é efetuado, todos os controles permanecem inativos, com exceção do controle         
Liga/Desliga         .

Para bloquear os controles, toque no controle         .

Para desbloquear os controles, pressiona a tecla          por 3 segundos.

Você pode utilizar o timer de duas maneiras diferentes:
Ÿ Como alarme: neste caso, o timer não desligará nenhuma zona de cozimento quando o tempo definido 

for atingido. Apenas emitirá o aviso sonoro.
Ÿ Como temporizador de interrupção para desligar uma ou mais zonas de cozimento após o tempo 

programado ser atingido.
Ÿ O timer pode ser ajustado em até 99 minutos.

2. Toque na tecla          ,   aparecerá no visor do timer e o zero à direita piscará.

7. O sinal sonoro tocará por 30 segundos e o visor do timer mostrará  --  quando o tempo for concluído.

3. Ajuste o tempo no controle de ajustes  -  ou  + .

1. Certifique-se de que o cooktop esteja ligado e a tecla de seleção da zona de cozimento não esteja ativa, 
ou seja, a indicação da zona de cozimento não deve piscar o símbolo   -  .

5. Ajuste o tempo tocando em  -  ou  +  .

4. Toque no controle do timer novamente e, em seguida, o zero localizado à esquerda piscará.

6. Quando o tempo for definido, o timer começará a contagem regressiva imediatamente. O visor mostrará 
o tempo restante.

Nota: você pode definir o alarme antes ou depois de terminar a configuração de potência da zona de 
cozimento.
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3.8.2. Timer para desligar zonas de cocção

3.8.3. Timer para mais zonas de cocção

3.8.4. Cancelar o timer

Nota: O timer desligará apenas a zona de cozimento que foi programada, outra zonas de cozimento ligadas 
anteriormente continuarão funcionando.

3. Ajuste o tempo no controle de ajustes  -  ou  + .

2. Toque na tecla          ,   aparecerá no visor do timer e o zero à direita piscará.

Nota: O ponto vermelho no canto inferior direito do visor indicará que a zona de cozimento foi selecionada.

1. Toque no controle de seleção da zona de cocção para a qual você deseja programar o temporizador.

4. Toque no controle do timer novamente e, em seguida, o zero localizado à esquerda piscará.

5. Ajuste o tempo tocando em  -  ou  +  .

6. Quando o tempo for definido, o timer começará a contagem regressiva imediatamente. O visor mostrará 
o tempo restante.

7. Quando o tempo programado expirar, a zona de cozimento correspondente será desligada 
automaticamente.

1. Quando você programar o timer para várias zonas de cocção, os pontos vermelhos aparecerão no visor de 
seleção de cada zona. O visor do timer mostra o menor tempo restante para finalizar uma programação. O 
ponto vermelho da zona correspondente ao menor tempo piscará no visor da zona programada. Veja o 
exemplo a seguir, considerando uma zona de cozimento programada para um tempo de 15 minutos e uma 
segunda zona de cozimento programada para um tempo de 45 minutos:

2. Assim que o tempo de contagem regressiva expirar, a zona de cozimento correspondente será desligada. 
Em seguida, o visor do timer mostrará o próximo tempo mínimo restante e o ponto vermelho da zona de 
cozimento correspondente piscará.
Nota: Toque no controle de seleção da zona de cozimento programada. O tempo correspondente será 
mostrado no visor do timer.

1. Toque no controle de seleção da zona de cozimento para a qual você deseja cancelar o timer.

2. Toque no controle do timer, O visor piscará.

3. Toque no controle de ajuste  -  para reduzir o tempo para . Ao final do ajuste, o timer estará cancelado.

Visor da zona de cozimento programada com o 
maior tempo mostrará o tempo restante para a 
programação ser concluída. O ponto vermelho 
piscará a partir do momento que expirar o tempo 
da zona programada com o menor tempo e o 
timer iniciar a contagem regressiva da zona com 
o maior tempo. O ponto vermelho piscará no 
canto inferior direito.

Visor da zona de cozimento programada com o 
tempo de 15 minutos mostrará o tempo restante 
para a programação ser concluída e o ponto 
vermelho piscará no canto inferior direito.V i s o r  d o  t i m e r 

mostra o menor 
tempo programado.
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3.9. Ajustes de temperatura

Ajuste de 

temperatura

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 8

9

Adequado

Aquecimento delicado para pequenas quantidades de alimentos. 

Indicado para derretimento de chocolate, manteiga e alimentos que 

queimam rapidamente; fervuras lentas e aquecimento lento.

Indicado para reaquecimento, fervuras rápidas e cozimento de arroz.

Indicado para massas leves como panquecas

Indicado para refogados e cozimento de massas como macarrão.

Indicado para refogar, dourar, ferver sopas e água.

4. DICAS DE COZIMENTO

Perigo: Tome cuidado ao preparar frituras, pois o óleo e a gordura aquecem rapidamente, especialmente 
quando a função turbo é ativada. Em temperaturas extremamente altas, o óleo e a gordura podem inflamar 
espontaneamente e representar um risco grave de incêndio.

Ÿ Comece a cozinhar em uma configuração de potência alta e reduza a configuração quando o alimento 
estiver aquecido.

Ÿ Minimize a quantidade de líquido ou gordura para reduzir os tempos de cozimento.

Ÿ Quando o alimento começa a ferver, reduza a configuração da potência.

Ÿ O processo de cozimento deve ser sempre supervisionado. Nos processos de curto prazo, a supervisão 
deve ser contínua.

Ÿ O uso de uma tampa reduzirá o tempo de cozimento e economizará energia mantendo o calor.

Ÿ Sempre verifique se o aparelho está desligado quando for fazer uma manutenção ou limpeza.

Ÿ Tenha cuidado ao tocar nos elementos de aquecimento.
Ÿ A limpeza e manutenção por parte do usuário não podem ser feitas por crianças.

Ÿ Não utilize esfregões ou outros agentes de limpeza abrasivos e agressivos para a limpeza do seu 
cooktop. Esses produtos podem arranhar o vidro cerâmico.

Ÿ Não utilize dispositivos de limpeza a vapor para limpar o cooktop.
Ÿ Não utilize panelas com bordas ásperas e não arraste as panelas sobre a superfície de vidro para não 

arranhá-lo.

Ÿ Não guarde itens de interesse para crianças em armários acima do aparelho. Crianças subindo no 
cooktop podem ser gravemente feridas.

5. CUIDADOS E LIMPEZA
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Ÿ Para remover sujeira diária no vidro como: impressões digitais, marcas, manchas deixadas por alimentos 
ou transbordamentos não açucarados, desligue a energia do cooktop e aplique um produto de limpeza 
enquanto o vidro ainda estiver morno. Enxágue e seque com um pano limpo ou papel toalha. 

Ÿ Quando a energia do cooktop estiver desligada, não haverá nenhuma indicação de superfície quente, 
mas a zona de cozimento ainda pode estar aquecida, portanto, tenha cuidado ao tocar a superfície do 
vidro.

Ÿ Esponjas de limpeza pesada, algumas esponjas de náilon e agentes de limpeza ásperos/abrasivos 
podem arranhar o vidro. Leia sempre o rótulo para verificar se o produto de limpeza ou esponja são 
adequados.

Ÿ Nunca deixe resíduos de limpeza no cooktop pois a superfície de vidro pode ficar manchada.
Ÿ Para remover sujeiras no vidro provocadas por líquidos, cremes ou respingos açucarados, recomenda-se 

que a remoção seja imediata pois se as manchas resfriarem pode haver maior dificuldade na remoção e 
provocar danos permanentes à superfície do vidro. Para a limpeza, desligue o cooktop da energia, limpe a 
sujeira com um pano macio ou papel toalha. 

Ÿ Havendo derramamento sobre os controles touch ou controle de toque, desligue o cooktop da energia e 
limpe a área de controle com uma esponja ou pano macios, limpos e úmidos. Seque com um papel toalha 
ou pano macio. O cooktop pode emitir um sinal sonoro, desligar-se e os controles de toque podem não 
funcionar enquanto houver líquidos sobre eles. Certifique-se de limpar e secar a área de controle antes 
de ligar o cooktop novamente.

6. DICAS E SUGESTÕES

Problema Possíveis causas O que fazer

O cooktop não liga. Falta de energia.

Disjuntor desligado.

Certifique-se de que o cooktop 

esteja conectado à fonte de 

alimentação e que esteja 

ligado.

Verifique se há falta de 

energia em sua casa ou área. 

Se o problema persistir, entre 

em contato com o Serviço de 

Assistência Técnica Mueller.

Os controles de toque não 

funcionam.

Os controles estão bloqueados 

ou há líquido derramado sobre 

a área de controle.

Desbloqueie os controles de 

toque ou verifique se a área de 

controle está limpa e seca.

Os controles de toque são 

difíceis de operar.

Pode haver uma película de 

água sobre os controles ou 

você pode estar usando a 

ponta do dedo ao invés da 

polpa do dedo ao tocas nos 

controles.

Certifique-se de que a área de 

controle está seca e pressione 

os controles com a polpa do 

dedo.
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O vidro está arranhado. Panelas com bases ásperas.

Esponjas ou produtos de 

limpeza abrasivos e 

inadequados.

Utilize panelas com bases 

planas e lisas.

Não utilize produtos abrasivos 

e agressivos ao aparelho. 

Consulte o item Limpeza e 

Manutenção em caso de 

dúvidas sobre os produtos de 

limpeza.

Algumas panelas fazem ruídos 

de estalos.

Isso ocorre devido a 

construção da panela com 

camadas de diferentes metais 

vibrando de forma diferente.

Isso é normal nas panelas e 

não indica uma falha.

O cooktop de indução faz um 

zumbido baixo quando usado 

em um ajuste de temperatura 

alto.

Isso é causado pela tecnologia 

de cozimento por indução.

Isso é normal, mas o ruído 

deve diminuir ou desaparecer 

completamente ao diminuir o 

ajuste de temperatura.

Ruído de ventilador 

proveniente do cooktop de 

indução.

Um ventilador de 

arrefecimento integrado ao 

cooktop evita o 

superaquecimento dos 

componentes eletrônicos. Ele 

pode continuar funcionando 

mesmo depois de o cooktop 

ser desligado.

Isso é normal. Não desligue o 

cooktop da energia elétrica 

enquanto o ventilador estiver 

em funcionamento.

As panelas não aquecem.

O cooktop não detecta panelas 

muito pequenas para a área de 

cozimento ou que não estejam 

centralizadas na zona de 

cocção.

O cooktop de indução não 

consegue detectar panelas que 

não sejam adequadas para o 

cozimento através dessa 

tecnologia.

Utilize panelas adequadas 

para o cozimento por indução.

Centralize a panela e 

certifique-se de que sua base 

corresponda ao tamanho da 

zona de cozimento.



7. CÓDIGOS DE PROTEÇÃO PARA POSSÍVEIS FALHAS

E4/E5 Falha no sensor de temperatura Entre em contato com o fabricante.

Entre em contato com o fabricante.

Verifique se a fonte de energia está
normal. Ligue depois que a fonte de 

energia estiver normal

Reinicie após o fogão esfriar.

Sensor de temperatura da falha do IGBT

Tensão de alimentação anormal

Radiação de calor ruim do fogão

E7/E8

E2/E3

E6/E9

Possíveis causas O que fazerProblema
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O cooktop de indução ou uma 

zona de cozimento desligou 

inesperadamente, um som é 

emitido e um código de erro é 

exibido, geralmente alternando 

com um ou dois dígitos no 

visor do timer.

Falha técnica. Anote as letras e números do 

erro, desligue o cooktop de 

indução da energia elétrica e 

entre em contato com o 

Serviço de Assistência Técnica 

Mueller.

Se uma anormalidade surgir, o cooktop de indução entrará automaticamente no modo de segurança e 
exibirá um dos códigos de proteção abaixo: 

Ÿ Os itens acima são falhas mais comuns de ocorrerem.
Ÿ Não desmonte o seu produto por conta própria para evitar riscos de choques elétricos e danos ao 

aparelho. 

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Zonas de Cozimento 2 zonas 4 zonas

220 V ~ 50-60 Hz 220 V ~ 50-60 Hz

3400 W 6800 W

290 x 58 x 520 mm 590 x 58 x 520 mm

270 x 490 mm 560 x 490 mm

Tensão de Alimentação

Potência Elétrica

Dimensões do Produto

Dimensões do Nicho

M162BG1Fogão de Indução MCI014BG1
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9. TERMO DE GARANTIA

4. Esta garantia fica automaticamente anulada, se:

b) Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas no Manual de Instruções de 

uso e as disposições deste Termo de Garantia Contratual.

Para a sua orientação e garantia deste produto é importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do 

mesmo. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mãos-de-obra no reparo de problemas 

devidamente constatados como sendo vícios aparentes e/ou de fácil constatação e defeitos de fabricação 

ou de material.

A Mueller Fogões Ltda. fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao 

consumidor.

3. Os reparos eventualmente necessários em nossos produtos devem ser efetuados exclusivamente pelos 

Postos de Serviço Autorizado Mueller - SAM. devidamente nomeados pela Mueller, cujos são 

disponibilizados na Relação de Postos Autorizados que acompanham os produtos, ou através de contato 

pelo SAC 0800 47 1692 ou ainda através do site www.mueller.ind.br.

1. Consideradas as condições estabelecidas por este Termo de Garantia Contratual, a Mueller Fogões Ltda. 

certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-o por 

aproximadamente 01 ano, contra vícios aparentes e/ou de fácil constatação e defeitos de fabricação ou de 

material, a contar da data de emissão da Nota Fiscal, a qual é indispensável sua apresentação pelo 

consumidor. Os primeiros 90 dias desta garantia são exigidos pela Lei n° 8.078, de 11/set/1990. Já os 

últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional (garantia contratual) concedida pela Mueller 

fogões Ltda., como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.

a) A mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos, dentro do período de garantia de 

aproximadamente 01 ano, é gratuita.

b) Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido Posto Autorizado e as despesas 

decorrentes do mesmo. No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio, sobentende-se que 

se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da visita técnica ser 

paga pelo consumidor.

c) Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-

obra serão por conta do usuário. Neste caso, o valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado 

de preferência antes da retirada do produto.

a) O produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico. este produto foi desenvolvido para 

suportar apenas cargas domésticas, jamais atividades industriais, comerciais e afins.

c) O aparelho tiver recebido maus tratos, sinais de mau uso, descuido ou ainda tiver sofrido alterações ou 

consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Fogões Ltda., bastando que qualquer 

peça, componente ou agregado se caracterize como não original para anular esta garantia.

d) Houver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.

a) Despesas de instalação, peças e componentes necessários para instalação e funcionamento do produto 

(inclusive as que não pertençam ao produto) como: transporte, mão-de-obra, materiais, peças e adaptações 

necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, aterramento, etc.; 

sendo estas despesas de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

5. A garantia não cobre:
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b) Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte 

(avarias) ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.

7. Considerações gerais:

c) Este Termo de Garantia Contratual é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) Falhas de funcionamento do produto decorrentes de instalação em rede elétrica imprópria, problemas 

de abastecimento elétrico da residência ou instalação em desacordo com quaisquer instruções descritas 

no Manual de Instruções de uso e neste Termo de Garantia Contratual.

d) Remoção e transporte dos produtos para reparo/atendimento no Posto Autorizado durante o período da 

garantia, bem como eventual taxa de visita técnica, observado ainda o item 3 b).

6. A garantia contratual terá validade e será gratuita nos limites deste contrato desde que o consumidor 

apresente Nota Fiscal de compra do produto.

a) A Mueller Fogões Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer 

responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

b) A Mueller Fogões Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de 

seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.

8. Observações importantes:

b) Submeta, após o período contratual da garantia, o produto a uma revisão anual preventiva, contratando 

os serviços de revisão nos Postos de Serviços Autorizados Mueller - SAM. Esta revisão não é acobertada pela 

garantia. O procedimento de revisão propicia melhor funcionamento e durabilidade de seu produto, desde 

que também sejam praticadas as recomendações contidas no Manual de Instruções de uso.

c) ATENÇÃO! Problemas de oxidação/ferrugem podem ocorre pelos seguintes fatores: instalação em 

ambientes de alta concentração salina (tais como regiões litorâneas); instalações em ambientes onde o 

produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do 

mesmo; e utilização de produtos químicos inadequados para limpeza.

a) Os produtos Mueller são fabricados dentro dos padrões de segurança, mas isso não autoriza que sejam 

manuseados por menores de idade, cabendo aos pais ou responsáveis, mantê-las sob segurança, não 

expondo os menores ao produto enquanto estiverem sendo utilizados.



















www.mueller.ind.br MUELLER FOGÕES LTDA.
Rua Fritz Lorenz, 2.429 - Timbó - SC
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