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GUIA DE CONSULTA  
DIÁRIA

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM 
PRODUTO WHIRLPOOL
Para receber mais informações e 
assistência, registe o seu produto em 
www . whirlpool . eu/ register

WWW
Pode transferir as Instruções de Segurança e o 
Guia de Utilização e Manutenção visitando o 
nosso website docs . whirlpool . eu e seguindo 
as instruções no verso do presente guia.

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1. Painel de controlo
2. Placa de identificação  

(não remover)
3. Porta
4. Luz
5. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

1 32 5 6 74

1. STOP
Para interromper uma função ou um 
sinal sonoro, cancelar definições e 
desligar o forno.
2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/
POTÊNCIA
Para selecionar a função micro-
ondas e definir o nível de potência 
necessária.

3. JET DEFROST
4. VISOR
5. BOTÕES + / -
Para ajustar as definições de uma 
função (p. ex.; duração, peso).

6. INICIAR
Para iniciar uma função.
7. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA
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ACESSÓRIOS
PRATO ROTATIVO

Colocado no respetivo suporte, o 
prato rotativo de vidro pode ser 
utilizado com todos os métodos de 
cozedura. 

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para 
todos os recipientes ou acessórios.

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO
Use apenas o suporte para o prato 
rotativo de vidro. 
Não apoie outros acessórios no 
suporte.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o 
modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência 
Técnica quaisquer outros acessórios que não venham 
fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. 
Antes de os comprar, certifique-se de que estes são 
adequados para serem utilizados no micro-ondas e 
que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas 
nunca devem ser utilizados na cozedura de alimentos 
com micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os 
acessórios não entram em contacto com as paredes 
interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que 
o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha 
cuidado para não retirar o prato rotativo da posição 
correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES
 MICRO-ONDAS
Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos 

ou bebidas.

POTÊNCIA RECOMENDADA PARA

750 W Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos 
com elevado teor de água, tais como carne e legumes.

500 W
Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que 
contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou 
gratinados de massa.

350 W Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou 
chocolate.

160 W Descongelar alimentos congelados ou amolecer 
manteiga e queijo.

0 W Apenas quando utilizar o temporizador.

 JET DEFROST
Para a descongelação rápida de diferentes tipos 

de alimentos, bastando para tal especificar o seu 
peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente 
no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando 
lhe for solicitado. Os alimentos devem ser colocados 
diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os 
alimentos quando lhe for solicitado. Um período de 
repouso melhora sempre o resultado final.
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UTILIZAÇÃO DIÁRIA
. SELECIONAR UMA FUNÇÃO
Prima simplesmente o botão correspondente à função 
desejada para selecionar a mesma.
. DEFINIR A DURAÇÃO

Após selecionar a função desejada, use 
ou para definir a duração.

O tempo poderá ser alterado durante a 
cozedura, premindo ou ou aumentando a duração 
em 30 segundos de cada vez, premindo .
. DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Prima  tantas vezes quanto 
necessário para selecionar o nível de 
potência do micro-ondas.

Nota: Também poderá alterar esta definição durante a 
cozedura, premindo .
. JET DEFROST

Prima e, em seguida use ou
para definir o peso dos alimentos. 
Durante a descongelação, a função irá 

parar brevemente para permitir que vire os alimentos. 
Concluída a operação, feche a porta e prima .
. ATIVAR A FUNÇÃO
Após aplicar todas as definições pretendidas, prima
para ativar a função.
Sempre que premir novamente o botão , o tempo 
de cozedura aumenta mais 30 segundos.
Poderá premir em qualquer altura para 
interromper a função que estiver ativada nesse 
momento.
. JET START 
Quando o forno estiver desligado, prima para ativar 
a cozedura com a função de micro-ondas na potência 
máxima (750 W) durante 30 segundos.

. PAUSA
Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, 
para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a 
porta.
O ajuste será mantido durante 10 minutos.
Para continuar, feche a porta e prima .
Ouvirá um sinal sonoro uma ou duas vezes por minuto 
durante 10 minutos quando a cozedura estiver 
concluída. Prima o botão PARAR ou abra a porta para 
anular o sinal.
Lembre-se: Quando o processo de cozedura estiver concluído, 
o forno só manterá as definições atuais durante 60 segundos 
se a porta for aberta e novamente fechada.
.ARREFECIMENTO
Sempre que uma função é concluída, o forno poderá 
iniciar um procedimento de arrefecimento e desligar-se 
automaticamente.
. BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Esta função é ativada automaticamente 
para evitar que o forno seja ligado 
inadvertidamente. Abra e feche a porta 

e, em seguida, prima para iniciar a função.
. DEFINIR A HORA DO DIA

Prima até os dois dígitos da hora (à 
esquerda) começarem a piscar.
Use ou para definir a hora correta e 

prima para confirmar: A hora irá começar a piscar no 
visor. Use ou para definir os minutos e prima
para confirmar.
Nota: poderá ser necessário acertar novamente a hora após 
um longo corte de energia.
. TEMPORIZADOR
O visor pode ser utilizado como um temporizador. 
Para ativar a função e definir o tempo de cozedura 
pretendido, use ou . Prima para definir a 
potência para 0 W e, em seguida, prima para ativar a 
contagem decrescente.
Nota: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de 
cozedura. Para parar o temporizador em qualquer altura, 
prima .
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FICHA DO PRODUTO
WWW  A ficha do produto, incluindo os dados 

energéticos para este aparelho, pode ser transferida a 
partir do website docs . whirlpool . eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E 
MANUTENÇÃO
> WWW  Transfira o Guia de Utilização e 
Manutenção a partir do nosso website docs.
whirlpool.eu (pode utilizar este código QR), 
especificando o código comercial do produto.

> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA
Pode encontrar os 
nossos contactos 
no manual de 
garantia. Ao 
contactar o nosso 
Serviço Pós-Venda, 
indique os códigos 
fornecidos na placa 
de identificação do 
seu produto.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011369247
Impresso em Itália

.LIMPEZA
Nunca use um aparelho de limpeza a vapor. Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões 

abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/
corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies 
do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR
• Limpe as superfícies com um pano de microfibra 
húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas 
gotas de detergente com um pH neutro. Termine a 
limpeza com um pano seco.
• Limpe o vidro da porta com um detergente líquido 
adequado.
• Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o 
prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo 
do forno, retirando todos os restos de alimentos.

ACESSÓRIOS
Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de 
lavar louça.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema Causa possível Solução

O forno não está a funcionar.
Corte de energia.
Desativação da rede elétrica.

Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se 
o forno está ligado à tomada elétrica.
Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema 
ficou resolvido.

O visor apresenta a mensagem "Err". Falha de software. Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a 
letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".


