INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA
LEIA-AS ATENTAMENTE E GUARDE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS
Não aqueça nem utilize materiais inflamáveisno interior ou perto do
forno. Os vapores poderão originar o risco de incêndio ou provocar uma explosão.
Não utilize o seu fornomicro-ondas para secar têxteis, papel, especiarias, ervas, madeira, flores,
frutos ou outros materiais combustíveis. Risco de incêndio.
Se o material no interior/exterior
do forno arder ou se observar fumo,
mantenha a porta do forno fechada e desligue o forno. Desligue o
cabo de alimentação ou corte a
eletricidade no quadro de fusíveis
ou no painel de disjuntores.
Não coza excessivamente os alimentos.Risco de incêndio.
Não deixe o forno sem vigilância,
especialmente quando estiver a
utilizar papéis, plásticos ou outros materiais combustíveis no
processo de cozedura.
O papel poderá carbonizar ou
queimar e alguns plásticos poderão derreter se forem utilizados
para aquecer alimentos.
Não utilizequímicos corrosivos
ou vapores neste aparelho.
Este tipo de forno foi concebido
especificamente para aquecer ou
cozinhar alimentos. Não se destina a ser utilizado em laboratórios
ou na indústria.

OVOS
Não utilize o seu forno
micro-ondas para cozinhar ou aquecer
ovos, com ou sem casca, uma vez que podem explodir
mesmo depois de o micro-ondas ter terminado o processo de
aquecimento.
Este aparelho não pode ser utilizadopor crianças a partir dos
8 anos ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com falta
de experiência e conhecimento,
a menos que estejam sob supervisãoou tenham recebido instruções sobre como utilizar este
aparelho em segurança e desde que compreendam os perigos
envolvidos.
Não deixe as crianças brincarem
com o aparelho.
Apenas crianças a partir dos 8 anos
e que estejam sob supervisão podem
utilizar,limpar ou efetuar a ma-

nutenção do aparelho.
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

PT

AVISO!
O aparelho e as suas partes

acessíveis podem ficar quentes

durante a utilização.

Deve ter-se cuidado para evitar
tocar nos elementos de
aquecimento.
Mantenha crianças de idade igual
ou inferior a 8 anos a
 fastadas do
aparelho, a menos que estejam
sob supervisão constante.
Não utilize o seu
forno micro-ondas

para aquecer
alimentos
ou líquidos em recipientes
fechados hermeticamente.
A pressão aumenta e poderá
explodir ou provocar danos
quando for aberto.
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Se for necessário substituir o cabo
de alimentação,deverá sê-lo por
um cabo original, disponível
através do nosso serviço
de assistência técnica.
O cabo de alimentação
só deverá ser substituído
por um técnico de
assistência qualificado.
As operações de
manutenção só devem ser
executadas por um técnico
de assistência qualificado.

É perigoso uma pessoa, que
não um técnico qualificado,
proceder a qualquer operação
de manutenção ou reparação
que envolva a remoção de
qualquer tampa de proteção
contra a exposição à energia das
micro-ondas.
Não retire qualquer tampa.
As juntas da porta e as áreas
em volta das juntas da porta
têm de ser inspecionadas
regularmente para verificar
se estão danificadas. Se estas
áreas estiverem danificadas,
o aparelho não deve ser
utilizado até ter sido reparado
por um técnico de assistência
qualificado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Este forno, que se destina a entrar em contacto
com produtos alimentares, está em
conformidade com a Norma Europeia (

)

N.º 1935/2004 e foi concebido, fabricado e
comercializado em conformidade com os

PT

requisitos de segurança da Diretiva "Baixa
tensão" 2006/95/CE (que substitui a diretiva
73/23/CEE e subsequentes emendas) e com os
requisitos de proteção da diretiva "CEM"
2004/108/CE.

CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE
Eliminação da embalagem

Eliminação do produto

O material da embalagem é 100%

--

Este aparelho está classificado de acordo
com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa
a resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos (REEE).

--

Ao garantir a eliminação adequada deste
produto, estará a ajudar a evitar potenciais
consequências negativas para o ambiente e
para a saúde pública, que poderiam resultar
de um tratamento inadequado dos resíduos
deste produto.

--

O símbolo
no produto, ou nos
documentos que acompanham o produto,
indica que este aparelho não deve ser
tratado como resíduo doméstico e sim
transportado para um centro de recolha
adequado, para proceder à reciclagem do
equipamento elétrico e eletrónico.

reciclável, conforme indicado pelo símbolo de
).
reciclagem (
As várias partes da embalagem devem ser
eliminadas de forma responsável e
desmanteladas em conformidade com as
normas estabelecidas pelas autoridades locais.
Poupança de energia
--

Aqueça previamente o forno micro-ondas,
apenas se tal procedimento estiver
especificado na tabela de cozedura ou na
receita.

--

Utilize formas para forno lacadas de preto
ou esmaltadas, porque absorvem melhor o
calor.

--

Desligue o aparelho 10 a 15 minutos antes
do tempo de cozedura definido. Os
alimentos que necessitem de uma cozedura
mais prolongada continuarão a ser
cozinhados, mesmo com o aparelho
desligado.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

PT EGERAL
ste aparelho destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica.

Este aparelho destina-se a ser e
 ncastrado. Não o utilize sem ser
encastrado.
Este aparelho destina-se a o aquecimento de alimentos e bebidas. A
secagem de alimentos ou de roupa e o aquecimento de almofadas
térmicas, chinelos, esponjas, panos molhados ou objetos semelhantes pode originar o risco de
ferimentos, ignição ou incêndio.
O aparelho não deverá ser utilizado
sem alimentos no interior do forno
micro-ondas. Se o for, é provável que
o aparelho fique danificado.
Para testar o funcionamento do
forno, coloque um copo de água
no interior. A água absorverá a
energia das micro-ondas e o forno não será danificado.
Não utilize a cavidade do forno
para armazenar objetos.
Retire eventuais atilhos de
aramedos sacos de papel ou
plástico, antes de colocar os
sacos no forno.
FRITOS
Não utilize o seu forno
micro-ondaspara fritar, uma vez que a
temperatura do óleo
não pode ser controlada.
Utilize pegas ou luvas de fornopara
evitar queimaduras quando tocar
nos recipientes, em componentes
do forno e nos tachos, após a cozedura.
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LÍQUIDOS
Por exemplo, bebidas ou água.
Os líquidos podem
aquecer para além do
ponto de ebulição,
sem que haja formação visível de
bolhas. Isto pode provocar a subida e o derrame repentinos dos
líquidos quentes.
Tome as seguintes medidas para
evitar que isto ocorra:
1. Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
2. Mexa o líquido antes de colocar
o recipiente no forno e deixe a
colher de chá no recipiente.
3. Após o aquecimento, deixe-o
repousar um pouco e, em seguida, mexa novamente antes
de retirar o recipiente do forno.
ATENÇÃO
Consulte sempreum livro de receitas para fornos micro-ondas para
obter mais detalhes, sobretudo se
pretender cozinhar ou aquecer alimentos que contenham álcool.
Depois de aquecer alimentos
ou líquidos para bebé
num biberão ou num
recipiente de comida
para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir.
Isto assegura que o calor está bem
distribuído e evita-se o risco de escaldaduras ou queimaduras.
Assegure-se de que a tampa e
a tetina são retiradas antes de
aquecer.

INSTALAÇÃO
INSTALAR O APARELHO

PT

Quando instalar o aparelho, siga as instruções de instalação fornecidas em separado.

ANTES DE LIGAR
Verifique se a tensãoindicada na
chapa de características corresponde à tensão da sua casa.
Não retire as placas
de proteção de entrada do micro-ondaslocalizadas na
parte lateral da parede da cavidade
do forno. Evitam que a gordura
e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do
micro-ondas.
Antes de instalar, assegure-sede
que a cavidade do forno está vazia.
Assegure-se de que o aparelho não
está danificado.Certifique-se de
que a porta do forno fecha perfeitamente contra o suporte da
porta e de que a junta interna da
porta não está danificada. Esvazie o forno e limpe o interior com
um pano húmido e macio.

Não utilize este aparelhose o cabo
de alimentação ou a respetiva ficha
estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se
estiver danificado ou se tiver caído.
Não mergulhe o cabo de alimentação ou a ficha em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies
quentes. Risco de choques elétricos, incêndios ou outros perigos.
Se o cabo de alimentação for
demasiado curto,solicite a
um eletricista qualificado ou
a um técnico de assistência
a instalação de uma tomada
junto ao forno micro-ondas.
Depois de encastrado no móvel, o
cabo de alimentaçãodeve ter um
comprimento suficiente para ligar o aparelho à tomada elétrica.
Para que a instalação e
 steja em
conformidade com as normas
de segurança em vigor, deve utilizar-se um disjuntor omnipolar
com uma distância mínima de
3 mm entre os contactos.
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DEPOIS DE LIGAR
O forno só poderá ser ligadose a
PT porta
do mesmo estiver bem fechada.

A ligação deste aparelho à terra
é obrigatória por lei.O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por ferimentos em pessoas
ou animais ou por danos em objetos em resultado da não observância deste requisito.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas
provocados pela não observância destas instruções por parte
do utilizador.

DESCRIÇÃO DO PAINEL
Símbolos
de função

Botão
STOP/PAUSA

Botão
ON/OFF

Botão
POWER

Botão
INICIAR

Power

Botão
RETROCEDER
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Botão rotativo
REGULAÇÃO

Botão
RELÓGIO

Visor
digital

ACESSÓRIOS
GERAL
Existemvários acessórios disponíveis no mercado.
Antes de comprar, assegure-se de que são adequados para serem utilizados no micro-ondas.
Assegure-se de que os utensílios que utilizasão
compatíveis com micro-ondas e teste-os brevemen- te
no micro-ondas antes de
os utilizar para cozinhar.
Quando colocar alimentos e/ou acessóriosno forno micro-ondas, assegure-se de que não entram em contacto com o interior do forno.
Isto é particularmente importante tratando-se de acessórios de metal ou com partes
metálicas.
Se acessórios com partes metálicasentrarem em
contacto com o interior do forno, enquanto
este estiver a funcionar, pode ocorrer a formação de faíscas e o forno poderá ficar danificado.
Assegure-se semprede que o prato rotativo consegue rodar livremente, antes de acionar o forno.
SUPORTE DO PRATO ROTATIVO
Utilize o suporte do prato rotativo
por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo.
Monte o suporte do prato rotativo no forno.

ɳɳ

PRATO ROTATIVO DE VIDRO
Utilize o prato rotativo de vidro
com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de
alimentos que, de outro modo,
manchariam e sujariam o interior do forno.
Coloque o prato rotativo de vidro no respetivo suporte.

PT

ɳɳ

CESTO DE ARAME
Utilize o cesto de aramequando
cozinhar com Grill ou Grill Combi.
PEGA CRISP
Utilize a pega Crisp especial fornecidapara retirar o prato Crisp
quente do forno.
PRATO CRISP
Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.Quando utilizar o prato Crisp, utilize sempre o prato rotativo de vidro
como suporte.
Não coloque quaisquer utensíliosno prato Crisp
já que este aquecerá muito e rapidamente e
poderá danificar o utensílio.
O prato Crisppode ser pré-aquecido antes de
ser utilizado (máx. 3 minutos). Utilize sempre a
função Crisp quando pré-aquecer o prato Crisp.

BLOQUEIO DAS TECLAS /
BLOQUEIO DE SEGURANÇA
A função de Bloqueio das Teclas é ativadamantendo premido o botão
RETROCEDER (aprox. 5 segundos)
até ser apresentado o símbolo de uma chave,
em vez de dígitos.
A chave desaparece após
3 segundos e o visor regressa
ao formato anterior.

Para desativar o Bloqueio das
Teclas, mantenha premido o botão
RETROCEDER durante 5 segundos.
A porta tem de ser aberta e fechada,por exemplo,
para colocar alimentos no interior, antes de o
bloqueio de segurança ser desativado. Caso
contrário, o visor apresentará "door".
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MEXER OU VIRAR OS ALIMENTOS (APENAS FUNÇÕES 6TH SENSE)

PT

Ao utilizar algumas das funções 6th Sense o
 forno
poderá parar (consoante o programa e a classe
de alimento selecionados) e solicitar-lhe que
vire os alimentos (TURN FOOD).
Para continuar a cozedura:
Abra a porta.
Vire os alimentos.
Feche a porta e reinicie premindo o botão
Iniciar.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

Nota: No modo Descongelação rápida, o forno continua automaticamente após 2 minutos s
e
os alimentos não tiverem sido virados. Neste caso, o tempo de descongelação será mais
longo.

ON/OFF
Ligue (ON) ou desligue (OFF) o aparelho
premindo o botão ON/OFF durante ½
segundo.
Quando o aparelho é ligado (ON), todos os botões
e os botões rotativos funcionam normalmente e
o relógio de 24 horas não é apresentado.

Quando o aparelho é desligado (OFF), t odos os
botões, incluindo o botão rotativo de regulação, deixam de responder (exceto o botão Iniciar). O relógio de 24 horas é apresentado.
Nota: As descrições constantes destas Instruções de
utilização a
 ssumem que o forno está ligado (ON).

MODO DE REPOUSO
Depois de premir o botão Stop, o
 u no caso de o
utilizador não interagir com o produto durante algum tempo, o forno entra em Modo de repouso.

Quando o aparelho está em Modo de repouso,
é apresentado o relógio de 24 horas com uma
iluminação de menor intensidade. Rode o botão rotativo ou prima qualquer botão para sair
do Modo de repouso.

PARAR / INTERROMPER / CONTINUAR A COZEDURA
Para interromper a cozedura:
A cozedura pode ser interrompida p
 ara verificar,
virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta.
O ajuste será mantido durante 10 minutos.
Para continuar a cozedura:
Feche a porta e
 prima o botão Iniciar
UMA VEZ. A cozedura é retomada a
partir do ponto em que foi interrompida.
Se premir o botão IniciarDUAS VEZES aumentará
o tempo em 30 segundos.
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Para continuar depois de concluída uma função: 
Quando é apresentado END, pode prolongar o
tempo de cozedura em 30 segundos, premindo
o botão Iniciar. Cada vez que o botão é premido,
são acrescentados mais 30 segundos ao tempo
de cozedura.

É emitido um sinal sonoro m
 inuto a minuto, durante 10 minutos, quando a
cozedura está concluída. Prima o botão
STOP ou abra a porta para parar o sinal sonoro.
Nota: Q
 uando o processo de cozedura estiver
concluído, o forno só mantém as regulações
durante 60 segundos se a porta for aberta e
novamente fechada.

CLASSES DE ALIMENTOS (APENAS FUNÇÕES 6TH SENSE)
Ao utilizar as Funções 6th Sense o forno tem de saber qual a classe de alimentos que terá de utilizar,
para obter bons resultados. O dígito da classe de
alimentos e o símbolo da classe de alimentos são
apresentados quando está a selecionar uma classe
de alimentos com o botão rotativo de regulação.

PT

ALIMENTO
Carne (100 g - 2,0 kg)

Aves (100 g -

As classes de alimentos encontram-se indicadas
nas tabelas para cada função 6th Sense.

Para alimentos não indicados nas tabelas e se o
peso for inferior ou superior aos pesos recomendados, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas".

O guia de classes de alimentos neste forno indica qual a classe de alimentos utilizada nas funções que aplicam classes de alimentos.

6th SENSE

6th SENSE

6th SENSE

Prato raso

Porção
congelada

Aquecer
Lasanha
Sopa
congelada

Bebida

Batatas
assadas

Legumes
frescos

Cozinhar
Legumes
Legumes
congelados
enlatados

Pipocas

Batatas fritas

Pizza,
massa fina

Botão Crisp
Pizza,
Asas de frango/
Barrinhas de
massa alta
nuggets de frango peixe panado
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ARREFECIMENTO
Quando uma função é concluída,o forno pode

PT efetuar um processo de arrefecimento.

É um procedimento normal e o visor apresenta
"Cool On" (arrefecimento ativado).
Após este processo, o forno desliga-se automaticamente.

Prima o botão Retrocederpara visualizar temporariamente o relógio de
24 horas quando "Cool On" (arrefecimento ativado) é apresentado.
O processo de arrefecimentopode ser interrompido sem danificar o forno, abrindo a porta.

ACERTAR O RELÓGIO




Power



Quando o aparelho for ligado pela
primeira vez é
 -lhe solicitado que
acerte o relógio.
Após uma falha de energia, o
 relógio
fica intermitente e tem de ser novamente acertado.

q	Prima o botão Relógio (½ segundo). ( Os dois dígitos do lado esquerdo (horas) ficam intermitentes).

w	Rode o botão rotativo de regulação p ara acertar as horas.
e	Prima o botão rotativo de regulação. ( Os dois dígitos do lado direito (minutos) ficam intermitentes).

r	Rode o botão rotativo de regulação p ara acertar os minutos.
t	Prima novamente o botão rotativo de regulação p ara confirmar a alteração.
O relógio fica ajustado e em funcionamento.
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COZINHAR E AQUECER COM MICRO-ONDAS



Utilize esta funçãopara cozinhar
e aquecer normalmente alimentos como legumes, peixe, batatas
e carne.

Power






Ligue o micro-ondas premindo o botão
e proceda da seguinte forma:
q	Rode o botão rotativo de regulação a té localizar a função micro-ondas.
w Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
e	Rode o botão rotativo de regulação p ara definir o nível de
potência do micro-ondas.
r Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
t 	Rode o botão rotativo de regulação p ara definir o tempo de
cozedura.
	P
y rima o botão Iniciar ou o botão de regulação.
Depois de o processo de cozedura ter sido iniciado:
O tempo pode ser facilmente aumentado em intervalos de 30 segundos, premindo o botão Iniciar. Sempre que premir o botão o tempo aumenta 30 segundos. Poderá ainda alterar o tempo, rodando o botão rotativo de regulação
para aumentar ou diminuir o tempo.
Durante a cozedura p
 ode alterar o tempo de cozedura e/ou o nível de potência.
Power

<= premindo o botão pretendido: =>
NÍVEL DE POTÊNCIA
APENAS MICRO-ONDAS

Potência
1000 W

Utilização sugerida:
Aquecer bebidas,água, caldos, café, chá ou outros alimentos com elevado teor de água.
Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, selecione uma potência inferior.

800 W Cozinhar l egumes, carne, etc.
 eixe.
650 W Cozinhar p
500 W

Cozinhados mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado teor de proteínas, confeções com queijo e ovos e para concluir a cozedura de guisados.

 erreter manteiga e chocolate.
350 W Cozinhar estufados, d
 molecer manteiga, queijos.
160 W Descongelar. A
90 W

Amolecer gelados

0W

Apenas quando utilizar o
 temporizador.
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FUNÇÃO INÍCIO RÁPIDO

PT

Power

Esta função é utilizada para o aquecimento rápido de alimentos com
elevado teor de água, como caldos, café ou chá.


Ligue o micro-ondas premindo o botão

e proceda da seguinte forma:

q	Abra a porta e coloque o alimento no forno. Feche a porta.
w	Prima o botão Iniciar para iniciar automaticamente o forno com



o nível de potência máximo de micro-ondas (900 W) e com o
tempo de cozedura regulado para 30 segundos. Cada pressão adicional aumenta o tempo em 30 segundos.

Também pode alterar o tempo rodando o botão rotativo de regulação
para aumentar ou diminuir o tempo após ter iniciado a função.
Nota:
 uando o forno se encontra desliEsta função só está disponível q
gado ou em Modo de repouso, enquanto o botão rotativo multifunção está na posição de micro-ondas.
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DESCONGELAÇÃO MANUAL
Siga o procedimento"Cozinhar e aquecer com micro-ondas" e selecione o nível de potência de 160
W sempre que descongelar manualmente.

Verifique e inspeccione os alimentos regularmente.
A experiência fará com que consiga obter os
tempos corretos para as diferentes quantidades de alimentos.

Alimentos congelados em sacos plásticos,películas plásticas ou embalagens de cartão podem ser colocados diretamente no forno,
desde que a embalagem não tenha partes metálicas (por exemplo, atilhos de
arame).

Vire os pedaços grandesa meio do processo de
descongelação.

A forma da embalagemaltera o tempo de
descongelação. Embalagens rasas permitem uma descongelação mais rápida que embalagens profundas.
Separe os pedaçosà medida que começarem a
descongelar. Os pedaços individuais descongelam mais facilmente.

Alimentos cozidos, guisados e molhos de
carnedescongelam melhor se mexidos
durante a descongelação.
É aconselhável não deixar descongelar
completamente os alimentos e permitir que o processo termine durante o tempo de espera.
O tempo de espera após a descongelação melhora
sempre o resultado, já que a
temperatura será distribuída de forma uniforme pelos
alimentos.

Cubra áreas dos alimentos
com pequenos pedaços de folha de alumínio, se começarem
a ficar quentes (por exemplo,
coxas e asas de frango).
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DESCONGELAÇÃO RÁPIDA



PT

Power





Utilize esta funçãopara descongelar carne, aves, peixe, legumes e
pão.
A Descongelação rápida só deve
ser utilizada se o peso líquido do
alimento se situar entre 100 g e
2,5 kg.
Coloque sempre o alimentono prato
rotativo de vidro.

Ligue o micro-ondas premindo o botão

e proceda da seguinte forma:

q	Rode o botão rotativo de regulação até localizar a função Descongelação rápida.
w	Prima o botão rotativo de regulação para confirmar a sua seleção.
e	Rode o botão rotativo de regulação para selecionar a classe do
alimento.

r Prima o botão rotativo de regulação para confirmar a sua seleção.
t 	Rode o botão rotativo de regulação para definir o peso.
y	Prima o botão Iniciar.
A meio do processo de descongelação, o
 forno para e solicita-lhe que vire os alimentos
("TURN").
Abra a porta.
Vire os alimentos.
Feche a porta e reinicie premindo o botão
Iniciar.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
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Nota: o forno continua automaticamente após
2 minutos, se os alimentos não tiverem sido virados. Neste caso, o tempo de descongelação
será mais longo.

DESCONGELAÇÃO RÁPIDA

PT

PESO:
Esta função tem de ter conhecimentodo peso líquido do alimento.
Desta forma, o forno calcula automaticamente o tempo necessário
para concluir o processo.
Se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado:Siga o procedimento "Cozinhar e aquecer com micro-ondas" e selecione 160 W
quando descongelar.
ALIMENTOS CONGELADOS:
Se o alimento estiver mais quentedo que a temperatura de congelação
(-18 °C),selecione um peso inferior para o alimento.
Se o alimento estiver mais friodo que a temperatura de congelação
(-18 °C),selecione um peso superior para o alimento.

ALIMENTO

SUGESTÕES

q	Carne(100 g - 2,0 kg)

Carne picada,costeletas, bifes ou assados.

w	Aves(100 g - 2,5 kg)

Frango, inteiro, p
 edaços ou bifes.

e	Peixe(100 g - 1,5 kg)

Inteiro, postas o
 u filetes.

r	Legumes(100 g - 1,5 kg)

Legumes diversos,ervilhas, brócolos, etc.

t	Pão(100 g - 1,0 kg)

Pão de forma,pão ou bolas.

Para alimentos não indicados na tabela e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado,
siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas" e escolha 160 W ao descongelar.
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GRILL



PT

Power


Ligue o micro-ondas premindo o botão

Utilize esta função para dourar rapidamente a superfície de quaisquer alimentos colocados no cesto de arame.


e proceda da seguinte forma:

q	Rode o botão rotativo de regulação até localizar a função Grill.
w	Prima o botão rotativo de regulação para confirmar a sua seleção.
e	Rode o botão rotativo de regulação para definir o tempo de cozedura.
r	Prima o botão Iniciar.
Coloque o alimentono cesto de arame. Vire os alimentos durante a cozedura.
Assegure-se de que os utensílios u
 tilizados são resistentes ao calor e
compatíveis com micro-ondas, antes de os utilizar para grelhar.
Não utilize utensíliosde plástico para grelhar. Poderão derreter.
Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.
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GRILL COMBI




Utilize esta função para cozinhar alimentos como lasanha, peixe e gratinado de batatas.

Power






Ligue o micro-ondas premindo o botão

e proceda da seguinte forma:

q	Rode o botão rotativo de regulação a té localizar a função Grill Combi.
w	Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
e	Rode o botão rotativo de regulação p ara definir o nível de potência do micro-ondas.
r	Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.

t	Rode o botão rotativo de regulação p ara definir o tempo de
cozedura.

y	Prima o botão Iniciar.
Depois de o processo de cozedura ter sido iniciado:
O tempo pode ser facilmente aumentado em intervalos de 30 segundos, premindo o botão Iniciar. Sempre que premir o botão o tempo aumenta 30 segundos. Poderá ainda alterar o tempo, rodando o botão rotativo de regulação
para aumentar ou diminuir o tempo.
Durante a cozedura p
 ode alterar o tempo de cozedura e/ou o nível de potência.
Power

<= premindo o botão pretendido: =>

O nível de potência máximo possíveldas micro-ondas ao utilizar a função Grill
Combi está limitado a um nível definido de origem.
Coloque o alimentono cesto de arame ou no prato rotativo de vidro.
GRILL COMBI
Potência:
650 W

Utilização sugerida:
Cozinhar legumes e gratinados

350 - 500 W Cozinhar aves e lasanha
160 - 350 W Cozinhar peixe e gratinados congelados
160 W

Cozinhar carne

90 W

Gratinados de fruta

0W

Dourar apenas durante a cozedura
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CRISP




PT

Utilize esta função paraaquecer e
cozinhar pizzas e outros alimentos
à base de massa. Serve ainda para
fritar bacon e ovos, salsichas, hambúrgueres, etc.

Power
er



Ligue o micro-ondas premindo o botão



e proceda da seguinte forma:

q	Rode o botão rotativo de regulação até localizar a função Crisp.
w	Prima o botão rotativo de regulação para confirmar a sua seleção.
e	Rode o botão rotativo de regulação para definir o tempo de cozedura.
r	Prima o botão Iniciar.
O forno aplica automaticamente m
 icro-ondas e o Grill, para aquecer o prato Crisp. Deste modo, o prato Crisp atingirá rapidamente a sua temperatura de funcionamento e começará a dourar e a
gratinar os alimentos.
Assegure-se d
 e que o prato Crisp está corretamente posicionado no centro do prato rotativo de vidro.
O Forno e o prato Crisp f icam muito quentes ao utilizar
esta função.
Não coloque o prato Crisp quente e
 m superfícies sensíveis
ao calor.
Assegure-se de que não toca na resistência do Grill.
Utilize luvas de fornoou a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp quente.
Utilize apenas o prato Crisp fornecido com esta função.
Outros pratos Crisp disponíveis no mercado não fornecerão o resultado correto quando utilizar esta função.
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AQUECIMENTO 6TH SENSE






Power



Utilize esta função quando aquecer
refeições prontas congeladas, refrigeradas ou à temperatura ambiente.
Coloque os alimentos numa travessa
ou prato resistente ao calor e compatível com micro-ondas.

Ligue o micro-ondas premindo o botão
e proceda da seguinte forma:
	R
ode
o
botão
rotativo
de
regulação
a

té
localizar
a função 6th Sense.
q

w	Prima o botão rotativo de regulação para confirmar a sua seleção.
e	Rode o botão rotativo de regulação a té localizar a função Aquecimento 6
r	Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
t 	Rode o botão rotativo de regulação p ara selecionar a classe

th

Sense.

de alimento pretendida.

y Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
u	Rode o botão rotativo de regulação p ara definir o peso.
i	Prima o botão Iniciar.
ALIMENTO

SUGESTÕES

q	Prato raso(250 g - 500 g)

Aqueça com tampa.
Para resultados perfeitos, p
 repare os alimentos de acordo com as recomendações na página seguinte.

w	Porção congelada(250 g - 500 g)

Siga as instruções na embalagem, o
 u seja, ventilação, perfuração, etc.

e	Lasanha congelada(250 g - 500 g)

Aqueça com tampa. V
 ire, se necessário.

r	Sopa(200 g - 800 g)

Aqueça sem tampaem taças separadas ou numa
taça grande.

t	Bebidas(100 g - 500 g)

Aqueça sem tampa.

Para alimentos não indicados nesta tabela e
 se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas".

19

PT

AQUECIMENTO 6TH SENSE
Quando tiveruma refeição no frigorífico ou

para a aquecer, disPT "empratar" uma refeição
ponha os alimentos
mais espessos e densos na parte de
fora do prato e os
alimentos mais finos ou menos densos no meio.

Coloque fatiasde carne finas umas por cima
das outras ou entrelace-as.
Fatias mais grossas, como rolo de carne e salsichas, devem ser colocadas perto umas das outras.
Os resultados são sempre
melhores após um tempo de
esperade

1-2 minutos.

Mexer durante o aquecimento
Durante o processo de aquecimentoo forno pode
parar (dependendo do programa) e solicitar-lhe que "MEXA" os alimentos.
Abra a porta.
Mexa o alimento.
Feche a porta e reinicie premindo o botão
Iniciar.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

Nota:o forno continua automaticamente após
1 minuto, se os alimentos não tiverem sido mexidos. Neste caso, o tempo de aquecimento
será mais longo.
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Tape sempre os alimentosquando utilizar esta
função, exceto durante o aquecimento de sopas frias, em cujo caso não é necessária uma
tampa.
Se o alimento estiver embaladode tal forma que já esteja tapado, a embalagem
deve ser cortada em 2-3 locais para permitir que a pressão em excesso se liberte
durante o aquecimento.
A película plásticadeve ser
cortada ou picada com um
garfo, para libertar a pressão e evitar que rebente,
dado que se acumula vapor
durante a cozedura.

COZEDURA 6TH SENSE




Power




Utilize esta função APENAS para
cozinhar. A Cozedura 6th Sense só
pode ser utilizada para alimentos
nas categorias aqui indicadas.



Ligue o micro-ondas premindo o botão
e proceda da seguinte forma:
q	Rode o botão rotativo de regulação a té localizar a função 6th Sense.
w	Prima o botão rotativo de regulação para confirmar a sua seleção.
e	Rode o botão rotativo de regulação a té localizar a função Cozedura 6th Sense.

r	Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
t 	Rode o botão rotativo de regulação p ara selecionar a classe
de alimento pretendida.

y Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
u	Rode o botão rotativo de regulação p ara definir o peso.
i	Prima o botão Iniciar.
ALIMENTO

SUGESTÕES

q	Batatas assadas(200 g - 1,0 kg)

Pique as batatas e coloque-as num prato adequado para forno e compatível com micro-ondas. Vire as batatas quando o forno emitir um
sinal sonoro. Tenha em atenção que o forno, o
prato e os alimentos estão quentes.

w	Legumes frescos(200 g - 800 g)

Corte os legumes e
 m pedaços de tamanho
idêntico. Adicione 2-4 colheres de sopa de
água e tape. Mexa quando o forno emitir um
sinal sonoro.

e	Legumes congelados(200 g - 800 g)

Cozinhe com a tampa. M
 exa quando o forno
emitir um sinal sonoro.

r	Legumes enlatados(200 g - 600 g)

Escorra a maior parte do líquido e cozinhe - tapado - num prato compatível com micro-ondas.

t	Pipocas(100 g)

Prepare apenas um saco de cada vez. S e necessitar de mais pipocas, prepare os sacos um após
o outro.

Para alimentos não indicados nesta tabela e
 se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas".
A película plásticadeve ser cortada ou
picada com um garfo, para libertar a
pressão e evitar que rebente, dado que
se acumula vapor durante a cozedura.
21
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6TH SENSE CRISP




PT

Utilize esta função APENAS para
tornar estaladiços os alimentos.
A função 6th Sense Crisp só pode
ser utilizada para alimentos nas
categorias aqui indicadas.

Power






Coloque os alimentos no prato Crisp.

Ligue o micro-ondas premindo o botão

e proceda da seguinte forma:

q	Rode o botão rotativo de regulação até localizar a função 6 Sense.
w	Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
e	Rode o botão rotativo de regulação até localizar a função 6 Sense Crisp.
r	Prima o botão rotativo de regulação p ara confirmar a sua seleção.
t 	Rode o botão rotativo de regulação para selecionar a classe
th

th

de alimento pretendida.

y	Prima o botão rotativo de regulação para confirmar a sua seleção.
u	Rode o botão rotativo de regulação para definir o peso.
i	Prima o botão Iniciar.
ALIMENTO

SUGESTÕES

q	Batatas fritas(200 g - 500 g)

Espalhe as batatasnuma camada uniforme sobre
o prato Crisp. Polvilhe com sal se desejar.

w	Pizza, massa fina(200 g - 500 g)

Para pizzas de massa fina.

e	Pizza, massa alta(200 g - 800 g)

Para pizzas de massa alta.

r	Asas de frango /

nuggets de frango(200

t	Barrinhas de

peixe panado(200

Para nuggets de frango, d
 eite óleo no prato
g - 500 g) Crisp.

g - 500 g)

Coloque as barrinhas de peixe panado no aparelho,
deixando espaço suficiente entre as mesmas.
Vire o alimento quando o aparelho o solicitar.

Para alimentos não indicados nesta tabela e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas".
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
A limpeza é a única manutenção
normalmente necessária.
A falta de manutenção do forno
poderá provocar a deterioração
da sua superfície, situação que
poderá afetar o tempo de vida
útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.
Não utilize esfregões de metal abrasivos, produtos de
limpeza abrasivos ,esfregões de palha de aço, panos ásperos, etc., pois poderão danificar o
painel de controlo e as superfícies interior e
exterior do forno. Utilize uma esponja com
um detergente suave ou papel de cozinha
com limpa vidros. Aplique o limpa vidros
no rolo de cozinha.
Não aplique limpa vidrosdiretamente no forno.
Em intervalos regulares,especialmente se ocorrerem derrames, retire o
prato rotativo, o suporte do prato
rotativo e limpe a base do forno.
Este forno foi concebidopara funcionar com o
prato rotativo no respetivo lugar.

Não utilizeo forno micro-ondas quando
o prato rotativo tiver sido retirado para
limpeza.
Utilize um detergente suave,água e um pano
macio para limpar as superfícies interiores, a
parte de trás e da frente da porta e a abertura da porta.
Não deixe acumular gordurasou partículas de alimentos em volta da porta.
Para a sujidade difícil,ferva uma chávena de água
no forno durante 2 ou 3 minutos. O vapor irá
amolecer a sujidade.
Os odores no interior do fornopodem ser eliminados adicionando sumo de limão a uma chávena com água, colocando-a no prato rotativo
e fervendo durante alguns minutos.

Não utilize aparelhos de limpeza a vaporpara limpar o seu
forno micro-ondas.

A resistência do Grillnão necessita de qualquer
tipo de limpeza já que o calor intenso permite queimar quaisquer salpicos, mas o teto situado por cima da resistência poderá necessitar de ser limpo regularmente. Deverá efetuar esta limpeza com água tépida, detergente e uma esponja. Se o Grill não for utilizado regularmente, deve ser posto em funcionamento
10 minutos por mês.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
APTOS PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA:
Suporte do prato rotativo.

Prato rotativo de vidro.

Pega Crisp.

LIMPEZA CUIDADOSA:
O prato Crispdeve ser limpo em água, com um detergente suave. As zonas muito sujas podem ser limpas
com uma esponja e um detergente suave.
Deixe sempreque o prato Crisp arrefeça antes
de o limpar.
Nãomergulhe ou passe por água o prato
Crisp enquanto estiver quente. O arrefecimento rápido poderá danificá-lo.
Não utilize esfregões de palha de aço.
Poderão riscar a superfície.

Cesto de arame.
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GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o forno não funcionar,não chame a assistên-

Se for necessário substituir o cabo
de alimentação,deverá sê-lo
por um cabo original, disponível através do nosso
serviço de assistência técnica. O cabo de alimentação
só deverá ser substituído
por um técnico de assistência qualificado.

cia antes de verificar os seguintes pontos:
PT ɳ
ɳO prato rotativo e o respetivo suporte estão em posição.
ɳɳA porta está bem fechada.
ɳɳVerifique os fusíveis e assegure-se de que
há energia elétrica em sua casa.
ɳɳVerifique se o forno dispõe de uma boa
ventilação.
ɳɳAguarde 10 minutos e tente acionar novamente o forno.
ɳɳAbra e volte a fechar a porta antes de ligar
novamente o forno.
ɳɳDesligue o forno da corrente elétrica.

A assistência apenas deve ser

executada por um técnico qua-

lificado.É perigoso uma pessoa, que não um técnico
qualificado, proceder a qualquer operação de manutenção ou reparação que envolva a remoção de qualquer
tampa de proteção contra a exposição à
energia das micro-ondas.
Não retire qualquer tampa.

Aguarde 10 minutos antes de voltar a ligar
e tentar novamente.
Isto destina-se a evitardeslocações desnecessárias do técnico, as quais lhe serão cobradas.
Quando chamar a Assistência, indique o número de série e o número de modelo do forno
(veja a etiqueta de assistência). Consulte o seu
livro de garantia para mais sugestões.

DADOS PARA TESTAR O DESEMPENHO DO AQUECIMENTO
Em conformidade com IEC 60705.
A Comissão Eletrotécnica Internacionaldesenvolveu uma norma para efetuar testes comparativos
do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos micro-ondas. Recomendamos o seguinte
para este forno:
Teste

Quantidade

Tempo aprox.

Nível de potência

Recipiente

12.3.1

1000 g

12 - 13 min

650 W

Pirex 3.227

12.3.2

475 g

5 ½ min

650 W

Pirex 3.827

12.3.3

900 g

13 - 14 min

750 W

Pirex 3.838

13.3

500 g

10 min

160 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão de alimentação
Entrada de potência nominal
Fusível
Potência de saída MW
Grill
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230 V/50 Hz
2300 W
10 A
1000 W
800 W

Dimensões externas (AxLxP)

385 x 595 x 468

Dimensões internas (AxLxP)

200 x 405 x 380

