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PAINEL DE CONTROLE

ANTES DE UTILIZAR

Peça
ASSAR
Consulte página 15 - "Assar"
MENU GOURMET
Consulte página 17 - "Menu Gourmet"
AMOLECER / DERRETER
Veja página 19 - "Amolecer / Derreter"
DESCONGELAR & COZINHAR
Consulte página 19 - "Descongelar & Cozinhar"
FERMENTAR
Consulte página 20 - "Fermentar"
MANTER AQUECIDO
Consulte a página 21 - "Manter aquecido"
MODO DE COZIMENTO

DESCONGELAMENTO INVERTER
Consulte a página 22 - "Descongelamento Inverter"

MAIS/MENOS

PARAR / CANCELAR
 • Pare e cancele todas as funções, exceto o horário.

INICIAR/SELECIONAR

 • Escolha o menu de cozimento.
 • Defina o tempo de cozimento e o peso.
 • Quando utilizar a função manual e automática, é 

possível aumentar ou diminuir o tempo de cozimento a 
qualquer momento, bastando pressionar o botão 
(exceto modo descongelamento).

• Para iniciar o cozimento da seleção pressione o botão 
uma vez.

• O recurso "início rápido" permite definir intervalos de 30 
segundos de ELEVADA potência de cozimento,
bastando pressionar o botão início rápido.

Consulte a página 13 - "Cozimento Inverter"
Consulte a página 14 - "Cozimento com o Grill"
Consulte a página 14 - "Cozimento combinado com o grill"

SMART DIAGNOSIS
Aproxime o microfone de um telefone a este ícone 
quando solicitado por um agente da central de 
atendimento para auxiliar no diagnóstico de problemas 
com o forno de micro-ondas ao solicitar atendimento.

ÍCONES DO VISOR
Ícone

P-10~HI

Ao utilizar "Micro-ondas", exibe o ícone no 
visor.

Ao utilizar o Grill, exibe o ícone no visor.

Ao utilizar o "Cozimento combinado com 
Grill", exibe o ícone no visor.

Ao utilizar o "Cozimento inverter", exibe o 
ícone no visor.
Ao utilizar "Descongelamento inverter", 
exibe o ícone no visor.

Ao configurar "Mais/Menos", exibe o ícone 
no visor.

Ao utilizar "Início do cozimento", exibe o 
ícone no visor.
Ao configurar "Potência de saída", exibe o 
ícone no visor.

Ao configurar "Peso", exibe o ícone no visor. 
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A FORMA CERTA DE TOCAR

A FORMA ERRADA DE TOCAR

Exemplo: aumentar o tempo de cozimento, 
deslize da esquerda para a direita.

1. 

2. 
    

TECLA DESLIZANTE 
SENSÍVEL AO TOQUE

Toque Toque

1.

1. 

2. 

3. 

2. 

Exemplo: diminuir o tempo de cozimento, 
deslize da esquerda para a direita.

1. 
   
   

2. 
   

1. Configuração de tempo

2. 

OBSERVAÇÃO

• 0~3 minutos: o tempo definido diminui 
  em 10 segundos.
•

• 

• 

OBSERVAÇÃO
•
•

•
 
 

  

X

O

O

Utilizando a tecla deslizante sensível ao toque, é 
possível configurar o temporizador do cozimento ou 
o peso do descongelamento.

Seu dedo se adere ao centro da tecla deslizante 
sensível ao toque conforme a imagem.

Se você tocar a tecla conforme abaixo, a tecla deslizante 
sensível ao toque poderá ou não reconhecer o toque.

Tocar a parte exterior da tecla deslizante sensível 
ao toque.

Tocar a tecla deslizante sensível ao toque com a 
unha ou ponta do dedo.

Tocar a tecla deslizante sensível ao toque rápido 
demais.

Não utilize luvas de borracha ou luvas descartáveis.
Ao limpar o painel de controle sensível ao toque 
com uma toalha úmida, remova a umidade do 
painel de controle sensível ao toque.

Se, ao pressionar o botão "+" ou "-" no painel de 
controle sensível ao toque, o número parar de 
aumentar ou diminuir, toque novamente.

As teclas "-" e "+" nas duas extremidades da tecla 
deslizante sensível ao toque podem ser utilizadas 
como teclas sensíveis ao toque normais. Ao 
tocar-se a tecla uma vez conforme a imagem, é 
possível configurar o tempo de cozimento ou peso 
de descongelamento.

Toque no botão próximo 
("-") à tecla deslizante 
sensível ao toque.

O ato de deslizar com o 
dedo para a direta faz o 
tempo aumentar.

Toque no botão próximo 
("+") à tecla deslizante 
sensível ao toque.

O ato de deslizar com o 
dedo para a esquerda 
faz o tempo diminuir

3~20 minutos: o tempo definido diminui em 
30 segundos.
20~90 minutos: o tempo definido aumenta ou 
diminui em 1 minuto.
Micro-ondas em funcionamento: o tempo 
remanescente aumenta ou diminui em 10 
segundos.

A configuração do peso do descongelamento é 
feita da mesma forma que o tempo de 
cozimento. Ele aumenta ou diminui em 0,1 Kg.
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5.

4. 

Exemplo: para ajustar o tempo de cozimento 
do "Cozimento inverter" (por exemplo: Frango) 
para mais ou para menos 

ANTES DE UTILIZAR

Exemplo: Configurar dois minutos de tempo 
de cozimento em potência ELEVADA

INÍCIO RÁPIDO

Exemplo: para configurar 11:11.

1. 

1. 
Pressione 
Feche a porta.

PARAR/CANCELAR.

CONFIGURANDO O RELÓGIO

2. 

4. 

3. Pressione OK.

5. Pressione OK. 

2. Selecione dois minutos em 
    potência elevada.

Também é possível configurar a hora utilizando a 
tecla deslizante sensível ao toque após fechar a porta.

OBSERVAÇÃO

•

•

•

Quando o forno for ligado à tomada pela primeira vez ou 
quando a energia voltar após interrupção no fornecimento, 
os números no visor são redefinidos para "12H".

Pressione o botão OK para  
Abra a porta.

confirmar o visor do relógio 
de 12H. (É possível 
pressionar "+" para 
selecionar  o modo 24H) 

 

Pressione "+" até o visor 
exibir "11".

Pressione "+" até o visor exibir 
"11:11".

Para configurar o relógio novamente ou alterar as 
opções, é preciso desligar a tomada e reconectar.

O recurso "INÍCIO RÁPIDO" permite definir intervalos 
de 30 segundos de ELEVADA potência de cozimento, 
bastando pressionar o botão INICIAR/SELECIONAR.

Pressione o botão INICIAR quatro vezes.
O forno iniciará antes de o botão ser pressionado 
pela quarta vez.
Durante o cozimento em "INÍCIO RÁPIDO", é 
possível aumentar o tempo de cozimento para até 
99 minutos e 59 segundos, bastando pressionar o 
botão INICIAR repetidamente.

Se não for necessário utilizar o modo relógio, 
pressione o botão PARAR/CANCELAR após ligar o 
forno à tomada. 

MAIS/MENOS
Utilizando-se o botão "+" ou "-", é possível ajustar o 
programa do "COZIMENTO INVERTER" para cozinhar 
alimentos por mais ou menos tempo. O tempo de    
cozimento aumenta em 10 segundos cada vez em que 
o botão "+" é pressionado. O tempo de cozimento 
diminui em 10 segundos cada vez em que o botão "-" é
 pressionado. O tempo máximo possível é de 99 minutos 
e 59 segundos.

1.
Pressione "CANCELAR".
Abra a porta.

Feche a porta.
Pressione INICIAR.

Pressione "+" ou "-".
O tempo remanescente 
aumenta ou diminui em 10 
segundos.

ECONOMIA DE ENERGIA

OBSERVAÇÃO
• Ao utilizar o modo relógio, o visor permanece ligado.

Economia de energia significa que será poupada 
energia com o desligamento do visor.
Este recurso só funciona com o forno de 
micro-ondas no modo repouso. O visor é desligado.

2. Pressione "ASSAR" até 
o visor exibir "3".

3. Pressione "+" até o 
visor exibir "1.0 kg".



4. Pressione OK.

6. 

5. 
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2. Pressione "MODO DE 
    COZIMENTO" até o visor 
    exibir "P-HI".

3. Pressione "+" até o visor 
    exibir ‘P-90’.
.

(Isto indica que o forno está 
configurado para P-HI, a 
menos que seja escolhida 
outra configuração de 
energia.)

COMO UTILIZAR
COZIMENTO INVERTER 
(COZIMENTO MANUAL)
Esta função permite cozinhar alimentos pelo tempo 
desejado. São 10 níveis de potência disponíveis. O 
exemplo abaixo demonstra como configurar um nível
de potência de 90% para o tempo desejado.
Exemplo: para cozinhar alimentos à potência 
de 90% por 5 minutos e 30 segundos.

1. Abra a porta.
Pressione "CANCELAR".

Digite 5 minutos e 30 
segundos, bastando 
pressionar "+" até chegar a 
5:30.
Feche a porta.
Pressione INICIAR.

OBSERVAÇÃO
•

Quando o cozimento estiver concluído, o forno emite 
um bipe. A palavra "End" (Fim) é exibida no visor. A 
palavra "End" (Fim) permanece no visor e o bipe é 
emitido a cada minuto até que a porta seja aberta ou 
que algum botão seja pressionado.

Se o nível de potência não for selecionado, o 
forno funciona na potência ELEVADA. Para 
definir o cozimento em POTÊNCIA ELEVADA, 
pule a etapa 3 acima.

NÍVEIS DE POTÊNCIA DO 
MICRO-ONDAS

• A tabela adjacente exibe as configurações do 
nível de potência do seu forno.

TABELA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DA MICRO-ONDA
Nível de 
potência Aplicação

* Aquecer água.
* Dourar carne moída.

P-HI * Fazer doce.
(        )100% * Cozinhar pedaços de carne de porco, 

   peixe e legumes. 
* Cozinhar cortes macios de carne.

P-90 * Reaquecer arroz, massa e legumes.

* Reaquecer alimentos preparados 
  rapidamente.
* Reaquecer sanduíches.

P-80

* Cozinhar ovo, leite e pratos com queijo.
P-70 * Cozinhar bolos e pães.

* Derreter chocolate.

* Cozinhar vitela.
P-60 * Cozinhar um peixe inteiro.

* Cozinhar pudim e creme.

* Cozinhar presunto, aves inteiras e 
  cordeiro.
* Cozinhar costela de vaca e pedaços de 
  lombo.

P-50

P-40 * Descongelar carne, porco e frutos do 
  mar.

* Cozinhar cortes de carne menos macios.P-30 * Cozinhar costeleta de porco e de vaca.

* Eliminar o frio de frutas.P-20 * Amolecer manteiga.

* Manter caçarolas e principais pratos 
  mornos.
* Amolecer manteiga e requeijão.

P-10

O forno de micro-ondas é equipado com cinco níveis 
de potência, conferindo máxima flexibilidade e 
controle de cozimento. A tabela adjacente permite 
visualizar quais alimentos são preparados em cada 
variação de nível de potência.



1. Abra a porta.
    Pressione "CANCELAR".

1. 
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COZIMENTO COM O GRILL COZIMENTO COMBINADO COM 
O GRILL

Exemplo: utilizar a grelha para cozinhar 
alimentos por 5 minutos e 30 segundos.

3.

2.
2. 

5.

OBSERVAÇÃO
•

•

•

•

CUIDADO

OBSERVAÇÃO
• Este recurso permite dourar e tostar seu 
alimento com rapidez.

Para obter o melhor resultado, 
utilize os acessórios abaixo.

• 

Prateleira elevada

Prateleira elevada

4. Pressione "OK".

3. 

4. 

6. 

COMO UTILIZAR

Este recurso permite dourar e tostar seu alimento 
com rapidez. Não é necessário pré-aquecer.

Sempre utilize luvas ao remover o alimento e 
acessórios após o cozimento, pois o forno e os 
acessórios estarão muito quentes.

Pressione "MODO DE 
COZIMENTO" até o visor 
exibir "GrIL".

Digite 5 minutos e 30 
segundos, bastando para 
tal pressionar "+" até que 
o visor exiba "5:30".

Feche a porta.
Pressione INICIAR.

Sempre utilize luvas ao remover o alimento e 
acessórios após o cozimento, pois o forno e os 
acessórios estarão muito quentes.

Seu forno é dotado de um recurso de cozimento 
combinado que permite cozinhar alimentos com o 
aquecedor e a micro-onda.

Exemplo: programar o forno com micropotên-
cia de 330 W e combinado para tempo de 
cozimento de 25 minutos.

Abra a porta.
Pressione "CANCELAR".

Pressione MODO DE 
COZIMENTO até o visor 
exibir "Co-1".

Pressione "+" até o visor 
exibir "Co-2".

Pressione "+" até o visor 
exibir "25:00".

Durante o cozimento, é possível pressionar 
"+" para aumentar o diminuir o tempo de 
cozimento. Cuidado ao remover o alimento, 
pois o recipiente estará quente!

Feche a porta.
Pressione INICIAR.

Seu forno é dotado de um recurso de 
cozimento combinado que permite cozinhar 
alimentos com o aquecedor e a micro-onda.
De modo geral, isto implica em menos tempo 
de cozimento do alimento.
É possível utilizar três níveis de micropotên-
cia (Co-1 : 220 W, Co-2 : 330 W, Co-3 : 440 
W) no modo "Cozimento combinado na 
grelha".
Este recurso permite dourar e 
tostar alimentos com rapidez.
Para obter o melhor resultado, 
utilize os acessórios abaixo.



4. 

2. 

3. 

ASSAR
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1. 

TRAVA DE CRIANÇAS

2.

Exemplo: para configurar a "TRAVA DE
CRIANÇAS" Exemplo: paracancelar a "TRAVA 

DE CRIANÇAS".1. Feche a porta.
Pressione 
PARAR/CANCELAR.

Trata-se de um recurso de segurança exclusivo 
que previne a utilização indesejada do forno. Com 
a "TRAVA DE CRIANÇAS" configurada, 
nada é cozinhado.

Pressione o botão 
PARAR/CANCELAR até 
que "Loc" apareça no visor e 
um bipe seja emitido.

Se a hora já estiver sido configurada, ela só 
será exibida no visor após 1 segundo.

Se a "TRAVA CONTRA CRIANÇAS" já foi 
configurada e outro botão for tocado, a palavra 
"Loc" é exibida no visor. É possível cancelar a 
"TRAVA CONTRA CRIANÇAS" seguindo-se o 
procedimento abaixo.

Pressione sem soltar 
"PARAR/CANCELAR"  
até que "Loc" desapareça da 
tela.

Após o desligamento da "TRAVA CONTRA 
CRIANÇAS", o forno volta a funcionar 
normalmente.

COMO UTILIZAR

O menu do seu forno foi pré-programado para assar alimentos automaticamente. Informe ao forno o que 
deseja e a quantidade de itens. Em seguida, deixe que o forno de micro-ondas asse sua seleção.

Exemplo: para cozinhar 0.3 Kg de legumes 
assados, baste seguir as etapas abaixo.

Abra a porta.
Pressione "CANCELAR".

Pressione "ASSAR" até 
o visor exibir "6".

Pressione "+" até o 
visor exibir "0.3 kg".

Feche a porta.
Pressione INICIAR.

lauro
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