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AMOLECER / DERRETER

INSTRUÇÕES DO MENU "AMOLECER / DERRETER"

1 Amolecer
requeijão

De 0.1 a 
0.3 Kg

Refrigerada Prato 
resistente à 
micro-onda

2 Amolecer
sorvete

De 2 a 4 
xícaras

Congelado -

3 Derreter 
manteiga

1 - 3 ea Refrigerada Prato 
resistente à 
micro-onda

Prato 
resistente à 
micro-onda

(De 100 a 
150 g cada)

4 Derreter 
chocolate

De 0.1 a 
0.3 Kg

Ambiente

O forno utiliza potência baixa para amolecer/derreter alimentos. Consulte a tabela abaixo.

Exemplo: para derreter 0,3 Kg de chocolate

4. Feche a porta.
    Pressione INICIAR.

2. Pressione "AMOLECER / 
    DERRETER" até que o visor 
    exiba "4".

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

1. Abra a porta.
    Pressione "CANCELAR".

DESCONGELAR & COZINHAR

Exemplo: para cozinhar 0,3 Kg de nuggets

4. Feche a porta.
    Pressione INICIAR.

2. Pressione "DESCONGELAR 
     & COZINHAR " até o visor 

    exibir "3".

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

Limite de 
peso

Temperatura 
inicialCódigo Menu Instruções Utensílio

1. Desembale e coloque em um prato.
2. Coloque o alimento no forno.
    Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR".
3. O requeijão fica em temperatura ambiente, pronta 
    para ser utilizada em receitas.
1. Remova a tampa.
2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o 
    peso, pressione "INICIAR".
3. O sorvete fica macio o suficiente para facilitar que 
    sejam feitas bolas.
1. Coloque o alimento em uma tigela.
2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o 
    peso, pressione "INICIAR".
3. Após o cozimento, mexa para concluir o derretimento.
1. Podem ser utilizadas lascas ou tabletes de chocolate.
2. Desembale e coloque em um prato.
3. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o 
    peso, pressione "INICIAR".
4. Após o cozimento, mexa para concluir o derretimento.

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

COMO UTILIZAR

1. Abra a porta.
    Pressione "CANCELAR".  
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Descongelar & Cozinhar
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Código Instruções UtensílioLimite de 
peso

Temperatura 
inicial

Menu

INSTRUÇÕES DO MENU "DESCONGELAR E COZINHAR"

Baguete/
Croissant

Palitos de 
queijo

De 0.2 a 
0.4 Kg

De 0.1 a 
0.3 Kg

Congelado

Congelado

Prateleira

Nuggets De 0.2 a 
0.3 Kg 

Congelado

Congelado

Congelado

Congelado

Congelado

Congelado

Prateleira

1

2

3

Refratário 
resistente
ao calor 

Lasanha 
congelada

0.3 kg

Pizza 
congelada 
(grossa)

0.5 kg Prateleira

PrateleiraPizza 
congelada 
(fina) 

De 0.2 a 
0.4 Kg

De 0.2 a 
0.6 Kg
(De 180 a 
220 g, 2.5  
cm de 
espessura /
cada) 

Filé de .
salmão 

Prateleira 
sobre 
refratário  

Prateleira 
sobre 
refratário 

Camarão De 0.2 a 
0.4 Kg 

4

5

6

-

7

8

FERMENTAR
Este recurso permite fermentar iogurte, bastando para tal pressionar o botão "fermentar".

Para cozinhar 0.6 Kg de logurte.

1. Abra a porta.
    Pressione "CANCELAR".

2. Pressione "FERMENTAR".
    Será exibido "1" no visor.

3. Feche a porta.
    Pressione INICIAR.
    Será exibido "5h00" no visor.

1. Retire a baguete/croissant congelado da embalagem.
2. Coloque o alimento em um refratário. 
    Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR".
1. Retire os palitos de queijo da embalagem.
2. Coloque o alimento na prateleira. Escolha o menu e 
    o peso, pressione "INICIAR".
3. Quando o bipe for emitido, vire o alimento imediata-
    mente.
    Em seguida, pressione "INICIAR" para continuar o 
    cozimento.

  

1. Retire os nuggets da embalagem.
2. Coloque o alimento na prateleira. Escolha o menu e 
    o peso, pressione "INICIAR".
3. Quando o bipe for emitido, vire o alimento imediata-
    mente. 
    Em seguida, pressione "INICIAR" para continuar o 
    cozimento.
1. Retire a lasanha da embalagem e retire a tampa.
2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o 
    peso, pressione "INICIAR".
1. Retire a pizza de massa grossa da embalagem.
2. Coloque o alimento na prateleira.Escolha o menu, 
    pressione "INICIAR".

1. Retire a pizza de massa fina da embalagem.
2. Coloque o alimento na prateleira.Escolha o menu, 
    pressione "INICIAR".

1. Pincele o salmão congelado com manteiga derretida 
    ou azeite e tempere a gosto.
2. Coloque o alimento na prateleira sobre um refratário. 
    Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR".
3. Quando o bipe for emitido, vire o alimento imediata-
    mente.
    Em seguida, pressione "INICIAR" para continuar o 
    cozimento.   
1. Pincele o camarão congelado com manteiga derretida 
    ou azeite e tempere a gosto.
2. Coloque o alimento na prateleira sobre um refratário.
    Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR".
3. Quando o bipe for emitido, vire o alimento imediata-
    mente. 
    Em seguida, pressione "INICIAR" para continuar o 
    cozimento.  
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