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bovina frango prato pronto

2. Conhecendo seu produto ...................
 

2.1 Conhecendo o produto
1. Gabinete
2. Puxador da Porta
3. Painel de Controle
4. Visor da Porta
5. 

1. Relógio
 Para ajustar o horário do relógio do forno.
2. Teclas Pré-Programadas
 Permitem o cozimento ou o reaquecimento de alimentos automa-

e o tempo de cozimento.
3. Potência
 
4. Adiar Preparo
 
5. Teclas Rápidas de Tempo
 Com as teclas rápidas de tempo você acrescenta: +30 seg (30 

segundos), +1 min (1 minuto) ou +5 min (5 minutos).
6. Tecla Pausar/Cancelar
 Para parar ou cancelar o funcionamento do forno.
7. Travar Painel
 Para travar o painel de controle do micro-ondas.
8. Descongelar
 Para descongelar carnes bovina, de frango e pratos prontos conge-

lados.
9. Gratinar
 Para gratinar ou dourar os alimentos.
10. Meu Jeito
 Para programar uma receita de sua preferência.
11. Teclas de Seleção
 Para ajustar o tempo de cozimento ou o peso dos alimentos.
12. Iniciar
 Para iniciar o funcionamento do forno após programar uma função 

ou para voltar a programação que foi interrompida.

1. Indicador de potência
2. Indicador para inserir tempo.
3. Indicador para inserir peso.
4. Indicador para inserir porção.
5. Indicador da trava do painel.
6. Indicador da função meu jeito.
7. Indicador da função adiar 

preparo.
8. Indicador da função pipoca.
9. Indicador da função briga-

deiro.
10. Indicador para mexer o ali-

mento.

11. Indicador da função smart 
food.

12. Indicador de hora e tempo de 
funcionamento.

13. Indicador de peso (gramas).
14. Indicador da função caneca.
15. Indicador para virar o alimento.
16. Indicador de descongelamen-

to de carne bovina.
17. Indicador de descongelamen-

to de carne de frango.
18. Indicador de descongelamen-

to de pratos prontos.
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2.3 Conhecendo o painel de controle

2.2 Dimensões do produto

539 mm 420 mm
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0 
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Nota: O display do painel apaga-
rá após 1 minuto sem utilização, 
diminuindo o consumo de energia

2.5 Conhecendo o acessório
Descrição: Suporte metálico.

Utilização: Para aumentar a efi ciência 
da função “gratinar”. Utilize o suporte 
metálico para aproximar os alimentos da 
resistência elétrica.

Limpeza: Limpe com esponja macia 
e detergente neutro. Pode ser lavado 
na lava-louças.
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