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1.1 conhecendo o produto 1.2 dI

1.3 conhecendo o paInel de controle

Gabinete cinza

Painel de 
controle

Botão de 
abertura da 
porta

Visor da porta

Saídas de ar

Vista frontal Vista lateral

539 mm

30
0 

m
m

398 mm

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Estas palavras signifcam:

imediatamente.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e 
o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 

MODO RÁPIDO

Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos sem que seja necessário 
programar tempo e potência 
manualmente. 

GRATINAR 

Para gratinar ou dourar alimentos. 

PAINEL NUMÉRICO 

Para digitar os tempos e as 
quantidades. 

RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio do 
forno e veri car a hora durante o 
processo de funcionamento do forno. 

PAUSAR/CANCELAR

Para interromper a programação 
feita. 

TRAVA DE SEGURANÇA

Para travar o painel do Microondas. 

DESCONGELAR

Para descongelar carne bovina e 
frango. 

POTÊNCIA

Para programar o nível de potência de 
cozimento desejado. 

LIGAR/+30 SEG

Para iniciar o funcionamento do forno 
depois que a programação for inserida, 
para voltar a programação que foi 
interrompida ou para adicionar mais 
30 segundos ao tempo restante de 
cozimento. 

+ 1 min

Esta tecla adiciona mais 1 minuto ao 
tempo restante de cozimento. 

1.5 conhecendo o acess rIo
 Suporte metálico.

 Para aumentar a e ciência da função GRATINAR. Utilize o suporte 
metálico para aproximar os alimentos da resistência elétrica.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

ENTER: Indica entrada de informações 
(tempo, peso, por exemplo) 

COOK: Indica que o produto está em 
operação de cozimento

TIME: Indica ajuste de hora
%: Indica nível de potência (%) 
g: Indicador de peso (gramas)

1.4 conhecendo os s mbolos de IndIcaç o no dIsplay
LOCK: Indicador de trava das funções 
GRILL: Indica uso da função GRILL
MICRO: Indica uso da função de 

cozimento com micro-ondas
DEF: Indica uso da função 

descongelamento
CLOCK: Indica ajuste de hora

lauro
Máquina de escrever
Conhecendo o Produto




