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1.1 CONHECENDO O PRODUTO 1.2 DIMENSÕ ES DO PRODUTO

1.3 CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE

Gabinete

Painel de 
controle

Puxador de 
abertura da 
porta

Visor da porta

Saídas de ar

Vista frontal Vista lateral

455 mm
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A sua segurança e a de terceiros é  muito importante.
Este manual e o seu produto tê m muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é  o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situaçõ es que podem trazer riscos à  sua vida, ferimentos a 
você  ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virã o apó s o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊ NCIA”.

Estas palavras signifi cam:
Existe risco de você  perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruçõ es nã o forem seguidas 
imediatamente.

Existe risco de você  perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruçõ es nã o forem seguidas.

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 instruçõ es nã o forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊ NCIA

INFORMAÇÕ ES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊ NCIA

1.4 CONHECENDO O ACESSÓ RIO
O micro-ondas Facilite tem o exclusivo Pote Uso Fá cil que vai facilitar sua vida. Ele ajuda a preparar os alimentos de 
forma mais simples, sem a preocupaçã o de ter que programar o tempo e a potê ncia ideal.

Descriçã o: Pote Uso Fá cil com ré gua indicadora do tipo e quantidade de alimento 
necessá rio para o cozimento.

Utilizaçã o: Deve ser utilizado para cozinhar legumes, arroz, macarrã o ou carne, 
utilizando a programaçã o do Menu Uso Fá cil.
Siga as indicaçõ es de quantidades recomendadas no Pote de acordo com o tipo 
alimento escolhido. Depois utilize as teclas do Menu Uso Fá cil correspondente 
para programar o micro-ondas.

Limpeza: Lave com á gua corrente, esponja macia e sabã o neutro. Evite lavar na 
lava-louças.

USO FÁ CIL
Para programar as receitas feitas 
no Pote Uso Fá cil. Basta selecionar 
o alimento, em seguida, o nível que 
está  sendo utilizado no pote e, por 
fi m, a tecla iniciar.

MODO RÁ PIDO
Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos sem que seja necessá rio 
programar tempo e potê ncia 
manualmente.

TECLAS RÁ PIDAS DE TEMPO
Com as teclas rá pidas de tempo, 
você  acrescenta 1 ou 5 minutos no 
cozimento dos alimentos. Com as 
teclas + e – você  pode selecionar 
outros intervalos de tempo.

POTÊ NCIA
Para programar o nível de potê ncia 
de cozimento desejado.

CANCELAR/PAUSAR
Para interromper a programaçã o 
feita. 

DESCONGELAR
Para descongelar carnes 
(bovina e aves) e descongelar 
pratos congelados como feijã o.

RELÓ GIO
Para ajustar o horá rio do 
reló gio do forno e verifi car a 
hora durante o processo de 
funcionamento do forno.

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

*imagens meramente ilustrativas


