
iniciar a função.

1.

cozimento aumenta 30 segundos.

o tempo de cozimento.

Não utilize 

nesta função

Funções de cozimento5

5.1 FUNÇÃO INICIAR + 30 SEG. 

lauro
Novo Carimbo



             5.2 MICRO-ONDAS

A função micro-ondas permite cozinhar ou reaquecer rapidamente alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA

950 W

alto nível de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, 

selecione uma potência inferior.

750 W Cozimento de peixes, carnes, legumes, etc.

650 W Cozimento de pratos, sem virar.

500 W Cozimento de molhos com carne, queijo e pratos com ovos.

350 W Derreter manteiga.

160 W Descongelar.

90 W Amolecer manteiga, queijos e sorvetes.

1.

ções manuais.

2.

3.

cia do micro-ondas (consulte a tabela abaixo).

4.

5.

6.

Não utilize 

nesta função

função micro-ondas em cozimento de alimentos com água!
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1.

2.

3.

de potência do grill (consulte a tabela abai-

4.

período de tempo.

5.

1

2

3
Não utilize 

nesta função

torradas , bifes e salsichas, coloque o ali-

mento diretamente sobre o suporte metá-

lico alto.

utilizar são resistentes ao calor sempre 

que utilizar esta função.

Não utilize utensílios de plástico ou a va-

poreira para essa função, esses poderão 

que poderão se incendiar.

da resistência do grill.

para a correta performance da função.

5.3 GRILL

lhado ou gratinado. 



Acessório sugerido: Suporte metálico alto

5.4 GRILL + MICRO-ONDAS

dos em menos tempo.

1.

2.

3.

de potência do micro-ondas (consulte a tabe-

4.

5.

CIAR para iniciar a função.

nar alimentos, o forno entra no modo 

Stand-by.

ou virar os alimentos, o forno prosse-

gue com o cozimento (neste caso o re-

POTÊNCIA

650 W

500 W Aves e lasanha

350 W Peixes

160 W Carnes

90 W Frutos gratinados

Não utilize 

nesta função

ver sido iniciado:

Pressione a 

para ajustar.

o período de 

tempo:

aumentar o tempo de cozimento em 

19
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Acessório sugerido:

Suporte metálico baixo

5.5 FORNO + MICRO-ONDAS

1.

2.

3.

tura (escolha uma temperatura adequada entre 

4.

cia do micro-ondas (consulte a tabela abaixo) e 

5.

6.

e a função se inicia.

os alimentos de forma a permitir a circula-

ção adequada de ar ao redor dos mesmos.

são adequados para fornos micro-ondas 

e resistentes ao calor de fornos comuns 

sempre que utilizar esta função.

reira para essa função, esses poderão der-

derão se incendiar.

sido iniciado:

Pressione a te-

ajustar o valor.

o período de 

tempo:

mentar o tempo de cozimento em 30 

Pressio-

POTÊNCIA

350 W Aves, batatas com casca, 

lasanhas e peixes

160 W Carnes assadas e bolos de 

frutas

90-350 W

Não utilize nesta função



Iniciado o processo de aquecimento, a  ro-

Durante o processo de aquecimento, a mensagem “PREAQUECIMENTO”

“CONCLUÍDO”

5.6 PREAQUECIMENTO

pretendida e o forno emitirá um sinal sonoro quando essa for atingida.

1.

2.

3. 

4. 

 coloque alimentos no forno antes ou 

queimados devido ao calor intenso.

Não utilize 

nesta função
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5.7 DESCONGELAR (MANUAL E AUTOMÁTICO) 

Descongelamento manual

1.

2.

3. 

4.

CIAR e a função se inicia.

micro-ondas.

for inferior ou superior ao peso recomendado, use 

a função manual.

(temperatura de freezer), selecione um peso infe-

rior para o alimento.

Descongelamento automático

1.

2.

de alimento (consulte a tabela abaixo) e pres-

3.

4. 

e a função se inicia.

TIPO DE DESCONGELAMENTO

1 Manual - -

2 Automático Carnes

3 Automático Aves

4 Automático Peixes

5 Automático

6 Automático Pães

selecione um peso superior para o alimento.

gelam melhor se mexidos durante o tempo de 

descongelamento.

lam mais facilmente.

cionar, mexer e virar os alimentos, consulte o ca-

Não utilize 

nesta função



bolos…), recomendamos que faça o preaquecimento do Prato Crisp durante 2 ou 3 minutos.

5.8 CRISP

mento. A função Crisp controla automaticamente o grill em conjunto com o micro-ondas, o Prato 

Crisp atingirá rapidamente a temperatura correta e começará a dourar e a gratinar os alimentos.

reduzida).

1. Pressione a tecla Crisp.

2. 

tempo de cozimento.

3. 

CIAR e a função se inicia.

Acessórios sugeridos:

Prato Crisp e Pega Crisp para manuseamento do prato Crisp.

Não utilize 

nesta função

Utilize apenas o prato Crisp com esta 

função. 

no mercado não fornecerão o resultado 

correto quando utilizar esta função.
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Para quantidades diferentes você deve uti-

lizar as instruções do fabricante da pipoca, 

monitorando os estouros durante o preparo.

o caso da pipoca. 

pipocas no micro-ondas.

5.10 FORNO

um forno tradicional. A rápida circulação de ar 

quente assa bolos, biscoitos e pão de queijo com 

a função Forno com ou sem o preaquecimento. 

Para melhores resultados utilize o suporte me-

tálico baixo. 

Acessório sugerido:

Suporte metálico baixo

5.9 PIPOCA

Não utilize nesta função

1.

2.

3. Posicione o pacote de pipoca no centro do pra-

prato do micro-ondas.

4. 

a função se inicia.

IMPORTANTE

com o tipo e qualidade do milho, marca e vali-

dade do produto, sabor da pipoca, entre outros. 

funcionamento do micro-ondas, ouça o barulho 

um estouro e outro for de aproximadamente 2 a 

3 segundos, recomendamos que você desligue o 

micro-ondas, caso o tempo da função pipoca já 

não tenha encerrado automaticamente.



1.

2.

3.

4.

período de tempo.

5.

CIAR e a função se inicia.

NOTA:

que pede para adicionar os alimentos.

1. 

2.

3. 

4.

ríodo de tempo.

5.

e a função se inicia.

Guias para assadeiras rasas e retangulares

ver sido iniciado:

Pressione 

de tempo:

mento em 30 segundos.

didade) sobre o suporte metálico baixo, 

isso permite a circulação adequada de ar 

ao redor dos alimentos.

metálico baixo.

utilizados são resistentes ao calor do 

forno.

poreira para essa função, esses poderão 

que poderão se incendiar. 

Não utilize 

nesta função

As guias para assadeiras retangulares podem 

ser utilizadas apenas na função Forno. Para 

isso, apoie as abas de uma assadeira, com 

dimensões compatíveis, sobre as guias (ver 

imagem com as dimensões possíveis). A altura 

máxima da borda deve ser 2,5 cm.

25
24



5.11 VAPOREIRA 

A vaporeira fornecida deve ser sempre usada com esta função.

contagem regressiva.

1.

2.

3.

zada apenas com a função Micro-ondas 

em preparos de alimentos com água!

zação da vaporeira em outra função po-

derá provocar danos.

Acessório sugerido:

Coloque os legumes na base perfurada. 

Adicione 50 - 100 ml de água na base. 

Cubra com a tampa e ajuste o tempo.

mento de 2 - 3 minutos.

tatas requerem um tempo de cozimento de 

peixe na base perfurada, cubra com a tam-

NOTA: Preparos de arroz, massas e outros, 

Não utilize 

nesta função



função.

função para obter o melhor resultado.

menos densos no centro do mesmo.

perto uns dos outros.

para um resultado melhor, sobretudo no caso de alimentos congelados.

5.12 REAQUECER 

automaticamente o nível de potência e o período de tempo necessário para obter os melhores 

resultados possíveis no mais curto espaço de tempo.

fornos de micro-ondas.

1. 

2. 

Não utilize 

nesta função
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Funções de cozimento compatíveis:

gelamento manual / Preaquecer / Crisp /

NOTA:

início do ciclo

Como salvar um único ciclo:

1.

tível com a função Favoritos (consulte infor-

mação acima).

2. Aguarde a conclusão do ciclo e mantenha 

guns segundos.

3.

ponível, se existir, onde pode salvar o seu 

para salvar o favorito na posição proposta 

tra posição, em seguida pressione o botão 

NOTA:

1.

com a função Favoritos.

2. Aguarde a conclusão do ciclo e depois sele-

cione o ciclo seguinte que quer salvar.

3. Repita o passo 2 se quiser adicionar um outro 

4. Mantenha a tecla da opção Favoritos pressio-

nada durante alguns segundos.

5. 

6.

se existir, onde pode salvar o seu novo favorito. 

NOTA:

Como acessar seu favorito salvo: 

1. 

2.

tendido da lista.

NOTA:

Se o favorito incluir uma sequência de ciclos, 

das fases em sequência. Se não houver qualquer 

5.13 FAVORITOS

A função Favoritos permite salvar manualmente até 10 receitas personalizadas e acessá-las 

exemplo, potência, duração, etc.



5.14 RECEITAS

de cozimento para obter os melhores resultados.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

valores pedidos.

7. 

assados no forno, recomenda-se um período de repouso de 8 - 10 minutos.

da-se um período de repouso de 2 - 3 minutos.

29
28




