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Painel de Controle

Tecla de seleção 
de potência

Tecla Parar/Cancelar
Antes de cozinhar: um 
toque cancela as instruções 
introduzidas.
Durante o cozimento: um 
toque para temporariamente 
o processo de cozimento. 
Outro toque cancela o 
cozimento.

Visor

Teclas numéricas

Tecla Desodor.

Tecla Timer

Tecla Ligar/+30seg
Um toque dá início ao
funcionamento do 
forno.

Teclas de 
descongelamento

Tecla Memória

Opções do autocozimento

Som de bip
1. Quando uma tecla é pressionada corretamente, um “bip” soará;
2. Caso uma tecla seja pressionada e nenhum “bip” soar, o comando não foi aceito pelo aparelho;
3. Durante o cozimento, dois “bips” consecutivos soarão indicando que o alimento deve ser mexido e/ou virado 

ou apenas como aviso de mudança de estágio;
4. Ao fi nal de qualquer programa completo, o “bip” soará 5 vezes.

Tecla Grill Tecla Combinado
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O forno micro-ondas pode ser programado para funcionar 
no intervalo de tempo de 10 segundos a 99 minutos e 
50 segundos.
* Exceção: A potência P10 aceita no máximo 30 minutos.
Para selecionar o tempo de cozimento, utilize as teclas 
numéricas.

Observação:
Para ajustar a tecla Timer, verifi que as informações da tecla 
Timer na pág. 9.

Seleção de Tempo

Selecione a potência desejada pressionando a tecla Potência.

Pressione Nível de Potência Indicações

1 vez
2 vezes
3 vezes
4 vezes
5 vezes
6 vezes
7 vezes
8 vezes
9 vezes
10 vezes

P10 (alta)
P9
P8 (média alta)
P7
P6 (média)
P5
P4
P3 (média baixa)
P2
P1 (baixa)

Cozimento em geral e ferver líquidos
Cozimento de peixes, carnes macias
Reaquecimento de pratos prontos
Assar bolos, tortas, etc.
Cozimento de pratos com queijo, ovos
Preparar pernil, carneiro, peru, etc.
Cozimento de carnes duras
Descongelamento de alimentos em geral
Levedar massas
Manter alimentos prontos aquecidos

Observação: A cada estágio de cozimento na Potência P10, o forno aceitará no máximo 30 minutos* e nas 
demais potências, 99 min. 50 seg. Se for acrescentado mais tempo, o forno não aceitará e soará um bip.

Em uma receita com potências e tempos diferentes, pode-se fazer uma programação 
de 2 a 3 estágios de cozimento:

 Seleção de Potência

Exemplo de 2 estágios de cozimento.
1. Selecione a Potência P10.

Obs.:  Caso não seja selecionada a 
Potência, o forno sempre assumirá 
automaticamente a Potência P10.

2. Selecione o tempo de 1 minuto.
3. Selecione a Potência P8.
4. Selecione o tempo de 2 minutos.

5. Pressione Ligar/+30seg.
O forno iniciará o cozimento com a 1ª potência 
selecionada e, a cada mudança de estágio, o 
“bip” soará 2 vezes consecutivas, e no fi nal do 
cozimento soará 5 vezes.

Nota:
Use as funções Micro-ondas, Combinado ou Grill
e seus diferentes níveis individualmente ou 
alternando-as nos estágios programados (de 2 a 3).

10 min a 90 min
* Exceção:

Potência P10
10 a 30 minutos

10 seg a
50 seg

1 min a 
9 min

Esta função permite ligar ou desligar os avisos sonoros do seu micro-ondas. 
Ao pressionar a tecla Potência  durante 4 segundos, os avisos sonoros emitidos quando as teclas são 
pressionadas serão desligados. Também serão desligados os alertas de fi m de cozimento e de virar o alimento. 
Para ligar os avisos sonoros do micro-ondas, pressione novamente a tecla Potência  durante 4 segundos.

 Função Mudo 
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Esta tecla permite que você programe o tempo de preparo de 3 receitas preferidas com até 3 estágios de 
cozimentos em cada.

 Tecla Timer

 Tecla Memória

Pressione .

1 vez - no visor aparecerá: 1 (1ª receita)
2 vezes - no visor aparecerá: 2 (2ª receita)
3 vezes - no visor aparecerá: 3 (3ª receita)

Para gravar
1. Pressione a tecla Memória 1 vez.

No visor aparecerá 1 (1ª receita).
2. Escolha a potência desejada.

Ex.: Potência P6.
3. Escolha o tempo de sua receita.

Ex.: 5 minutos.
4. Pressione a tecla Memória novamente.

A 1ª receita já está gravada.

Observação:
Para gravar a memória 2 e a memória 3 com sua 
receita preferida, pressione a tecla Memória 
2 vezes ou 3 vezes e siga as instruções para gravar 
a partir do passo 2 escolhendo potência e tempo.

Para mudar a programação, repita os mesmos 
passos anteriores, escolhendo a potência e tempo 
que desejar. A programação atual será substituída 
automaticamente pela nova.

Para usar
1. Pressione a tecla Memória 1 a 3 vezes de acordo 

com a receita que você gravou.
2. Pressione a tecla Ligar/+30seg.

O forno iniciará o cozimento da sua receita 
gravada.

Repita os mesmos passos acima sempre que 
desejar preparar sua receita favorita.

Notas:
• A tecla memória não funcionará nas funções de 

Autocozimento e Descongelamento.
• Se o plugue for desconectado ou se faltar energia, 

a programação deverá ser feita novamente.

1. Pressione a tecla Timer duas vezes.
No visor aparecerá “ : ”.

2. Use as teclas 10 min / 1 min / 10 seg para 
introduzir a hora desejada.
Exemplo: 12:35
No visor aparecerá 12:35.

Obs.: O relógio opera somente no sistema de 
12 horas, portanto a hora refere-se tanto 
para o período da noite como da manhã.

3. Pressione novamente a tecla Timer.
A hora é ajustada e aparecerá fi xa no visor.

Notas:
1. Para ajustar a hora, repita os passos de 1 a 3.
2. A tecla 10 min seleciona a hora. A tecla 

1 min seleciona a dezena dos minutos e 
a tecla 10 seg, seleciona a unidade dos 
minutos.

3. O relógio continuará marcando as horas 
enquanto o plugue estiver na tomada ou 
enquanto houver energia.

4. Se o plugue for desconectado ou se faltar 
energia, o relógio deverá ser programado 
novamente.
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Trava de Segurança

 Tecla Ligar/+30seg (Ajuste Rápido)
Durante o cozimento, esta tecla permite ajustar rapidamente o tempo de 30 segundos a 10 minutos sem a 
necessidade de utilizar as teclas numéricas.

Observações:
1. Para acrescentar de 30 segundos a 10 minutos 

no cozimento, basta pressionar Ligar/+30seg 
durante o cozimento. A potência será a mesma 
que está sendo utilizada.

2. Não será aceito acréscimo de tempo nas 
funções automáticas de descongelamento e 
autocozimento.

Para ATIVAR

Pressione a tecla Parar/Cancelar, 
mantendo-a pressionada por 
4 segundos.

No visor aparecerá a indicação .
Indica que nenhuma programação será aceita.

Para CANCELAR

Pressione a tecla Parar/Cancelar, 
mantendo-a pressionada por 
4 segundos.

Os dois pontos ou a hora voltarão a aparecer no 
visor.
Se o plugue for desconectado ou se faltar energia, a 
trava será cancelada automaticamente.

Teste de segurança do recipiente para o uso em
Forno Micro-ondas
Coloque um copo refratário com água no forno micro-ondas, ao lado do recipiente a ser testado; aqueça em 
P10 por 1 minuto. Se o recipiente for seguro para o uso em micro-ondas, este deve permanecer frio e a água 
deve estar quente. Se o recipiente estiver quente, este absorveu alguma energia de micro-ondas e não deve ser 
usado.
Este teste não pode ser usado para recipientes plásticos.

3. Após ajustar o tempo através da tecla 
Ligar/+30seg, você não poderá usar as teclas 
numéricas e vice-versa, exceto na programação 
de diferentes estágios.

 Tecla de Tempo de Espera
Esta tecla permite que você programe o tempo de espera após o término do cozimento.

Observação:
Quando a função Tempo for acionada, o tempo no 
visor continuará em contagem regressiva mesmo 
que a porta seja aberta.

Notas:
1. A programação Tempo não funcionará nas 

funções de Autocozimento, Descongelamento 
e com a tecla Memória.

2. O tempo máximo será 99 minutos e 50 segundos 
por programação.

3. Na função Tempo não há emissão de 
micro-ondas. A luz do forno não acenderá apenas 
se a porta for aberta.
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