
GRILL

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P (1). 
Selecione a função GRILL rodando o 
BOTÃO ROTATIVO (8). Valide premindo 
de novo a tecla de PROGRAMA «P» (1). 

2. Prima a tecla de DURAÇÃO (2). 
Selecione o tempo de funcionamento 
pretendido rodando o BOTÃO 
ROTATIVO (8), em qualquer dos 
sentidos. Valide premindo de novo a 
tecla de DURAÇÃO (2). 3. Prima a tecla 
START (4). O Micro-ondas começa a 
funcionar. 

MICRO-ONDAS + GRILL

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). 
Selecione a função MICRO-ONDAS + 
GRILL rodando o BOTÃO ROTATIVO (8). 
Valide premindo de novo a tecla de 
PROGRAMA «P» (1). 2. Prima a tecla de 
DURAÇÃO (2). Selecione o tempo de 
funcionamento pretendido rodando 
o BOTÃO ROTATIVO (8), em qualquer 
dos sentidos. 

2. Valide premindo de novo a tecla de 
DURAÇÃO (2).

3. 3. Para alterar o valor da potência 
de Micro-ondas, pressione a 
tecla de POTÊNCIA/ PESO (3). 
(Se não pressionar esta tecla o 
forno funciona com a potência 
programada por defeito). 4. Prima 
a tecla START (4). O Micro-ondas 
começa a funcionar. 

DESCONGELAÇÃO POR PESO 
AUTOMÁTICO

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). 
Selecione a função DESCONGELAÇÃO 
POR PESO rodando o BOTÃO ROTATIVO 
(8). Valide premindo de novo a tecla 
de PROGRAMA «P» (1). 

2. Fica a piscar o programa «P01» (por 
defeito). Selecione o tipo de alimento 
(programa) pretendido rodando o 
BOTÃO ROTATIVO (8), em qualquer dos 
sentidos (ver tabela abaixo). (Se não 
rodar o botão rotativo é selecionado 
por defeito o tipo de alimento 
«P01».) Valide premindo a tecla de 
POTÊNCIA/ PESO (3). 

3. No display começam a piscar o peso 
(por defeito ex. «0.1») e o indicador 
de peso «kg». Indique o peso do 
alimento (ex. «1,2 kg») rodando o 
BOTÃO ROTATIVO (8) em qualquer dos 
sentidos. Valide premindo a tecla de 
POTÊNCIA/ PESO (3). O programa (ex: 
«P01») selecionado anteriormente 
volta a piscar. 

4. Prima a tecla START (4). O Micro-
ondas começa a funcionar. 

5. Vire ou mexa os alimentos, assim 
que o micro-ondas emitir um sinal 
acústico e no mostrador estiver 
a piscar a seguinte indicação: 
«TURN». Para prosseguir, feche a 
porta do micro-ondas e pressione 
a tecla START (4). A seguinte tabela 
apresenta os programas da função 
DESCONGELAÇÃO POR PESO, com 
indicação dos intervalos de peso, 
tempos de descongelação e de 
repouso (de modo a garantir que o 
alimento alcance uma temperatura 
uniforme).

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). 
Selecione a função DESCONGELAÇÃO 
POR TEMPO rodando o BOTÃO 
ROTATIVO (8). Valide premindo de 
novo a tecla de PROGRAMA «P» (1). 

2. Prima a tecla de DURAÇÃO (2). 
Selecione o tempo de funcionamento 
pretendido rodando o BOTÃO 
ROTATIVO (8), em qualquer dos 
sentidos. Valide premindo de novo a 
tecla de DURAÇÃO (2). 

3. Prima a tecla START (4). O Micro-
ondas começa a funcionar. 

4. Vire ou mexa os alimentos, assim 
que o micro-ondas emitir um sinal 
acústico e no mostrador estiver a 
piscar a seguinte indicação: «TURN». 
Para prosseguir, feche a porta do 
micro-ondas e pressione a tecla 
START (4).

MICRO-ONDAS

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). O 
indicador da função MICRO-ONDAS 
pisca no display (7). Valide premindo 
de novo a tecla de PROGRAMA «P» (1). 

2. Prima a tecla de DURAÇÃO (2). 
Selecione o tempo de funcionamento 
pretendido rodando o BOTÃO 
ROTATIVO, em qualquer dos sentidos. 
Valide premindo de novo a tecla de 
DURAÇÃO (2). 

3. Para alterar o valor da potência 
de Micro-ondas, pressione a 
tecla de POTÊNCIA/ PESO (3). (Se 
não pressionar esta tecla o forno 
funciona por defeito com a potência 
máxima). 

4. Prima a tecla START (4). O Micro-
ondas começa a funcionar.

INÍCIO RÁPIDO

1. No modo Standby (repouso) prima 
a tecla de START (4). O aparelho 
começa a funcionar imediatamente 
na função MICRO-ONDAS na sua 
potência máxima durante 30 
segundos. 

2. Caso queira aumentar o tempo 
de funcionamento basta premir 
de novo a tecla START (4). Cada 
vez que premir esta tecla o tempo 
de funcionamento aumenta 30 
segundos. 

GUIA MICRO-ONDAS


