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PTÉ IMPORTANTE QUE LEIA E RESPEITE 
ESTAS INSTRUÇÕES
Antes de utilizar o aparelho, leia estas 
instruções de segurança com atenção.
Guarde-as para consulta futura.
Estas instruções e o próprio aparelho 
possuem informações importantes relativas à 
segurança, as quais deverá ler e respeitar 
sempre.
O fabricante não se responsabiliza por 
quaisquer acontecimentos decorrentes do 
incumprimento das presentes instruções de 
segurança, da utilização inadequada do 
aparelho ou da configuração incorreta dos 
respetivos controlos.

AVISOS DE SEGURANÇA
Os bebés e as crianças entre os 0 e os 8 anos 
de idade devem ser mantidos afastados do 
aparelho exceto se estiverem sob constante 
vigilância.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
a partir dos 8 anos e por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou com falta de experiência e 
conhecimento, desde que estejam sob 
supervisão ou tenham recebido instruções 
quanto à utilização segura deste aparelho e 
se compreenderem os perigos envolvidos. As 
crianças não devem brincar com o aparelho. 
A limpeza e a manutenção a cargo do 
utilizador não devem ser realizadas por 
crianças sem supervisão.
AVISO: as crianças com idade inferior a 8 
anos deverão manter-se afastadas do 
aparelho e de todas as suas peças que 
aqueçam durante a utilização, a menos que 
estejam sob constante supervisão.
AVISO: evite tocar nos elementos quentes ou 
na superfície interior do aparelho, pois existe 
o risco de queimaduras.
Nunca deixe o aparelho sem vigilância 
durante a secagem de alimentos.
Caso o aparelho seja adequado para a 
utilização de uma sonda de temperatura, 
utilize apenas uma sonda recomendada para 
este aparelho.
AVISO: Caso a porta ou as juntas da mesma 
se encontrarem danificadas, o forno não 
deverá ser operado até que a porta ou as 
suas juntas sejam reparadas por uma pessoa 
competente para o efeito.
AVISO: Os líquidos ou outros alimentos não 
deverão ser aquecidos em recipientes 

fechados, uma vez que poderão rebentar.
O forno micro-ondas destina-se ao 
aquecimento de alimentos e de bebidas. A 
secagem de alimentos ou roupas, bem como 
o aquecimento de almofadas térmicas, 
chinelos, esponjas, panos húmidos e 
semelhantes pode apresentar risco de lesões, 
ignição ou incêndio.
Sempre que aquecer alimentos em 
recipientes de plástico ou de papel vigie o 
forno micro-ondas, pois existe o risco de 
ignição.
O aquecimento de bebidas no forno micro-
ondas pode resultar na fervura posterior das 
mesmas e, como tal, deverá ter cuidado ao 
manusear o respetivo recipiente.
O conteúdo de biberões e boiões de comida 
para bebés deverá ser mexido ou agitado e a 
sua temperatura verificada antes do 
consumo, de forma a evitar queimaduras.
Os ovos com casca e os ovos cozidos com 
casca não devem ser aquecidos em fornos 
micro-ondas, pois podem rebentar, mesmo 
após o aquecimento no forno micro-ondas 
ter terminado.
Utilize apenas recipientes adequados para a 
utilização em fornos micro-ondas.
Se verificar a existência de fumo, desligue o 
forno ou retire o cabo da tomada elétrica e 
mantenha a porta fechada de modo a abafar 
quaisquer chamas.
Não utilize o seu forno micro-ondas para 
fritar, uma vez que a temperatura do óleo 
não pode ser controlada.
Mantenha quaisquer peças de vestuário ou 
outros materiais inflamáveis afastados do 
aparelho até que todos os componentes 
deste tenham arrefecido completamente.
As gorduras e óleos demasiadamente 
aquecidos incendeiam-se facilmente. Vigie 
constantemente a preparação de alimentos 
ricos em gordura, óleo ou álcool (por 
exemplo, rum, conhaque, vinho), pois existe 
risco de incêndio.
Utilize luvas adequadas para fornos para 
retirar recipientes e acessórios, tendo o 
cuidado de não tocar nas resistências.
No final da cozedura, tome todas as medidas 
de precaução quando abrir a porta do 
aparelho, deixando sair gradualmente o ar 
quente ou o vapor antes de aceder ao 
mesmo.
Não obstrua a ventilação de ar quente 
existente na parte frontal do aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
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PT UTILIZAÇÃO PERMITIDA
ATENÇÃO: o aparelho não deve ser ligado a 
partir de um temporizador externo, nem de 
um sistema de controlo remoto em separado.
Este aparelho destina-se a ser utilizado em 
ambiente doméstico e em aplicações 
semelhantes, tais como:
- copas para utilização dos funcionários em 
lojas, escritórios e outros ambientes de 
trabalho;
- quintas de exploração agrícola;
- clientes em hotéis, motéis e outros tipos de 
ambientes residenciais;
- ambientes do tipo bed and breakfast.
Este aparelho destina-se apenas para 
utilização doméstica e não profissional.
Não utilize o aparelho no exterior.
Não armazene substâncias explosivas ou 
inflamáveis, tais como embalagens aerossóis, 
nem utilize ou armazene gasolina ou outros 
materiais combustíveis no interior ou perto 
do aparelho: se o aparelho for posto a 
funcionar inadvertidamente, pode provocar 
um incêndio.
Estão proibidos outros tipos de utilização 
(por exemplo, aquecimento de divisões da 
casa).

INSTALAÇÃO
O aparelho deve ser transportado e instalado 
por duas ou mais pessoas. Use luvas de 
proteção para desembalar e instalar o 
aparelho.
Este aparelho destina-se a ser utilizado 
encastrado. Não o utilize como uma unidade 
independente.
A instalação e a reparação devem ser 
efetuadas por um técnico qualificado, em 
conformidade com as instruções do 
fabricante e com as normas de segurança 
locais. Não repare nem substitua nenhuma 
peça do aparelho a não ser que tal seja 
especificamente indicado no manual de 
utilização.
As crianças não devem realizar quaisquer 
operações de instalação. Mantenha as 
crianças afastadas do aparelho durante a 
instalação do mesmo. Mantenha o material 
da embalagem (sacos de plástico, partes de 
poliestireno, etc.) fora do alcance das 
crianças, durante e após a instalação do 
aparelho.
Depois de desembalar o aparelho, certifique-
se de que este não foi danificado durante o 

transporte. Em caso de problemas, contacte 
o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais 
próximo.
Deve desligar o aparelho da corrente elétrica 
antes de efetuar qualquer operação de 
instalação.
Durante a instalação, certifique-se de que o 
aparelho não danifica o cabo de alimentação.
Ligue o aparelho apenas depois de concluída 
a instalação do mesmo.
Após a instalação, a base do aparelho não 
deverá ficar acessível.
Execute todos os trabalhos de corte no móvel 
antes de instalar o aparelho e remova 
cuidadosamente todas as lascas de madeira e 
a serradura.
Não obstrua o espaço mínimo existente entre 
a bancada e o rebordo superior do aparelho.
Retire a base de espuma de poliestireno do 
aparelho apenas na altura da instalação.
Não instale o aparelho atrás de uma porta 
decorativa - Risco de incêndio.
Depois de desembalar o aparelho, certifique-
se de que a respetiva porta fecha 
corretamente.
Em caso de problemas, contacte o 
revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais 
próximo.

AVISOS RELATIVOS À ELETRICIDADE
Para que a instalação esteja em 
conformidade com as normas de segurança 
em vigor, deve instalar um interruptor 
omnipolar com uma distância mínima de 3 
mm entre os contactos e dispor de ligação à 
terra.
Caso o cabo de ligação à rede esteja 
danificado substitua-o por outro equivalente. 
O cabo de alimentação só pode ser 
substituído por um técnico qualificado, em 
conformidade com as instruções do 
fabricante e as normas de segurança em 
vigor. Contacte um Centro de Assistência 
autorizado.
Deve ser possível desligar o aparelho da 
fonte de alimentação, desligando-o na ficha, 
caso esta esteja acessível, ou através de um 
interruptor multipolar instalado na tomada, 
de acordo com as normas de segurança 
elétrica nacionais.
A chapa de características encontra-se na 
extremidade frontal do forno visível com a 
porta aberta.
Em caso de substituição de alimentação, 
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PTcontacte um Centro de Assistência 
autorizado.
Caso a ficha instalada não seja adequada 
para a sua tomada, contacte um técnico 
qualificado.
O cabo de alimentação deve ser 
suficientemente comprido para ligar o 
aparelho à tomada elétrica da parede, depois 
de instalado no respetivo lugar. Não puxe o 
cabo de alimentação.
Não utilize adaptadores, fichas múltiplas ou 
extensões.
Não ligue o aparelho se este possuir um cabo 
ou uma ficha elétrica danificados, se não 
estiver a funcionar corretamente, se estiver 
danificado ou se tiver caído. Mantenha o 
cabo afastado de superfícies quentes.
Após a instalação do aparelho, os 
componentes elétricos devem estar 
inacessíveis ao utilizador.
Evite tocar no aparelho com partes do corpo 
que estejam húmidas, bem como utilizá-lo 
descalço.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Nunca use um aparelho de limpeza a vapor.
AVISO: certifique-se de que o aparelho está 
desligado antes de substituir a lâmpada, 

evitando assim a possibilidade de choque 
elétrico.
Não utilize produtos de limpeza abrasivos 
nem raspadores afiados metálicos para 
limpar a porta de vidro do aparelho, pois 
estes podem riscar a sua superfície, o que 
pode resultar na destruição do vidro.
AVISO: É perigoso que qualquer pessoa que 
não um técnico qualificado proceda a 
qualquer operação de assistência ou 
reparação, que envolva a remoção de uma 
tampa de proteção contra a exposição à 
energia emitida pelas micro-ondas.
A falta de limpeza do forno poderá provocar 
a deterioração da sua superfície, situação que 
poderá afetar o tempo de vida útil do 
aparelho e provocar possíveis situações 
perigosas.
O forno deve ser limpo regularmente e os 
depósitos de alimentos eliminados.
Use luvas de proteção durante as operações 
de limpeza e manutenção.
Deve desligar o aparelho da corrente elétrica 
antes de efetuar qualquer operação de 
manutenção.
Certifique-se de que o aparelho está frio 
antes de realizar qualquer operação de 
limpeza ou de manutenção.

CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE
ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM
O material da embalagem é 100% reciclável, conforme 
indicado pelo símbolo de reciclagem . As várias partes 
da embalagem não devem ser abandonadas no meio 
ambiente, mas sim desmanteladas em conformidade com 
as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Quando pretender desfazer-se do aparelho, inutilize-o 
cortando o cabo de alimentação e removendo as portas e 
prateleiras (se existentes), evitando assim que as crianças 
trepem facilmente para o seu interior, podendo ficar 
presas.
Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis  ou 
reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas 
de eliminação de resíduos locais.

Para obter mais informações sobre o tratamento, 
recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte 
as autoridades locais competentes, o serviço de recolhas 
de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o 
aparelho.
Este aparelho está marcado em conformidade com a 
Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).
Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará 
a ajudar a evitar potenciais consequências negativas 
para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam 
resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste 
produto.

O símbolo  no produto, ou nos documentos que 
acompanham o produto, indica que este aparelho não 
deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser 
transportado para um centro de recolha adequado para 
proceder à reciclagem do equipamento elétrico e 
eletrónico.
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COMO CONFIGURAR O SEU FORNO

Nomes das peças do forno e acessórios
Remova o forno e todos os materiais da embalagem e da 
cavidade do forno.
O seu forno vem fornecido com os seguintes acessórios:
Tabuleiro de vidro 1
Conjunto do anel do prato giratório 1
Manual de instruções 1

 
F

G

A

C BE D

A) Painel de controlo
B) Eixo do prato giratório
C) Conjunto do anel do prato giratório
D) Tabuleiro de vidro
E) Janela de observação
F) Conjunto da porta
G) Sistema de engate de segurança

Encaixe (parte inferior)

Tabuleiro de vidro

Eixo do prato giratório

Conjunto do anel do prato giratório

Grelha (apenas para a série com grelhador)

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. 
Antes de os comprar, certifique-se de que estes são 
adequados para serem utilizados no micro-ondas e 
que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas 
nunca devem ser utilizados na função de micro-
ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os 
acessórios não entram em contacto com as paredes 
interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que 
o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha 
cuidado para não retirar o prato rotativo da posição 
correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Configuração do relógio
Quando o forno micro-ondas é ligado, o mesmo apresenta a 
mensagem "0:00", ouvindo-se um aviso sonoro uma vez.
1) Prima “  ” uma vez. A mensagem “00:00” é 

apresentada.

2) Rode “  ” para regular os algarismos das horas; a hora de 

entrada deve corresponder a 0--23 (24 horas).

3) Prima “  ”; o algarismo das horas irá piscar.

4) Rode “  ” para regular os algarismos dos minutos; os 

minutos de entrada devem corresponder a 0--59.

5) Prima “  ” para concluir a configuração do relógio. “:” 
irá piscar.

Nota: 1)  Caso o relógio não seja configurado, o mesmo não 
funcionará quando ligado.

 2)  Durante a configuração do relógio, se premir  

“  ”, o forno regressará ao estado anterior 

automaticamente.

2. Cozedura com micro-ondas
Prima “  ”; o visor irá apresentar a mensagem “P100”.

Prima “  ” para selecionar tempos diferentes ou rode “ 

 ” para selecionar a potência pretendida e as mensagens 

“P100”, “P80” “P50”, “P30” ou “P10” serão apresentadas para cada 

premir de botão. E seguida, prima “  ” para confirmar e rode 

“  ” para definir o tempo de cozedura desde 0:05 até 95:00.
Prima “  ” novamente para iniciar a cozedura.

Exemplo: Se pretender utilizar 80% da potência do micro-ondas 

para cozinhar durante 20 minutos, pode seguir os seguintes 
passos.

1) Prima “  ” uma vez; a mensagem “P100” é 
apresentada no visor.

2) Prima “  ” uma vez novamente ou rode “  ” para 

selecionar 80% da potência do micro-ondas.

3) Prima “  ” para confirmar; a mensagem “P 80” é 

apresentada no visor.

4) Rode “  ” para ajustar o tempo de cozedura até que o visor 

do forno apresente a mensagem “20:00”.

5) Prima “  ” para iniciar a cozedura.

3. Cozedura com Grill . ou Combi
Prima “  ”; o visor irá apresentar a mensagem “P100”; 

prima o mesmo botão para selecionar tempos diferentes ou rode 

o botão “  ” para selecionar a potência que pretendida e as 

mensagens “G”, ”C-1” ou “C-2” serão apresentadas para cada 

premir de botão. E seguida, prima “  ” para confirmar e rode 

“  ” para definir o tempo de cozedura desde 0:05 até 95:00. 

Prima “  ” novamente para iniciar a cozedura.
Exemplo: Se pretender utilizar 55% da potência do 

micro-ondas e 45% da potência do grelhador (C-1) para cozinhar 
durante 10 minutos, pode seguir os seguintes passos.

1) Prima “  ” uma vez; a mensagem “P100” é 
apresentada no visor.

2) Prima “  ” para selecionar tempos diferentes ou 

rode “  ” para selecionar o modo Combi. Modelo 1.

3) Prima “  ” para confirmar; a mensagem “C-1” é 
apresentada no visor.

4) Rode “  ” para ajustar o tempo de cozedura até que o visor 

do forno apresente a mensagem “10:00”.

5) Prima “  ” para iniciar a cozedura.

Nota: decorrido metade do tempo do grelhador, ouve-se um 
alarme sonoro duas vezes - é normal. Para obter melhores 
resultados ao grelhar alimentos deverá rodar os alimentos e 

fechar a porta; em seguida, prima “  ” para continuar a 

cozedura. Caso não opere, o forno irá continuar a trabalhar.

4. Início rápido

1) No modo de espera, prima “  ” para iniciar a cozedura à 

potência de 100%; cada premir de botão irá aumentar o 

tempo de cozedura em 30 segundos até um máximo de 95 
minutos.

2) No modo de cozedura com micro-ondas ou de 
descongelação por tempo, cada premir do botão “  ” 

aumenta o tempo de cozedura em 30 segundos.

3) No modo de repouso, rode “  ” para a esquerda para 

definir o tempo de cozedura com uma potência do micro-

ondas a 100% e, em seguida, prima “  ” para iniciar a 
cozedura.

5. Descongelação por peso

1) Prima “  ” uma vez e a mensagem “dEF1” será 

apresentada.

2) Rode “  ” para selecionar o peso dos alimentos entre 100 e 

2000 g.

3) Prima “  ” para iniciar o processo de descongelação.
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PT “  ” Instruções teclado

Ordem Visor Potência do micro-ondas Potência do grelhador

1 P100 100%

2 P80 80%

3 P50 50%

4 P30 30%

5 P10 10%

6 G 0% 100%

7 C-1 55% 45%

8 C-2 36% 64%

6. Descongelação por tempo

1) Prima “  ” duas vezes e a mensagem “dEF2” 

será apresentada.

2) Rode “  ” para selecionar a duração da 

descongelação. A duração MÁX. é de 95 minutos.

3) Prima “  ” para iniciar o processo de 
descongelação.

A potência de descongelação é de P30, não podendo ser 

alterada.

7. Temporizador de cozinha

1) Prima “  ” duas vezes; o visor irá apresentar a 

mensagem 00:00.

2) Rode “  ” para inserir a duração correta. (A duração 

máxima de cozedura é de 95 minutos.)

3) Prima “  ” para confirmar a definição.

4) Uma vez atingido o tempo de cozedura, o 
temporizador é desativado. O aviso sonoro soa 5 vezes.  
Se o relógio tiver sido configurado (sistema de 24 
horas), o visor irá apresentar a hora atual.

Nota: O relógio de cozinha é apenas um temporizador: 
possui apenas a função de "relógio despertador".

8. Função inquiridora

1) Nos modos micro-ondas, grill e cozedura combi., prima 

“  ” e a potência atual será apresentada no 

visor durante 3 segundos. Após 3 segundos, o forno 

regressa ao seu estado anterior.

2) No modo de cozedura, prima “  ” para inquirir 

o tempo restante e o mesmo será apresentado no visor 

durante 3 segundos.

9. Menu automático

1) Rode “  ” para a direita para selecionar o menu; as 

mensagens “A-1” a “A- 10” serão apresentadas no visor.

2) Prima “  ” para confirmar.

3) Rode “  ” para selecionar o peso predefinido, 

conforme a tabela do menu.

4) Prima “  ” para iniciar a cozedura.

Exemplo: Caso pretenda utilizar o "Menu automático" para 
cozinhar peixe a 350 g.

1) Rode “  ” no sentido dos ponteiros do relógio até 
que a mensagem “A-4” seja apresentada.

2) Prima “  ” para confirmar.

3) Rode “  ” para selecionar o preso do peixe até que a 
mensagem “350” seja apresentada.

4) Prima “  ” para iniciar a cozedura.

10. Cozedura multisseções
Permite selecionar até 2 secções de cozedura. Com a 
função de cozedura multisseções, se uma secção estiver 
a descongelar, então a descongelação passa a primeira 
secção.
Exemplo: se quiser descongelar alimentos durante 5 
minutos e, em seguida, cozinhá-los à potência do micro-
ondas de 80% durante 7 minutos, siga os seguintes 
passos:

1) Prima “  ” duas vezes e a mensagem “dEF2” 

será apresentada.

2) Rode “  ” para selecionar a duração da 
descongelação até que a mensagem “5:00” seja 
apresentada no visor.
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apresentada no visor.

4) Prima “  ” uma vez novamente ou rode “  ” 

para selecionar 80% da potência do micro-ondas.

5) Prima “  ” para confirmar; a mensagem “P 80” é 

apresentada no visor.

6) Rode “  ” para ajustar o tempo de cozedura até que 

o visor do forno apresente a mensagem “7:00”.

7) Prima “  ” para iniciar a cozedura; ouve-se um aviso 

sonoro uma vez para a primeira secção e é iniciada a 

contagem decrescente do tempo de descongelação; 
ouve-se um aviso sonoro novamente ao iniciar-se a 
segunda secção de cozedura. Quando a cozedura é 
concluída, o aviso sonoro soa cinco vezes.

11. Modo de bloqueio para as crianças

Bloqueio: No modo de espera, prima “  ” durante 3 

segundos; irá ouvir um longo "bip" indicando a ativação 

do modo de bloqueio para as crianças e a hora atual é 
apresentada no visor caso a mesma tenha sido 

configurada; caso contrário, o visor irá apresentar a 

mensagem “  ”.

Desativar o modo de bloqueio para as crianças: No modo 

de bloqueio, prima “  ” durante 3 segundos; irá ouvir 

um longo "bip" indicando a desativação do bloqueio.
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A tabela do menu:

Menu Peso (g) Visor

A-1
Pizza

200 g 200

400 g 400

A-2
Batatas

200 g 200

400 g 400

600 g 600

A-3
Carne

250 g 250

350 g 350

450 g 450

A-4
Peixe

250 g 250

350 g 350

450 g 450

A-5
Legumes

200 g 200

300 g 300

400 g 400

A-6
Bebida

1 copo (120 ml) 1

2 copos (240 ml) 2

3 copos (360 ml) 3

A-7
Massa

50 g (com 450 ml de água fria) 50

100 g (com 800 ml de água fria) 100

A-8
Pipocas

50 g 50

100 g 100

A-9
Frango

400 400

800 800

1200 1200

A-10
Aquecer

200 200

400 400

600 600
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Causa possível Solução

O forno não está a funcionar. Corte de energia.
Desativação da rede elétrica.

Verifique se existe energia elétrica 
proveniente da rede e se o forno está 
ligado à tomada elétrica.
Desligue e volte a ligar o forno, para 
verificar se o problema ficou resolvido.

O forno não aquece. A porta não está fechada Fechar porta

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E 
MANUTENÇÃO
> WWW  Transfira o Guia de Utilização e 
Manutenção a partir do nosso website 
docs . indesit . eu (pode utilizar este  
código QR), especificando o código 
comercial do produto.

> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA
Pode encontrar os nossos contactos no manual de 
garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique 
os códigos fornecidos na placa de identificação do seu 
produto.
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