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ESTA FUNÇÃO É UTILIZADA  para o aquecimento rápido 
de alimentos com um elevado teor de água, tais 
como sopas brancas, café ou chá.

q PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO. 

ESTA FUNÇÃO COMEÇA AUTOMATICAMENTE  com o nível de po-
tência máximo do microondas e com o tempo de coze-
dura defi nido para 30 segundos. Cada pressão adicional 
aumentará o tempo em 30 segundos. Pode também 
alterar o tempo rodando o botão de ajuste para para 
aumentar ou diminuir o tempo após a função ter ini-
ciado.
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q RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para acertar a hora quando 
o dígito da esquerda (horas) estiver intermitente.

w PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO para escolher a hora.

e RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para acertar os minutos 
quando os dois dígitos da direita (minutos) esti-
verem intermitentes. 

r PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO  para escolher os minutos.

O RELÓGIO FICA ASSIM ACERTADO  e em funcionamento.
AO ACERTAR A HORA, se premir o botão de paragem 
sairá do modo de acerto do relógio   e entrará no 
modo de suspensão fi cando apenas dois pontos 
visíveis .
NOTA : Se não conseguir acertar o relógio durante 
o período de tempo predefinido para esta opera-
ção (1 minuto), o microondas entra no modo de 
suspensão ficando apenas dois pontos visíveis.
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FUNÇÃO DE INÍCIO RÁPIDO

RELÓGIO

JET BEVERAGE 

APENAS MICROONDAS

POTÊNCIA USO SUGERIDO:

JET 
(700 W)

AQUECER BEBIDAS,  água, sopas brancas, 
café, ché ou outros alimentos com 
elevado conteúdo de água. Se os ali-
mentos contiverem ovos ou cremes, 
seleccione uma potência inferior.

500 W

COZINHADOS MAIS CUIDADOSOS  , por 
exemplo, molhos com elevado grau de 
proteínas, queijo e pratos com ovos e 
para concluir a cozedura de caçarolas.

350 W COZINHAR ESTUFADOS,  derreter manteiga.

160 W DESCONGELAR.  Derreter manteiga, 
queijos.

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
PAINEL DE CONTROLO

COMO INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

PARA INTERROMPER A COZEDURA:
A COZEDURA PODE SER INTERROMPIDA  para verifi car, virar 
ou mexer os alimentos, abrindo a porta. O ajuste 
será mantido durante 10 minutos.

PARA PROSSEGUIR COM A COZEDURA:
FECHE A PORTA  e prima o botão de início rápido 
UMA VEZ. A cozedura é reiniciada a partir do 
ponto em que foi interrompida. 
SE PREMIR O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO  DUAS VEZES aumen-
tará o tempo em 30 segundos.

SE NÃO QUISER CONTINUAR A COZINHAR:
RETIRE OS ALIMENTOS,  feche a porta e prima o 
botão de paragem.
NOTA : Quando a cozedura terminar, a ventoinha, o 
prato rotativo e a lâmpada permanecem ligados até 
premir o botão de paragem, isto é normal.
SOARÁ UM SINAL SONORO  minuto a minuto, durante 10 
minutos, quando a cozedura estiver 
concluída. Prima o botão de paragem 
ou abra a porta para anular o sinal.
NOTA :  Quando o processo de cozedura estiver concluí-
do, o forno só manterá os ajustes actuais durante 60 se-
gundos se a porta for aberta e novamente fechada.

COZINHAR E AQUECER COM MICROONDAS

UTILIZE ESTA FUNÇÃO  para cozinhar e aquecer nor-
malmente legumes, peixe, batatas e carne.

ASSIM QUE O PROCESSO DE COZEDURA TIVER SIDO INICIADO:  
O tempo pode ser facilmente aumentado em interva-
los de 30 segundos, premindo o botão de início rápido. 
Cada vez que premir o botão aumentará o tempo em 30 
segundos. Pode também alterar o tempo, rodando o 
botão de ajuste para aumentar ou diminuir o mesmo. 

q PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO  
para definir a potência.

w RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para de-
finir o tempo de cozedura.

e PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO. 

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

ESTA FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA É ACTIVA-
DA 1 MINUTO APÓS  o forno ter regressado ao 
modo de suspensão.  Deste modo, a porta 
será travada.

A PORTA DEVE SER ABERTA E FECHADA  por ex. quando 
colocar alimentos no interior, antes de soltar o 
fecho de segurança. Caso contrário é mostrada a 
mensagem “DOOR“ no visor.

A FUNÇÃO DE REAQUECIMENTO DE BEBIDAS PERMITE-LHE  de uma 
forma fácil e rápida reaquecer entre 1 a 4 canecas de 
bebida.

q PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO DE REAQUECIMENTO DE BE-
BIDAS  para escolher o número de canecas que pre-
tende reaquecer. 

w PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁ-
PIDO. 

QUANDO O MICROONDAS É LIGADO PELA PRIMEIRA VEZ  ou 
após um corte de energia, este entra automatica-
mente no modo de defi nição do relógio.

BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO  
Use este botão para es-
colher a potência pre-
tendida.

BOTÃO DE PARAGEM   
Prima para parar ou redefi -
nir alguma das funções do 
forno. 

BOTÃO JET DEFROST 
Use para seleccionar a função 
Jet Defrost (Descongelamento 
rápido) e seleccionar o tipo de 
alimento a descongelar.

BOTÃO DE AJUSTE 
Use para defi nir o tempo de 
cozedura ou o peso.

BOTÃO GRATIN  
Use para seleccionar a função 
Gratin (Gratinar).

BOTÃO GRILL  
Use para seleccionar a função 
Grill (Grelhar).

BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO   
Use para iniciar o proces-
so de cozedura ou invocar 
a função Jet Start (Início 
rápido).

VISOR DIGITAL  
O visor inclui um relógio no 
formato 24 horas e símbolos in-
dicadores.

BOTÃO JET MENU  
USE PARA SELECCIONAR A FUNÇÃO JET 
MENU (MENU RÁPIDO) E para se-
leccionar a classe do alimento.

BOTÃO JET BEVERAGE 
Use para seleccionar a função 
Jet Beverage (Bebida rápida) 
e para seleccionar o número 
de canecas a aquecer.
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CLASSE DO ALI-
MENTO QUANTIDADE SUGESTÕES

q CARNE 100 G - 2 KG
Carne picada, pedaços de 
carne, bifes ou assados.

w AVES 100 G - 2,5 KG
Frango inteiro, aos 
pedaços ou em bifes.

e PEIXE 100 G - 1,5 KG
Inteiro, postas ou 
fi letes.

r LEGUMES 100 G - 1,5 KG
Legumes variados, er-
vilhas, bróculos, etc.

t PÃO 100 G - 1 KG
Pão inteiro, bolas ou 
carcaças.

NO CASO DE ALIMENTOS NÃO LISTADOS NESTA TABELA   e se o peso 
destes for inferior ou superior ao peso recomendado, deve 
seguir as directrizes para “Cozinhar e reaquecer com mi-
croondas” e escolher a potência 160 W para descongelar.

UTILIZE ESTA FUNÇÃOO PARA  dar rapidamente uma agradável superfície tostada aos alimentos.

q PRIMA O BOTÃO GRILL. 
w RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para definir o tempo de co-

zedura.

e PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO. 
DURANTE O TEMPO DE COZEDURA, é possível acertar a  hora 
do relógio rodando o botão de ajuste.

CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS  utilizados são resis-
tentes ao calor e adequados para utilização num 
forno microondas antes de grelhar com eles.

NÃO UTILIZE  utensílios de plástico para grelhar. 
Poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de 
papel também não são adequados.
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GRILL

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA COZINHAR  lasanha, gratinados de peixe e de legumes.
CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS  utilizados são 
adequados para utilização num forno micro-
ondas e resistentes ao calor antes de usar esta 
função. Coloque o utensílio no prato rotativo 
de vidro.

NÃO UTILIZE  utensílios de plástico para grelhar. 
Poderão derreter. Os utensílios de madeira ou 
de papel também não são adequados.DURANTE O TEMPO DE COZEDURA, é possível acertar a  hora 

do relógio rodando o botão de ajuste.

q PRIMA O BOTÃO GRATIN. 
w RODE O BOTÃO DE AJUSTE PARA  para ajustar o 

tempo de cozedura.
e PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO. 

NÃO É POSSÍVEL  alterar ou ligar e desligar o nível de potên-
cia ou o grelhador, ao utilizar a função Gratin (Gratinar). 
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GRATIN

ALIMENTOS CONGELADOS:  
SE O PESO FOR INFERIOR OU SUPERIOR AO PESO RECO-
MENDADO:  Siga o procedimento paraCozinhar 
& Aquecer com microondas e seleccione 160 
W ao descongelar.
SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS QUENTE  do que a tempe-
ratura de descongelação (-18 °C),  seleccione um 
peso inferior para o alimento.
SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS FRIO  do que a temperatu-
ra de descongelação (-18 °C),  seleccione um peso 
superior para o alimento.

UTILIZE ESTA FUNÇÃO  para descongelar carne, aves, peixe, legumes e pão. A função JET Defrost (Descongela-
mento rápido) só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 g-2,5 kg.
COLOQUE SEMPRE O  alimento no prato rotativo de vidro.
q PRIMA O BOTÃO JET DEFROST   repetidamente 

para escolher a classe do alimento.

w RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para definir o peso do 
alimento.

e PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO. 
A MEIO DO PROCESSO DE DESCONGELAÇÃO O FORNO  pára e 
mostra a mensagem TURN                    FOOD (Virar 
comida). � Abra a porta. � Vire os alimentos. � Feche a porta e reinicie premindo o 

botão de início rápido.

NOTA:  O forno continua automatica-
mente após 2 minutos se os alimentos 
não tiverem sido virados. Neste caso, 
o tempo de descongelação será mais 
longo.
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GUIA DE CONSULTA RÁPIDA 
JET MENU

USE ESTA FUNÇÃO  para cozinhar vários tipos de alimen-
tos congelados.
O MICROONDAS  selecciona automaticamente o 
método de cozedura, o tempo e a potência neces-
sários.
q PRIMA O BOTÃO JET MENU  repetidamente para es-

colher a classe do alimento. (consulte a tabela)

w RODE O BOTÃO DE AJUSTE para definir o peso do 
alimento.

e PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.  

ALGUMAS CLASSES DE ALIMENTOS NECESSITAM  que os mesmos 
sejam adicionados ou mexidos durante a cozedura 
(isto varia conforme os modelos). Nesta situação, o mi-
croondas pára e pede-lhe que execute a acção neces-
sária.  � Abra a porta. � Adicione alimentos ou mexa-os. � Feche a porta e reinicie premindo o botão de 

início rápido. 
NOTA : No estado ”add food” (Adicionar alimentos), se a 
porta não for aberta (no prazo de 2 minutos) o micro-
ondas pára e entra no modo de suspensão. No estado 
“turn food“/”stir food” (Virar/mexer alimentos), o mi-
croondas continua a cozinhar se a porta não for aberta 
no prazo de 2 minutos.

CLASSE DO ALIMENTO QUANTIDADE RECOMENDADA ACESSÓRIOS A USAR DURANTE A COZE-
DURA

q ARROZ 300 G -650 G RECIPIENTE PRÓPRIO PARA 
USO EM MICROONDAS

MEXER A COMIDA

w MASSAS 250 G -550 G RECIPIENTE PRÓPRIO PARA 
USO EM MICROONDAS

MEXER A COMIDA

e SOPA 250G- 1000G
RECIPIENTE PRÓPRIO PARA 
USO EM MICROONDAS

MEXER A COMIDA

r PRATO / REFEIÇÃO CONGELADA 200 G -500 G PRATO PRÓPRIO PARA USO EM 
MICROONDAS

t LEGUMES 150 G -600 G RECIPIENTE PRÓPRIO PARA 
USO EM MICROONDAS

MEXER A COMIDA

NO CASO DE ALIMENTOS NÃO LISTADOS NESTA TABELA   e se o peso destes for inferior ou superior ao peso recomendado, 
deve seguir as directrizes para “Cozinhar e reaquecer com microondas”.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 230 V/50 HZ

ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL 1900 W

FUSÍVEL 10 A (UK 13 A)

POTÊNCIA DE SAÍDA MW 700 W

GRELHADOR 900 W

DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP) 299 X 521 X 391

DIMENSÕES INTERNAS (AXLXP) 200 X 326 X 320
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


