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1. Não utilize o microondas com a porta aberta, 
pode causar exposições perigosas à energia
de microondas. É importante não interferir 
com os bloqueios de segurança.
.

2. Não coloque objectos entre a parte da frente e a
porta do microondas e impida que se acumule
sujidade e resíduos de detergente nas juntas.

3.  Certifique-se de que o aparelho não está danificado.  
Verifique se a porta do microondas fecha 
perfeitamente e que não se produzam danos: 
produzcan daños en
a. Porta (dobrada),
b. Dobradiças e fechaduras (partidas ou soltas),
c. Juntas da porta e superfícies de selagem.

4.  O microondas só deve ser reparado por um técnico
de assistência qualificado.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR
EXPOSIÇÕES À ENERGIA DE
MICROONDAS

ESPECIFICAÇÕES
Tensão de alimentação                                          230V~50Hz
Consumo de energía (Microondas)                         1200W
Consumo de energía (Grill)                                    1000W
Nível de potência do microondas                            800W
Frequência de funcionamento                                2450MHz
Dimensões Externas                                             316mm (Al) × 464mm (An) × 340mm (Prof)
Dimensões da Cavidade do Microondas                 219mm (Al) × 298mm (An) × 325mm (Prof)
Capacidade do Microondas                                    20 Litros
Uniformidade da Cocção                                        Sistema de Plato Giratorio
Peso Neto Aprox. 13,6kg

Se o microondas não funciona, verifique:
1.  Se o microondas está bem ligado à corrente.

Se não estiver, tire a ficha da tomada, espere 
10 segundos, e volte a ligá-lo de forma segura.
v

2. Se não saltou nenhum fusível ou se o quadro 
eléctrico da casa está ligado. Se estão a funcio-
nar bem, ligue outro aparelho à tomada.

3. Se o painel de controlos e o temporizador 
estão bem configurados.

4.  Se a porta está bem fechada, utilizando o sistema
de bloqueio de segurança da porta. Caso
contrário, a energia do microondas não chegará
ao microondas.

    SE COM AS INDICAÇÕES ANTERIORES NÃO
    CONSEGUIR RESOLVER A SITUAÇÃO,
    CONTACTE UM TÉCNICO QUALIFICADO.
    NÃO TENTE AJUSTAR OU REPARAR O
    MICROONDAS.

ANTES DE CHAMAR O SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA
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1.  Certifique-se que retira todos os materiais de
embalagem da parte interna da porta.

2. ATENÇÃO: Verifique se o microondas
sofreu algum dano, como uma porta mal ali-
nhada ou dobrada, superfícies de selagem
ou juntas em mau estado, dobradiças e fecha-
dura da porta partidas ou soltas, e amolgadelas
na cavidade ou na porta. Se estiver danificado,
não utilize o microondas e entre em contacto
com um serviço de assistência qualificado.

3. Este microondas deve ser colocado numa
superfície lisa e estável que suporte o seu peso
e os alimentos mais pesados que possa vir
a cozinhar nele.

4. Não coloque o microondas em lugares onde
se gere calor ou humidade, ou perto de
materiais inflamáveis.

5. Para um funcionamento correcto, o microondas
deve ter um fluxo de ar adequado. Deixe um
espaço de 20 cm por cima do microondas, 10cm
na parte traseira e 5 cm de cada lado. Não cubra
nem bloqueie nenhuma abertura do aparelho. Não
retire os pés.

6. Não utilize o microondas sem colocar bem o prato
de vidro, o suporte de rodinhas e a vara.
v

7.  Certifique-se que o cabo de alimentação está
em bom estado e que não passa por baixo do
microondas nem sobre nenhuma superfície quente
ou afiada.

8.  A tomada tem de ser facilmente acessível
para poder tirar da ficha em caso de
emergência.

9.  Não utilize o microondas no exterior.

INSTALAÇÃO

O aparelho deve ter uma boa ligação à terra.
Este microondas dispõe de um cabo de uma liga-
ção à terra com uma tomada de ligação à terra.
Tem de estar ligado a um receptor de parede
correctamente instalado e ligado a uma tomada de
terra. Em caso de curto-circuito, a tomada de terra
reduz o risco de descarga eléctrica,
proporcionando um filo de escape para a corrente
eléctrica. Recomenda-se qie disponha de um circuito
independente para o microondas. É perigoso
usar uma tensão alta, pois pode provocar um
incêndio ou outro tipo de acidentes que podem
danificar o microondas.

ATENÇÃO  O uso incorrecto da tomada
de terra pode provocar uma descarga eléctrica.

Nota
1. Se tem perguntas sobre a ligação à terra ou as

instruções eléctricas, consulte um
electricista qualificado ou o pessoal de
assistência.

2.  O fabricante e o comerciante não se responsabi-
lizam por quaisquer danos provocados no
microondas ou as feridas causadas pelo incumpri-
mento dos procedimentos de ligação
eléctrica ou pela inobservância destas instruções.

As cores dos cabos do cabo principal são as
siguintes:
Verde e Amarelo = TERRA
Azul             = NEUTRO
Castanho   = BAIXA TENSÃO

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA

O funcionamento do microondas pode provocar
interferências nos rádios, televisores e outros
equipamentos similares.
Quando se produzir uma interferência, pode
reduzir ou eliminá-la adoptando as siguintes
medidas:
1. Limpe a porta e as superfícies de selagem do

microondas.

2. Re-oriente a antena do rádio ou do televisor.
3.  Mude de sítio o microondas em relação ao

receptor.
4. Separe o microondas do receptor.
5.  Ligue o microondas a uma tomada eléctrica

diferente de modo a que o microondas e o
receptor estejam em circuitos diferentes.

RÁDIO-INTERFERÊNCIA
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Ao utilizar um aparelho eléctrico, deve seguir umas precauções de segurança básicas, como:
ATENÇÃO! Para reduzir o risco de queimaduras, descargas eléctricas, incêndios, danos

pessoais ou exposição excessiva à energia de microondas:
1. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.
2. Utilize este aparelho só da maneira e usos descritos neste manual. Não utilize produtos químicos nem

vaporizadores corrosivos neste aparelho. Este microondas está especificamente desenhado para
aquecer e cozinhar ou secar alimentos. Não está apto para uso industrial ou em laboratórios.

3. Não ligue o microondas quando estiver vazio.
4. Não utilize este aparelho se a tomada ou o cabo de alimentação estiverem danificados, se não funcionar

correctamente ou se sofreu alguma caída ou outros danos. Se o cabo está danificado, só deve ser sustituído
pelo fabricante ou por pessoal qualificado do serviço de assistência técnica para evitar danos.

5.          ATENÇÃO! Se o microondas conta com a função Combi, as crianças não devem utilizá-lo sem a 
supervisão de adultos, devido às altas temperaturas que gera

6.          ATENÇÃO! Não permita que crianças utilizem o microondas sem a vigilância, a menos que lhes
sejam dadas instruções adequadas que garantam a sua segurança e que conheçam os perigos de um uso
indevido.

7. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do microondas:
a. Ao aquecer os alimentos num recipiente de plástico ou papel, vigie o microondas porque pode pegar

fogo.
b. Retire os fechos de metal dos sacos de plástico ou de papel antes de colocar um saco no

microondas. Certifique-se que se tratam de materiais próprios para utilizar no microondas.
c. Se sair fumo, apague ou retire o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para sufocar as chamas.
d. Não utilize o seu interior como despensa. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou comida

dentro do microondas quando não o estiver a utilizar.
8.          ATENÇÃO! Não aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes fechados; podem

explodir.
9. Se aquecer bebidas no microondas, podem ferver com atraso. Tenha cuidado ao agarrar o

recipiente.
10. Não frite alimentos no microondas. O óleo e azeite quente pode danificar as peças do microondas e 

utensílios, e inclusive produzir queimaduras na pele.
11. Não aqueça ovos frescos ou fervidos com casca; a casca pode explodir inclusive depois de

terminado o aquecimento.
12. Perfure os alimentos com peles fortes, como as batatas, maçãs e castanhas antes de os cozinhar.
13. Os recipientes dos biberões e jarros de comida para bebés devem ser misturados ou agitados e deve

verificar a temperatura antes de os servir para evitar queimaduras.
14. Os utensílios de cozinha podem aquecer-se devido ao calor que transferem os alimentos quentes.

Pode vir a ser necessário a utilização de luvas de cozinha para pegar nos utensílios.
15. Verifique se os utensílios são aptos para utilização no microondas.
16.       ATENÇÃO! É perigoso que qualquer pessoa que não seja um especialista realize operações

e reparações técnicas que impliquem a remoção das tampas que protegem da
exposição à energia de microondas.

17. Este produto é um equipamento do Grupo 2 Classe B ISM. A definição do Grupo 2 inclui todos os
equipamentos ISM (Industriais, Ciêntíficos e Médicos) nos que se gera e/ou se usa intencionalmente a
energia de rádio-frequência na forma de radiação electromagnética para o tratamento de material, e
equipamentos de erosão por faísca. Os equipamentos da Classe B são adequados para uso doméstico 
e em establecimentos directamente ligados a uma rede de fornecimento eléctrico de baixa tensão, que
abastece os edifícios com fins domésticos.

18. Este aparelho não está desenhado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
motoras, sensoriais ou mentais reduzidas ou carentes de experiência ou conhecimentos, a menos que a
pessoa responsável pela sua segurança lhes ensine a utilizá-lo ou supervisione a sua utilização.

19. Deve vigiar as crianças para assegurar que não brincam com o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES
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1. Disponha os alimentos com cuidado. Coloque
as partes mais grossas viradas para o exterior
do prato.

2. Vigie o tempo de cozedura. Cozinhe os
alimentos durante o período de tempo mais
curto indicado e cozinhe-os mais tempo se for
necessário. Os alimentos demasiado cozinhados
podem soltar fumo ou pegar fogo.

3. Cubra os alimentos enquanto os cozinha. As
tampas evitam salpicos e ajudam a cozinhar

os alimentos de forma homogénea.
4.  Dê a volta aos alimentos enquanto os cozinha

no microondas para acelerar o processo de 
cozedura dos alimentos como o frango ou hambúr-
gueres. Os produtos grandes, como os assados,
devem ser girados, pelo menos, uma vez.

5.  Mude a disposição de alimentos tais como
as almôndegas a meio da cocção, colocando as
debaixo em cima e as do centro na parte exterior.

COZINHAR COM O MICROONDAS

1.  Os utensílios para microondas deven estar desenhados com materiais que permitam passar as
microondas através do recipiente para aquecer os alimentos.

2.  Os utensílios de metal ou com rebordo metálico não devem ser utilizados, já que as microondas não
podem penetrar o metal.

3. Não utilize produtos de papel reciclado ao cozinhar no microondas: podem conter pequenos
fragmentos de metal que podem produzir faíscas e/ou fogo.

4. Recomendamos pratos redondos/ovalados em detrimento de quadrados/rectangulares pois, nas
esquinas, os alimentos podem cozer ou aquecer demasiado.

5.  Pode usar tiras estreitas de papel de alumínio para evitar que as zonas expostas cozam demasiado.
Mas não utilize em demasia e mantenha uma distância de 1 pulgada (2,54cm) entre o papel de
alumínio e a cavidade.

A seguinte lista é um guia geral para ajudá-lo a escolher os utensílios adequados.

GUIA DE UTENSÍLIOS

UTENSÍLIOS DE COZINHA MICROONDAS GRILL                    COMBI

Vidro resistente ao calor                                         Sim                         Sim                         Sim

Vidro não-resistente ao calor                                  Não                         Não                         Não

Cerâmica resistente ao calor                                   Sim                         Sim                         Sim

Prato de plástico apto para microondas                   Sim                         Não                         Não

Papel de cozinha                                                   Sim                         Não                         Não

Fonte de meta                                                       Não                        Sim                          Não

Grelha de metal                                                     Não                        Sim                          Não

Papel de alumínio e Recipientes de papel
de alumínio                                                           Não                      Sim                       Não
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1. Sistema de bloqueio de segurança da porta
2.    Janela do microondas
3. Suporte para o prato giratório
4. Vara
5. Botão para abrir a porta
6. Painel de comandos
7. Guia de ondas (não remova a placa de cima que

cobre a guia de ondas).
8.    Prato de vidro
9.    Grill
10.  Grelha metálica

DISPLAY DE ACTIVAÇÃO DO MENU
Tempo de cozedura, potência, indicadores que mostram o peso ou as porções e o tempo.

MICROONDAS
Carregue neste botão várias vezes para fixar o nível de
potência de cocção do microondas.
DESCONGELAÇÃO
Carregue neste botão uma vez para descongelar os
alimentos com base no tempo.
Carregue neste botão uma vez para descongelar os
alimentos com base no peso.
BEBIDAS
Carregue neste botão para aquecer bebidas.
GRILL/COMBI
Carregue para configurar uma cocção combinada com
grill e microondas.
RELÓGIO
Utilize este comando para ajustar o tempo de cocção.
MENU
Utilize para cozinhar 7 tipos de comida popular
introduzindo o peso ou as porções.
STOP/PARAR
Carregue para cancelar a configuração ou fazer reset
ao microondas, antes de configurar um programa de
cocção. Carregue uma vez para parar a cocção tempo-
ralmente, ou duas vezes para cancelar a cocção por
completo. Também se utiliza para configurar o bloqueio
de segurança para as crianças.
INÍCIO/EXPRESS
Serve para iniciar um programa ou configurar a função
de início rápido.
TEMPO/PESO
Rode-o para introduzir o tempo de cocção, o peso ou
as porções.

PAINEL DE COMANDOS

NOME DAS PEÇAS
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•   Quando se liga o microondas pela primeira vez, ouvirá um som e o relógio mostrará "1:01".
• Cada vez que carregar num botão, soará um "bip" para confirmar que carregou. Dois "bips" significa

que o microondas não aceita a ordem.
• Se se detém os programas durante 20 segundos quando já estiverem configurados, o sistema ficará 

em modo de espera.
•  Quando termine o programa, soará um zumbido e aparecerá "Fin" no display. Esta situação irá

repetir-se cada 2 minutos até que pulse qualquer botão ou abra a porta.
• Durante o ciclo de cocção, carregue no botão STOP uma vez para pará-lo, e carregue no botão

INÍCIO/EXPRESS para reiniciar a cocção. Carregue duas vezes no botão STOP para cancelá-lo.

Regular o relógio digital
Com o microondas pronto para introduzir os dados, carregue uma ou duas vezes no botão RELÓGIO para
configurar o relógio digital no ciclo de 12 horas ou de 24 horas.
POR EXEMPLO: Suponhamos que deseja configurar a hora do relógio do microondas nas 8:30.
1. Prima o botão de RELÓGIO uma ou duas vezes.
2. Gire a roda de TEMPO/PESO para indicar o dígito 8 para a hora.
3. Prima o botão de RELÓGIO uma vez.
4. Gire a roda de TEMPO/PESO para indicar os dígitos dos minutos, até que o display mostre 8:30.
5. Prima RELÓGIO para confirmar a configuração.

Nota: Para ver o tempo do relógio durante a cocção, prima o botão de RELÓGIO uma vez e irá mostrar
o tempo durante 3 segundos.

Cocção no microondas
Para cozinhar só com a potência do microondas, prima o botão MICROONDAS várias vezes para
seleccionar um nível de potência de cocção, e utilize a roda TEMPO/PESO para configurar o tempo de
cocção desejado. O tempo máximo que pode configurar é de 95 minutos.
Por exemplo, suponhamos que deseja cozinhar durante 1 minuto a 60% da potência do microondas.
1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão MICROONDAS 3 vezes.

1. Gire a roda TEMPO/PESO no sentido dos ponteiros do relógio até 1:00.
2. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Nota: Pode verificar a potência actual premindo o botão MICROONDAS uma vez.

CONFIGURAÇÃO DOS COMANDOS DO
MICROONDAS

PRIMA O BOTÃO MICROONDAS POTÊNCIA DE COCÇÃO

Uma vez 100%

Duas vezes 80%

3 vezes 60%

4 vezes 40%

5 vezes 20%

6 vezes 00%
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Grill
A cocção com grill é especialmente útil para peças finas de carne, bifes, costeletas, kebabs, salsichas ou
pedaços de frango. Também é adequada para sandwiches quentes e pratos gratinados.
Por exemplo, suponhamos que deseja gratinar durante 12 minutos.
1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão de GRILL/COMBI uma vez.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até 12:00.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.
Nota: O tempo máximo que pode configurar é de 95 minutos.

Combi 1
O tempo de cocção máximo que pode configurar é de 95 minutos.
30% do tempo para cocção com microondas, 70% para cocção com grill. Use esta função para cozinhar 
peixe, batatas ou pratos gratinados.
POR EXEMPLO: Se deseja configurar a cocção na Combi 1 durante 25 minutos:
1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão de GRILL/COMBI duas vezes.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até 25:00.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Combi 2
O tempo de cocção máximo que pode configurar é de 95 minutos.
55% do tempo para cocção com microondas, 45% para cocção com grill. Use esta função para pudins, 
tortilhas, batatas assadas e aves.
POR EXEMPLO: Se deseja configurar a cocção na Combi 2 durante 12 minutos:
1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão de GRILL/COMBI 3 vezes.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até 12:00.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.
Nota: Pode verificar a potência da combinação actual premindo o botão GRILL/COMBI.

Descongelação Rápida
Nota: O tempo de cocção máximo que pode configurar é de 95 minutos.
POR EXEMPLO: Se deseja descongelar carne de vaca.
1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão DESCONGELAR uma vez
3. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o tempo de descongelação desejado.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.
Nota: A meio do tempo de cocção, o sistema pára e emite um som para recordá-lo que
deve virar os alimentos. Prima o botão INÍCIO/EXPRESS para passar à seguinte fase de
descongelação.

Descongelação consoante o peso
O microondas permite descongelar carne, aves e mariscos. O tempo e a potência de descongelação se
ajustam de forma automática, uma vez programado o peso. A gama de peso dos alimentos congelados
varia entre 100g e 1800g.
POR EXEMPLO: Se deseja descongelar gambas.
1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão DESCONGELAR duas vezes.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o peso dos alimentos.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.
Nota: A meio do tempo de cocção, o sistema pára e emite um som para recordá-lo que
deve virar os alimentos. Prima o botão INÍCIO/EXPRESS para passar à seguinte fase de
descongelação.



Bebidas
O microondas funcionará durante o tempo configurado. Basta introduzir as porções da sua bebida
(200 ml/copo) até 3 de cada vez.
POR EXEMPLO: Se desejar aquecer um copo de café:
1. Coloque a bebida no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão BEBIDA uma vez.
3. Gire a roda TEMPO/PESO (ou prima o botão BEBIDA várias vezes) até introduzir a porção desejada.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Cocção em várias fases
Esta função permite ao microondas começar com um máximo de 2 programas de cocção.
POR EXEMPLO: Se deseja configurar o seguinte programa:
1-Cocção com microondas
2-Cocção com grill
1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima várias vezes o botão MICROONDAS para introduzir o nível de potência desejado.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o tempo de cocção desejado.
4. Prima o botão GRILL/COMBI uma vez.
5. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o tempo de cocção desejado.
6. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.
Nota: Para esta função, só se podem configurar as funções de cocção com microondas e com grill.

Bloqueio de Segurança para Crianças
Serve para evitar que as crianças accionem o aparelho sem querer.
Para configurar o BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS: 
No modo de espera, com a porta fechada durante 1 minuto, o bloqueio de segurança activa-se
automaticamente. Ouvirá um "bip" e o indicador de BLOQUEO acende-se.
Se o programa de cocção acabou há 10 minutos e passa mais 1 minuto, o bloqueio de segurança activa-se
de forma automática, ouvirá un "bip" e o indicador de BLOQUEO acende-se.
O microondas não pode ser utilizado.
Para cancelar o BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:
Durante o programa de bloqueio de segurança, prima INÍCIO/EXPRESS uma vez. Aparecerá "puerta" durante
10 segundos para recordá-lo da opção.
Abra a porta do microondas uma vez e irá cancelar o bloqueio de segurança para crianças. O microondas
voltará ao modo en espera.

Início rápido
Esta função permite-lhe iniciar o microondas rapidamente.
Coloque os alimentos  no microondas, feche a porta. Prima várias vezes INÍCIO/EXPRESS para configurar o
tempo de cocção. O tempo de cocção máximo que pode configurar é de 10 minutos. O microondas
começa a funcionar com potência máxima de imediato. Pode ampliar o tempo de cocção premindo
INÍCIO/EXPRESS, inclusive durante o funcionamento.
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Cocção Automática
Para os seguintes alimentos ou modos de cocção, não é necessário programar a duração e a potência de
cocção. Basta indicar o tipo de alimento que deseja cozinhar, assim como o seu peso.
POR EXEMPLO: Para cozinhar 200g de arroz.
1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão MENU várias vezes para seleccionar o alimento que deseje no menu.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o peso (ou as porções).
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Menu de cocção automática

11

Código Alimento/Modo de cocção

1.  O resultado da cocção automática depende de
factores como a forma e o tamanho dos alimentos,
as suas preferências pessoais sobre o ponto de coze-
dura de alguns alimentos e inclusive de como dispõe
os alimentos no microondas. Se o resultado não lhe
parecer satisfatório, regule o tempo de cocção.

2. *Adicione água a ferver antes de cozinhar.
3. Menus A-6 y A-7: deverá dar a volta aos alimentos

quando o programa de cocção fizer uma pausa.

A-1 Arroz (g)

A-2 Esparguete (g)*

A-3         Batatas (cada uma 230g)

A-4 Re-aquecer (g)

A-5         Peixe (g)

A-6         Frango grelhado (g)

A-7         Carne grelhado (g)
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1.   Desligue o microondas e retire a ficha da tomada antes de o limpar.
2. Mantenha o interior do microondas limpo. Quando os salpicos de comida ou os líquidos derramados

se aderem às paredes do microondas, limpe com um trapo húmido. Pode usar um detergente
pouco agressivo se o microondas ficar muito sujo. Evite usar sprays e outros detergentes fortes
que podem deixar manchas, riscas o marcas na superficie da porta.

3.   As superficies externas devem limpar com um trapo húmido. Para evitar danos nas peças
interiores de microondas, não deveria deixar que entrasse água nas aberturas de ventilação.

4. Limpe frequentemente a porta e a janela por ambos lados, as juntas da porta e as peças
adjacentes com um pano húmido para eliminar qualquer derrame ou salpico. Não utilize detergentes
abrasivos.

5. Não deixe que o painel de controlos se molhe. Limpe com um pano suave e húmido. Ao limpar o painel
de controlos, deixe a porta do microondas aberta para que o microondas não fique a trabalhar
acidentalmente.

6. Se se acumular vapor por dentro ou à volta da parte exterior da porta do microondas, passe um pano
suave. Isto pode acontecer quando o microondas fique a trabalhar em condições de alta humidade.
E é normal.

7.   Por vezes, é necessário retirar o prato giratório de vidro e limpá-lo. Limpe com água morna e 
um pouco de sabão ou na máquina de lavar loiça.

8.   O aro com rodinhas e a base do microondas devem ser limpos com regularidade para evitar o excesso
de ruido. Passe um pano com um detergente suave pela superficie da base do microondas. O aro com
rodinhas pode ser lavado com água morna e um pouco de sabão ou na máquina de lavar loiça. 
Quando retirar o aro da cavidade para limpá-lo, certifique-se de que volta a colocá-lo na posição
correcta.

9. Elimine os odores do microondas utilizando uma tigela com água e com zumo e casca de limão. Numa
tigela apta para microondas e aqueça durante 5 minutos. Limpe a fondo e seque com um pano
suave.

10. Quando for necessário mudar a lâmpada do microondas, consulte um vendedor para que a
mude.

11. Deve limpar o microondas com regularidade e retirar qualquer resto de comida. Se não mantiver o
microondas limpo, a superfície do mesmo pode deteriorar-se, o que pode afectar negativamente
a vida útil do aparelho e provocar uma situação de perigo.

12. Não deite este aparelho num caixote de lixo doméstico, deverá levá-lo a um centro especializado
autorizado.

13. Quando usar pela primeira vez o microondas com a função grill, poderá produzir um pouco de fumo e
odor. É um fenómeno normal porque o microondas está feito com uma placa de aço cuberta
com óleo lubrificante, e os novos microondas produzirão fumo e odores quando o óleo se queimar.
Depois de usar durante algum tempo, deixará de acontecer.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
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