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O RELÓGIO ESTÁ AJUSTADO  e em funcionamento.
NOTA:  Durante o ajuste, se premir o botão Stop (Parar), irá sair do   ajuste e entrará no modo de espera. 
Além disso, se o ajuste não for concluído dentro do tempo limite para ajuste do relógio (1 minuto), o apa-
relho entrará no modo de espera.

PODERÁ SEMPRE ajustar o relógio premindo o botão Stop (Parar) durante 3 segundos quando o aparelho 
estiver em modo de espera.
 RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para ajustar as horas.

 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).  (Os dois dígitos do lado direito (minutos) irão piscar). 

 RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para ajustar os minutos.

 PRIMA NOVAMENTE O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). 
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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.
 PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO. 
ESTA FUNÇÃO COMEÇA AUTOMAT-

ICAMENTE  com o nível de po-
tência máximo do microon-
das 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 iniciado.

FUNÇÃO DE INÍCIO RÁPIDO

RELÓGIO

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

PAINEL DE CONTROLO

INTERROMPER OU PARAR A COZE-

DURA

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 Jet Start 
(Início rápido) UMA VEZ. A cozedura é rei-
niciada a partir do ponto em que foi in-
terrompida. 

SE NÃO DESEJAR CONTINUAR A COZINHAR:

RETIRE OS ALIMENTOS,  feche a porta e prima 
o botão STOP (Parar).
NOTA: Concluída a cozedura, a ventoinha, 
o prato rotativo e a luz interior continuam ligados 
até premir o botão STOP (Parar).
SOARÁ UM SINAL SONORO  a cada minuto, durante 10 
minutos, quando a cozedura estiver concluída. 
Prima o botão STOP (Parar) ou abra a porta para 
anular o sinal.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

EXISTE UMA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR 

QUE O FORNO MICROONDAS SEJA ACTIVADO POR 

CRIANÇAS. Esta função bloqueia o painel 
de controlo. Para desbloquear o painel 
basta abrir e fechar a porta.

A PORTA DEVERÁ SER ABERTA E FECHADA,  por exemplo, 
para colocar os alimentos, antes de libertar o blo-
queio de segurança. O visor apresentará a men-
sagem “DOOR“ (PORTA).

QUANDO LIGAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ  ou após uma falha de energia, o mesmo entrará automatica-
mente no modo de ajuste do relógio. 

BOTÃO COOK/REHEAT 
(COZINHAR/AQUECER)  
Utilize para defi nir o nível 
de potência desejado 
para o microondas.

BOTÃO STOP (PARAR)   
Utilize para ajustar o relógio 
se premir durante 3s, para 
interromper o processo de 
cozedura e para desligar o 
forno microondas ou repor 
quaisquer funções do forno. 

BOTÃO JET MENU CRISP 
Utilize para seleccionar a 
função Jet Menu Crisp e 
seleccionar tipos de alimentos.

BOTÃO DE AJUSTE

Utilize para ajustar os 
parâmetros no visor.

BOTÃO JET DEFROST 

(DESCONGELAÇÃO RÁPIDA) 

Utilize para seleccionar a 
função de descongelação 
rápida e seleccionar o tipo de 
alimento a descongelar.

BOTÃO GRILL (GRELHADOR) 
Utilize para seleccionar a 
função de grelhador.

BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO)   
Utilize para iniciar o processo 
de cozedura e activar a função 
de início rápido.

VISOR DIGITAL  
O visor inclui um relógio de 24 
horas e símbolos de indicação.

BOTÃO CRISP 
Utilize para seleccionar a 
função Crisp.

BOTÃO DEFROST (DESCONGELAÇÃO) 

Utilize para seleccionar a 
função de descongelação de 
pão.

BOTÃO STEAM (VAPOR) 

  Utilize para seleccionar a 
função de Vapor e   seleccionar 
um tipo de alimento.

BOTÃO BOIL (FERVER) 

Utilize para seleccionar a 
função Ferver e  seleccionar 
um tipo de alimento.

BOTÃO PARAR O PRATO ROTATIVO 

Utilize para parar o prato 
rotativo. Esta função pode 
ser utilizada apenas durante 
a cozedura com as funções 
de microondas. O botão não 
funciona com as restantes 
funções.
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TIPO DE ALIMENTO QUANTIDADE SUGESTÕES

 1 CARNE 100G - 2KG Carne picada, escalopes, bifes e assados.

2 AVES 100G - 2,5KG Frango inteiro, porções ou fi letes.

3 PEIXE 100G - 1,5KG Inteiro, bifes ou fi letes.

4 LEGUMES 100G - 1,5KG Legumes inteiros, ervilhas, brócolos, etc.

5 PÃO 100G - 1KG Pães ou brioches.

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NESTA TABELA   e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, deverá 
seguir o procedimento para “Cozinhar e aquecer com o microondas” e escolher 160 W ao descongelar.
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GRELHADOR COMBI

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA  cozinhar alimentos, tais como gratinados, lasanha, aves e batatas assadas.

 PRIMA O BOTÃO GRILL (GRELHADOR) .

 PRIMA O BOTÃO COOK/REHEAT (COZINHAR/AQUECER)  para definir a potência. 

 RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para definir o tempo de cozedura.

 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).  

DURANTE A OPERAÇÃO  pode ligar/desligar a resistência do grelhador premindo o botão Grill (Grelhador). 
A potência máxima do grelhador está limitada a um nível predefi nido.
É POSSÍVEL  desligar o microondas reduzindo o nível de potência do microondas para 0 W. Quando a 
potência 0 W for atingida, o forno mudará para o modo de apenas grelhador.

CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS  utilizados são 
resistentes ao calor antes de os utilizar para 
grelhar.

NÃO UTILIZE UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO  para grelhar. 
Os utensílios poderão derreter. Os utensílios 
de madeira ou de papel também não são ade-
quados.2/4

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 230 V/50 HZ

ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL 2100 W

FUSÍVEL 10 A (RU 13 A)

POTÊNCIA DE SAÍDA DO MO 950 W

GRELHADOR 1050 W

DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP) 333 X 548 X 461

DIMENSÕES INTERNAS (AXLXP) 225 X 353 X 340

SUGESTÕES PARA ALIMENTOS CONGELADOS:  
SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS QUENTE  do que a temperatura de congelação (-18°C),  seleccione um peso infe-
rior para o alimento.
SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS FRIO  do que a temperatura de congelação (-18°C),  seleccione um peso superior 
para o alimento.

UTILIZE ESTA FUNÇÃO   para descongelar carne, aves, peixe, legumes e pão. A função Jet Defrost (Desconge-
lação rápida) só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 g a 2,5 kg.

 PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO JET DEFORST (DESCONGELAÇÃO RÁPIDA)  para seleccionar o tipo de alimento. 
(consulte a tabela)

 RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para ajustar o peso do alimento.
 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). 

DESCONGELAÇÃO RÁPIDA

COLOQUE SEMPRE OS ALIMENTOS  no prato rotativo de vidro.

A MEIO DO PROCESSO DE DESCONGELAÇÃO  o forno irá parar e solicitará que vire os alimentos.
  Abra a porta.
  Vire os alimentos.
  Feche a porta e reinicie premindo o botão Jet Start (Início rápido).
NOTA:  O forno continuará automaticamente após 2 minutos se os alimentos não tiverem sido virados. 
Nesse caso, o tempo de descongelação será mais longo.
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COZINHAR E AQUECER COM O MICROONDAS

UTILIZE ESTA FUNÇÃO  para normal cozedura e aquecimento de legumes, peixe, batatas e carne.

APÓS O INÍCIO DO PROCESSO DE COZEDURA:  
Pode aumentar facilmente o tempo em intervalos de 30 segundos, premindo o botão Jet Start (Início 
rápido). 
Cada vez que premir o botão aumentará o tempo em 30 segundos. Pode também ajustar o tempo 
rodando o botão de ajuste para aumentar ou diminuir o tempo após o início da função.

 PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO COOK/REHEAT (COZINHAR/AQUECER)  para definir a po-
tência.

 RODE O BOTÃO DE DEFINIR  para ajustar o tempo de cozedura.

  PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). 

APENAS MICROONDAS

POTÊNCIA UTILIZAÇÃO SUGERIDA:

JET
 (950 W)

AQUECER bebidas,  água, sopas, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. 
Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, seleccione uma potência inferior.

750 W COZINHAR  peixe, carne, legumes, etc.

650 W COZINHAR pratos sem mexer.

500 W
COZINHADOS que exigem mais cuidados,  como molhos altamente proteicos, queijo e pratos 
com ovos e para concluir a cozedura em caçarolas.

350 W COZINHAR estufados,  derreter manteiga.

160 W DESCONGELAR.

  90 W DERRETER  manteiga, queijos e gelados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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JET MENU CRISP

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA  cozinhar vários tipos de alimentos congelados.
O FORNO IRÁ  seleccionar automaticamente o método, tempo e potência para a cozedura.

 PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO JET MENU CRISP  
para seleccionar o tipo de alimento. (consul-
te a tabela)

 RODE O BOTÃO DE AJUSTE para ajustar o peso do 
alimento.

 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).  
ALGUNS TIPOS DE ALIMENTOS   precisam de ser adicio-
nados, virados ou mexidos durante a cozedura. 
Nesses casos o forno irá parar e avisar para exe-
cutar a acção necessária. 

 � Abra a porta.
 � Adicione, mexa ou vire os alimen-

tos.
 � Feche a porta e reinicie premindo 

o botão Jet Start (Início rápido). 
NOTA: No estado ”add food” (adicionar ali-
mentos), se a porta não for aberta (num 
período de 2 minutos) o forno irá parar e entrará no 
“modo de espera”. No estado “turn food“/”stir food” 
(virar/mexer), irá continuar a cozedura se a porta não 
for aberta num período de 2 minutos.

TIPO DE ALIMENTO QUANTIDADE 
RECOMENDADA ACESSÓRIOS A UTILIZAR DURANTE A CO-

ZEDURA

  1
ASAS DE FRANGO 

FRITAS/PANADAS
250G - 500G Utilizar prato Crisp Virar alimentos

2 BATATAS FRITAS 250G - 500G Utilizar prato Crisp Mexer alimentos

3 PIZZA 250G - 750G Utilizar prato Crisp

4 QUICHE 250G - 600G Utilizar prato Crisp

5
PEIXE PANADO/

FILETES DE PEIXE
250G - 500G

Inserir o prato Crisp vazio. Adicionar ali-
mentos quando for apresentada a mensa-
gem "add food" (adicionar alimentos)

Virar alimentos

6
CORDON BLEU/ES-

CALOPES DE FRANGO

100G-400G

 (EM INCREMENTOS 

DE 100G)

Inserir o prato Crisp vazio. Adicionar ali-
mentos quando for apresentada a mensa-
gem "add food" (adicionar alimentos)

Virar alimentos

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NESTA TABELA   e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, 
deverá seguir o procedimento para “Cozinhar e aquecer com o microondas”.
NOTA:  Pode colocar pequenas quantidades de óleo ou manteiga no prato Crisp durante o pré-aqueci-
mento.

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA  aquecer e cozinhar pizzas e outros alimentos à base de massa. É também utiliza-
da para fritar bacon e ovos, salsichas, hambúrgueres, etc.

CERTIFIQUE-SE DE QUE  o prato Crisp está correc-
tamente posicionado no centro do prato rota-
tivo de vidro.

UTILIZE LUVAS PARA FORNOS  ou a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp quente.

TENHA CUIDADO, NÃO TOQUE  no tecto por baixo 
da resistência do grelhador.

NÃO COLOQUE O PRATO CRISP QUENTE  em superfí-
cies susceptíveis ao calor.

O FORNO E O PRATO CRISP  fi carem demasiado 
quentes durante a utilização desta função.

 PRIMA O BOTÃO CRISP. 

 RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para definir o tempo de cozedura.

 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). 

NÃO É POSSÍVEL ALTERAR   o nível de potência ou ligar/desligar o grelhador, durante a utilização da função 
Crisp. 

UTILIZE APENAS  o prato Crisp fornecido quando utilizar esta função. Outros pratos Crisp disponíveis no 
mercado não fornecerão o resultado correcto quando utilizar esta função.

O FORNO UTILIZA AUTOMATICAMENTE  a função de microondas e grelhador para aquecer o prato Crisp. 
Deste modo o prato Crisp atingirá rapidamente a sua temperatura de funcionamento e co-
meçará a aloirar e a gratinar os alimentos.

CRISP

PT GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA 

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

NÃO UTILIZE UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO  para grelhar. 
Os utensílios poderão derreter. Os utensílios 
de madeira ou de 
papel também não 
são adequados.

CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS  utilizados são 
resistentes ao calor antes de os utilizar para 
grelhar.

DURANTE O TEMPO DE COZEDURA, É possível  ajustar o 
tempo de cozedura rodando o botão de ajuste.

 PRIMA O BOTÃO GRILL (GRELHADOR). 

 RODE O BOTÃO DE AJUSTE  para definir o tempo 
de cozedura.

  PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). 

GRELHADOR
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DESCONGELAR PÃO
UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA  aquecer pão descongelado. A função Bread Defrost (Descongelar pão) só deve 
ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 50g a 650g.
 COLOQUE O PRATO CRISP no forno microondas. Prima o botão Bread Defrost (Descongelar 

pão). 

 RODE O BOTÃO DE AJUSTE para seleccionar o peso.

 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). Quando a temperatura for atingida, será exibida uma mena-
gem informando-o para adicionar o pão.

 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). 

SE A PORTA NÃO FOR ABERTA quando o forno o informar para "Add food" (Adicionar alimentos) 
(no espaço de 2 minutos) o forno irá parar e entrar em modo de espera.

EXISTE UMA FASE DE PRÉ-AQUECIMENTO antes do processo de cozedura iniciar. 
Durante o processo de pré-aquecimento, é exibida a mensagem PRE- HEAT (PRÉ-AQUECI-
MENTO).

UTILIZE LUVAS PARA FORNOS  ou a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp 
quente.



A: Coloque água

até ao nível de água marcado na 
tijela.
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VAPOR

TIPO DE 
ALIMENTO

ALIMENTO QUANTIDADE SUGESTÕES

  1 BATATAS / TUBÉRCULOS  150G - 500G
UTILIZE TAMANHOS IGUAIS.  
Corte os legumes em pedaços iguais.
Deixe repousar durante 1 - 2 minutos, após a 
cozedura.

2 LEGUMES TENROS 150G - 500G

3 LEGUMES CONGELADOS  150G - 500G
APÓS A COZEDURA, deixe repousar  durante 1 - 2 
minutos.

4 FILETES DE PEIXE 150G - 500G

DISTRIBUA OS FILETES UNIFORMEMENTE  na grelha de vapor. 
Entrelace porções fi nas. Deixe repousar durante 1 - 
2 minutos, após a cozedura.
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Steam Water Level 

B: Insira a grelha

e coloque os 
alimentos.

C:  Tape com a tampa e 
introduza no forno.

D:  Defina a função no painel de controlo

 PRIMA O BOTÃO STEAM (VAPOR) para seleccionar a função.

 PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO STEAM (VAPOR) para seleccionar o tipo de alimento (1= Batatas, 2= 
Vegetais tenros...).

 RODE O BOTÃO DE AJUSTE para ajustar o peso do alimento. 

 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). 

O ACESSÓRIO PARA FERVER E O VAPORIZADOR FOI  concebido  para ser utilizado apenas com o microondas!

A UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO PARA FERVER E VAPORIZADOR com outra função poderá causar 
danos. 
CERTIFIQUE-SE DE  QUE o prato rotativo é capaz de rodar livremente antes de começar a 
utilizar o forno.
COLOQUE SEMPRE  o acessório de Ferver e Vaporizador no prato rotativo de vidro. 

FERVER

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA  arroz e massa.  
UTILIZE SEMPRE acessório para Ferver e o Vaporizador para esta função, 
(apenas a tijela), seguindo a indicação descrita abaixo; os níveis marcados 
no acessório ajudarão a dosear a quantidade correcta de água. 

E) Defina a função no painel de controlo

 PRIMA O BOTÃO BOIL (FERVER) para seleccionar a função.

 PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO BOIL (FERVER) para seleccionar o tipo de alimento (1= Arroz, 2= Massa).

 RODE O BOTÃO PARA SELECCIONAR O NÚMERO DE PORÇÕES (L1 = 1 porção, L2=2 por-
ções…). 

 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO). 

TIPO DE ALIMENTO ALIMENTO PORÇÕES QUANTIDADE NÍVEL

 1 ARROZ

(RICE)

100G 

200G 

300G 

400G 

2 MASSA

(PASTA)

70G 

140G 

210G 

UTILIZE SEMPRE MASSA CURTA (e com um tempo de cozedura de 10-12 minutos).

SIGA O PROCEDIMENTO INDICADO ABAIXO (Exemplo para massas):

A) Pese a 
massa

B) Coloque a massa na 
tijela;Adicionar sal C) Coloque água até ao nível D) Tape com a tampa e 

introduza no forno

SIGA SEMPRE a quantidade de porções 
indicada na tabela acima.

UTILIZE ÁGUA à temperatura ambiente.

Tampa

Tijela

(Grelha)

NÍVEL DE ÁGUA

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA  tipos de alimentos tais como legumes e peixe.
UTILIZE SEMPRE o acessório para Ferver e o Vaporizador fornecido quando utilizar 
esta função.

Tampa

Tijela

Grelha

VAPORIZADOR

 W 1 0 6 0 4 3 5 3


