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PORTUGUÊS

A) Painel de controlo
B) Eixo do prato rotativo
C) Aro do prato rotativo
D) Prato de vidro
E) Janela de observação
F) Conjunto da porta
G) Sistema de bloqueio

Prato rotativo
- Nunca coloque o prato de vidro virado ao contrário. O prato de
vidro nunca deve ficar preso.
- O prato de vidro e o aro do prato rotativo devem sempre ser
utilizados ao cozinhar.
- Todos os alimentos e recipientes alimentares devem ser colocados no prato de vidro para cozinhar.
- Se o prato de vidro ou o aro do prato rotativo racharem ou partirem, contacte o centro de assistência local autorizado.
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CONSELHOS DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.
LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.
Ao utilizar o seu aparelho, siga alguns conselhos de
segurança, tais como:
- Verifique se a tensão de alimentação do aparelho
corresponde à da instalação elétrica.
- Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com
ligação à terra.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado independente e não encastrado.
- Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas tais como:
• Áreas de cozinha reservadas ao pessoal de lojas,
oficinas e outros ambientes profissionais
• Casas de campo
• Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
de carácter residencial
• Ambientes do tipo quarto de hotel
- Este tipo de forno foi especialmente concebido
para aquecimento, cozedura ou descongelação de
alimentos. Não deverá ser utilizado para fins industriais ou laboratoriais.
- O forno micro-ondas está previsto para aquecer
produtos alimentares e bebidas. Secagem de alimentos ou roupas e aquecimento de almofadas
de aquecimento, chinelos, toalhas, pano húmido
e artigos similares pode levar ao risco de ignição,
lesão ou fogo.
- Desligue o aparelho antes de proceder a qualquer
operação de limpeza. Não use produtos químicos
corrosivos, nem “sprays” na limpeza ou durante a
utilização do seu micro-ondas.
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Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez
e guarde-o para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções,
liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

PORTUGUÊS

- Se o aparelho não estiver a funcionar corretamente, se estiver de alguma forma danificado, ou
em caso de avaria, dirija-se apenas aos Serviços de
Assistência Técnica Autorizados Flama.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação
ou a ficha se encontrarem danificados, mande-os
substituir imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama, a fim de evitar um
perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de
8 anos ou mais e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta
de experiência e conhecimento, se forem vigiadas
ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do
aparelho de uma forma segura e compreenderem
os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção não devem ser feitas
por crianças sem supervisão.
Não ponha o forno a funcionar em vazio, existe o
risco de danificar o aparelho.
Coloque sempre uma quantidade de alimentos
que permita o correto funcionamento do aparelho.
- A fim de se eliminar o risco de danos na cavidade
do forno:
• Sempre que aquecer alimentos em recipientes
de plástico ou de papel, verifique várias vezes o
forno com o objetivo de evitar a combustão dos
mesmos.
• Retire os agrafos dos sacos de papel ou de plástico, antes de os colocar no forno.
• Se notar que começa a formar-se fumo, desligue
a ficha da tomada e mantenha a porta do forno
fechada a fim de abafar quaisquer chamas que se
formem no interior.
• Não utilize a cavidade para armazenar alimentos.
- Não deixe produtos de papel, utensílios de cozi4
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nha ou alimentos na cavidade quando o forno não
estiver a ser utilizado.
AVISO: Não utilize recipientes herméticos para
aquecer líquidos ou outros alimentos, dado que
estão sujeitos a rebentar.
- O aquecimento de líquidos no micro-ondas poderá resultar de uma prolongada fervura; o recipiente deverá ser manuseado com precaução.
- Não frite alimentos no forno. O óleo quente
pode danificar os componentes do aparelho e até
provocar queimaduras no utilizador.
- Os ovos (crus ou cozidos) com casca não deverão ser aquecidos no micro-ondas uma vez que
podem rebentar, mesmo após o final da confeção.
- Dê um golpe nos alimentos com casca grossa,
tais como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas, antes de os cozer no forno.
- Agite bem os biberões, pequenos boiões de
alimentação de bebés, verificando sempre a sua
temperatura antes de servir, a fim de evitar queimaduras.
- Os utensílios poderão aquecer devido ao calor
transmitido pelos alimentos. Poderá ser necessário para o manuseamento dos utensílios o uso de
pegas.
- Use apenas utensílios que sejam adequados à
utilização em fornos de micro-ondas. Teste do
utensílio, coloque no forno o recipiente vazio juntamente com um copo com água, selecione a potência máxima, para 60 segundos. Se o utensílio
ficar muito quente, não deverá ser usado.
AVISO: É perigoso para qualquer pessoa que não
uma pessoa competente efetuar qualquer serviço
ou operação de reparação que envolva a remoção
da tampa que assegura a proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.
- Cuidados especiais no manuseamento do forno
micro-ondas:

PORTUGUÊS

Não tente utilizar o forno com a porta aberta, pois
poderá provocar exposição à energia das micro-ondas. É importante não tapar ou forçar as alavancas/fechos de segurança.
O micro-ondas deverá ser limpo regularmente removendo quaisquer resíduos de comida, conforme indicado nas instruções de Limpeza e Manutenção.
A falta de limpeza do micro-ondas poderá levar
à deterioração das superfícies, podendo reduzir o
tempo de vida do aparelho e possivelmente resultar em situações de perigo.
AVISO: Se a porta ou as zonas de vedação estiverem danificadas não utilize o aparelho.
Mande-o reparar imediatamente num Serviço de
Assistência Técnica Autorizado Flama.
- Não intercale nenhum objeto entre a fachada e
a porta do forno, nem permita que sujidade ou
resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas
superfícies de fecho.
- Não utilize o forno se este estiver danificado. É
especialmente importante que a porta do forno
feche corretamente e que os seus componentes
não apresentem anomalias, tais como:
• Porta (descaída).
• Dobradiças e ferrolhos (quebrados ou soltos).
• Fechos da porta e superfícies de fecho defeituosos.
Atenção: Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.
Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.
Este manual de instruções também está disponível
no formato PDF em www.flama.pt
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Não tente operar este forno com a porta aberta, dado que tal pode resultar numa
exposição prejudicial a energia de micro-ondas. É importante não partir nem manipular
os sistemas de bloqueio.
Não coloque nenhum objeto entre a parte frontal do forno e a porta nem permita que
se acumulem resíduos de sujidade ou de detergentes nas superfícies vedantes.
AVISO - Se a porta ou os vedantes da porta se danificarem, o forno não pode ser
operado enquanto não tiverem sido reparados por uma pessoa qualificada.
AVISO - Se o aparelho não for mantido em bom estado de limpeza, a sua superfície
pode degradar-se e afetar a vida útil do aparelho, bem como originar uma situação
perigosa.

PERIGO - Risco de choque elétrico
Tocar nalguns dos componentes internos pode provocar lesões pessoais graves ou a
morte. Não desmonte o aparelho.

AVISO - Risco de choque elétrico
A utilização inadequada da ligação à terra pode provocar choques elétricos.
Não ligue a uma tomada enquanto o aparelho não estiver adequadamente instalado
e ligado à terra.
Este aparelho tem de estar ligado à terra. Caso ocorra um curto-circuito elétrico, a
ligação à terra reduz o risco de choque elétrico ao proporcionar uma via de fuga para
a corrente elétrica.
Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de ligação à terra e
uma ficha de ligação à terra. A ficha tem de estar ligada a uma tomada bem instalada
e ligada à terra.
Consulte um eletricista ou um técnico qualificado caso não compreenda totalmente
as instruções de ligação à terra ou se não tiver a certeza de que o aparelho ficou
corretamente ligado à terra.
Se for necessário utilizar um cabo de extensão, utilize apenas um cabo de extensão
de três fios.
É fornecido um cabo de alimentação curto de modo a reduzir os riscos de ficar preso
ou de se emaranhar com um cabo mais longo. Se for utilizado um cabo longo ou um
cabo de extensão:
- A classificação elétrica marcada no cabo ou no cabo de extensão deve ser, no 		
mínimo, igual à classificação elétrica do aparelho.
 - O cabo de extensão tem de ser um cabo de três fios do tipo de ligação à terra.
 - O cabo longo deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre o balcão
ou o tampo da mesa e correr o risco de ser puxado por crianças ou de fazer com
que alguém tropece no cabo acidentalmente.
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Precauções para evitar possível exposição a energia de micro-ondas excessiva

PORTUGUÊS

UTENSÍLIOS - Risco de lesões pessoais
É perigoso se alguém não qualificado para o efeito realizar qualquer operação de
manutenção ou reparação que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra
a exposição a energia de micro-ondas.
Consulte as instruções em “Materiais que se podem utilizar no forno micro-ondas ou
a serem utilizados no forno micro-ondas”. Podem existir determinados utensílios não
metálicos cuja utilização não é segura para micro-ondas. Em caso de dúvida, pode
testar o utensílio em questão ao seguir o procedimento abaixo.

Teste de utensílios:
- Encha um recipiente adequado para micro-ondas com uma chávena de água fria
(250 ml) em conjunto com o utensílio em questão.
 - Coza à potência máxima durante 1 minuto.
 - Toque cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio vazio estiver morno, não o 		
utilize para cozinhar em micro-ondas.
Não exceda o tempo de cozinha de 1 minuto.

Materiais que podem ser utilizados no forno micro-ondas

UTENSÍLIOS

OBSERVAÇÕES

Papel de alumínio

Apenas para proteção. É possível utilizar pedaços pequenos
para cobrir parte finas de carne ou aves para evitar cozinhar
excessivamente. Pode ocorrer a formação de centelhas se
o papel estiver demasiado próximo das paredes do forno.
O papel deve ficar pelo menos 2,5 cm afastado das paredes
do forno.

Travessa de dourar

Siga as instruções do fabricante. A base da travessa de dourar
tem de estar no mínimo a 5 mm acima do prato rotativo.
A utilização incorreta pode fazer com que o prato rotativo
parta.

Pratos

Apenas adequados para micro-ondas. Siga as instruções do
fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.

Frascos de vidro

Remova sempre a tampa. Utilize apenas para aquecer a
comida até aquecer ligeiramente. A maioria dos frascos não
é termorresistente e pode partir-se.

Copos

Apenas copos termorresistentes adequados para fornos
micro-ondas. Certifique-se de que não possuem rebordos
metálicos. Não utilize pratos rachados ou lascados.

Sacos para forno

Siga as instruções do fabricante. Não utilize com atilho
metálico. Faça pequenos cortes no saco para deixar sair o
vapor.

Pratos/tigelas de
papel

Utilize apenas para cozinha/aquecimento de curta duração.
Mantenha-se atento ao forno durante o processo de cozinha.
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Papel de cozinha

Utilize para cobrir a comida para reaquecer e absorver a
gordura. Vigie o processo cozinhe apenas para curta duração.

Papel manteiga

Utilize como cobertura para evitar salpicos ou como
envoltório para cozinhar a vapor.

Plásticos

Apenas adequados para micro-ondas. Siga as instruções do
fabricante. Deve ter o rótulo “Adequado para micro-ondas”.
Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que a
comida no interior aquece. Sacos para fervura e sacos de
plásticos herméticos devem cortar-se, furar-se ou ventilar-se
como indicado na embalagem.

Película aderente

Apenas adequados para micro-ondas. Utilize para cobrir
a comida durante o processo de cozinha para reter a
humidade. Não deixe que a película aderente toque na
comida.

Termómetros

Apenas adequados para micro-ondas (termómetros de
carne e de doces).

Papel de cera

Utilize como cobertura para evitar salpicos e para reter a
humidade.

Tabuleiro de
alumínio

Pode provocar centelhas. Passe a comida para um prato
adequado para micro-ondas.

Cartão p/ alimentos
c/ pega metálica

Pode provocar centelhas. Passe a comida para um prato
adequado para micro-ondas.

Utensílios metálicos
ou com rebordo
metálico

O metal impede que a comida receba energia de microondas. O rebordo metálico pode provocar centelhas.

Atilhos metálicos

Podem provocar centelhas e podem provocar um incêndio
no forno.

Sacos de papel

Podem provocar um incêndio no forno.

Espuma de plástico

A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido
no interior quando exposta a temperaturas elevadas.

Madeira

A madeira seca quando é utilizada no forno micro-ondas e
pode partir ou rachar-se.
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UTENSÍLIOS

PORTUGUÊS

INSTALAÇÃO
Remova todo o material e acessórios de embalagem. Inspecione o forno quanto a
danos, como amolgadelas ou a porta partida. Não instale se o forno estiver danificado.
Caixa: Remova quaisquer películas protetoras existentes na superfície da caixa do forno
micro-ondas.
Não remova a cobertura de Mica castanha-clara (consuante modelo) que está fixa no
espaço interior do forno para proteger o magnetrão.
Selecione uma superfície nivelada que proporcione espaço suficiente para as aberturas
de ventilação de entrada e/ou saída.

- A altura mínima de instalação é 85 cm.
A superfície traseira do aparelho deve ficar virada contra a parede.
- Deixe uma folga mínima de 30 cm acima do forno, sendo necessária uma folga 		
mínima de 20 cm entre o forno e quaisquer paredes adjacentes.

- Não remova as pernas da base do forno.
- Bloquear as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
- Coloque o forno o mais afastado possível de rádios e televisões. O
funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferência na receção de 		
rádios ou televisões.
- Ligue a ficha do forno a uma tomada normal. Certifique-se de que a tensão e
a frequência são as mesmas que aquelas que estão indicadas no rótulo da 		
classificação.
AVISO: Não instale o forno sobre placas de fogões ou outros aparelhos que produzam
calor. Se for instalado próximo de ou sobre uma fonte de calor, o forno pode danificarse, anulando a garantia.
A superfície acessível pode aquecer durante a operação.
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Este forno micro-ondas utiliza um controlo eletrónico moderno para ajustar os
parâmetros de cozinha de modo a dar resposta às suas necessidades para cozinhar.

Definição do relógio
Quando o forno micro-ondas é ligado à corrente, o forno indica “0:00” e o sinal sonoro
soa uma vez.
1) Prima
. O número das horas fica intermitente;
2) Rode o botão MENU para ajustar os números das horas; a hora introduzida deverá
ser entre 0 e 23.
3) Prima

. Os números dos minutos ficam intermitentes.

4) Rode o botão MENU para ajustar os números dos minutos; a hora introduzida
deverá ser entre 0 e 59.
5) Prima

para terminar a definição do relógio. “:” fica intermitente.

Nota:
- Se o relógio não for definido, não funcionará ao ligar.
- Durante o processo de definição do relógio, se não ocorrer qualquer operação
num minuto, o forno voltará ao estado anterior automaticamente.

Cozinhar em micro-ondas
1. Prima a tecla

uma vez e “P100” é apresentado.

2. Prima
quatro vezes ou rode o botão MENU para selecionar a potência de
micro-ondas e “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10” são apresentados por ordem.
3. Prima Start/+30seg para confirmar.
4. Rode o botão MENU para ajustar o tempo de cozinha. (A definição de tempo deve
ser entre 0:05 e 95:00.)
5. Prima Start/+30seg para começar a cozinhar.

Cozinhar em micro-ondas
POTÊNCIA

100%

80%

50%

30%

10%

VISOR

P100

P80

P50

P30

P10

O Seletor de potência e o Interruptor temporizador.
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FUNCIONAMENTO
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Cozinhar rápido
1. No estado de espera, prima a tecla Start/+30seg para cozinhar com o nível de
potência 100% durante 30 segundos. A cada vez que prime na mesma tecla, aumenta
30 segundos. O tempo de cozinha Máx. é 95 minutos.
2. Durante a cozinha com micro-ondas, prima a tecla Start/+30seg para aumentar o
tempo de cozinha.
3. No estado de espera, rode o botão MENU para a esquerda para escolher diretamente
o tempo de cozinha. Depois de escolher o tempo, prima Start/+30seg para começar a
cozinhar. A potência de micro-ondas é 100%.
Nota: Nos estados do menu automático e de descongelação por peso, o tempo de
cozinha não pode ser aumentado ao premir a tecla Start/+30seg.

Função de predefinição
1) Comece por definir o relógio. (Consulte as instruções de definição do relógio.)
2) Introduza o programa de cozinha. É possível definir duas fases no máximo. O
descongelamento não deve ser definido na função de predefinição.
Exemplo: caso pretenda cozinhar com 80% de potência de micro-ondas durante 7
minutos.
a. Prima
uma vez;
b. Rode o botão MENU para escolher 80% de potência de micro-ondas até “P80”
ser apresentado;
c. Prima Start/+30seg para confirmar;
d. Rode o botão MENU para ajustar o tempo de cozinha de 7 minutos;
Após os passos anteriores, não prima Start/+30seg. Em seguida, faça o seguinte:
3) Prima

(relógio/predefinir). Os números das horas ficam intermitentes;

4) Rode o botão MENU para ajustar os números das horas; a hora introduzida deverá
ser entre 0 e 23.
5) Prima

(relógio/predefinir); os números dos minutos ficam intermitentes.

6) Rode o botão MENU para ajustar os números dos minutos; a hora introduzida
deverá ser entre 0 e 59.
7) Prima Start/+30seg para terminar a definição. “:” acende-se, o sinal sonoro soa duas
vezes ao chegar a hora, em seguida, o processo de cozinha é iniciado automaticamente.
Nota: o relógio tem de ser definido primeiro. Caso contrário, a função de predefinição
não funciona.
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1) No estado de espera, rode o botão MENU para a direita para escolher o menu do
“A-1” ao “A-8”;
2) Prima Start/+30seg para confirmar o menu que escolheu;
3) Rode o botão MENU para escolher o peso da comida;
4) Prima Start/+30seg para começar a cozinhar;
5) Após a conclusão do processo de cozinha, o sinal sonoro soa cinco vezes.

Descongelar por peso
1. Prima uma vez

o ecrã apresentará “dEF1”.

2. Rode o botão MENU para selecionar o peso da comida. O intervalo de peso é de
100 a 2000 g.
3. Prima a tecla Start/+30seg para começar a descongelar.
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Menu automático

Descongelar por tempo
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1. Prima duas vezes

o ecrã apresentará “dEF2”.

2. Rode o botão MENU para selecionar o peso da comida. O intervalo de peso é de
100 a 2000 g.
3. Prima a tecla Start/+30seg para começar a descongelar.

Função de bloqueio para crianças
Bloquear: No estado de espera, prima a tecla Stop/Clear durante 3 segundos, será
audível um “bip” a indicar que se entrou no estado de bloqueio para crianças.
Desbloquear: No estado bloqueado, prima a tecla Stop/Clear durante 3 segundos, será
audível um “bip” a indicar que o bloqueio foi libertado.

Função de consulta
1. Nos estados de cozinha de micro-ondas, prima
apresentada durante 2 a 3 segundos.
2. No estado de predefinição, prima
cozinha.

e a potência atual será

para consultar o tempo de início diferido de

3. O tempo predefinido fica intermitente durante 2 a 3 segundos e, em seguida, o forno
volta a apresentar o relógio.
4. Durante o estado de cozinha, prima
durante 2 a 3 segundos.

para verificar a hora atual. Será apresentada

Alertas
- O sinal sonoro soa uma vez quando rodar o botão no início.
- É necessário premir a tecla Start/+30seg para continuar a cozinhar se a porta for
aberta durante o processo de cozinha;
- Assim que o programa de cozinha tenha sido definido, a tecla Start/+30seg não é
premido durante 1 minuto, a hora atual será apresentada e a definição será cancelada.
- O sinal sonoro soa uma vez se o botão for bem premido, caso contrário, não é
emitido qualquer som.
- O sinal sonoro soará cinco vezes para relembrar que o processo de cozinha terminou.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•
•

Certifique-se de que desliga a ficha do aparelho da fonte de alimentação.
Limpe o espaço interior do forno com um pano ligeiramente húmido depois
de utilizar.
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•
•

Limpe os acessórios normalmente com água e detergente.
A estrutura e vedação da porta e as peças contíguas têm de ser limpas cuidadosamente com um pano húmido quando estiverem sujas.
Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores para metais afiados
para limpar o vidro da porta do forno, pois estes podem arranhar a superfície,
o que pode resultar na quebra do vidro.
Sugestão de limpeza – Para uma limpeza mais fácil das paredes do espaço interior em que a comida cozinhada pode tocar: Coloque meio limão numa tigela,
adicione 300 ml de água e aqueça à potência de micro-ondas de 100% durante
10 minutos. Limpe o forno com um pano seco e suave.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O forno foi iniciado
acidentalmente sem comida
dentro.

É muito perigoso utilizar o aparelho sem comida
no interior.

O forno micro-ondas interfere
com a receção da televisão

A receção de rádio ou de televisão pode sofrer
interferência quando o forno micro-ondas está
a funcionar. É semelhante à interferência de
pequenos aparelhos elétricos, como batedeiras,
aspiradores e ventoinhas. É normal.

Luz do forno fraca

Ao cozinhar em micro-ondas com baixa potência,
a luz do forno pode ficar fraca. É normal.

Acumulação de vapor na
porta, sai ar quente das
aberturas de ventilação

Ao cozinhar, é possível que saia vapor da comida.
A maior parte sai pelas aberturas de ventilação. No
entanto, é possível que algum vapor se acumule
em locais frios, como a porta do forno. É normal.

Acumulação de vapor na
porta, sai ar quente das
aberturas de ventilação

Ao cozinhar, é possível que saia vapor da comida.
A maior parte sai pelas aberturas de ventilação. No
entanto, é possível que algum vapor se acumule
em locais frios, como a porta do forno. É normal.

PROBLEMA

CAUSA POSSÍVEL

SOLUÇÃO

Não é possível ligar o
forno.

O cabo de alimentação
não está bem ligado.

Retire a ficha da tomada.
Volte a ligar a ficha 10
segundos depois.

Fusível fundido ou o
disjuntor disparou.

Substitua o fusível ou
reinicie o disjuntor
(reparado por um
profissional da nossa
empresa)

Problemas com a tomada.

Teste a ficha com outros
aparelhos elétricos.

O forno não aquece.

A porta não ficou bem
fechada.

Feche bem a porta.

O prato rotativo de
vidro faz ruído quando o
micro-ondas funciona.

O apoio de rolamento
e a base do forno estão
sujos.

Consulte “Manutenção do
micro-ondas” para limpar
as peças sujas.
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PORTUGUÊS

•
•

PORTUGUÊS

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.
O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade
a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de
forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.
Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes
resíduos urbanos não indiferenciados.
O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de
recolha selectiva existentes para o efeito.
A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos
pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que
desempenhe as mesmas funções.
Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à
sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.
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CONDIÇÕES DE GARANTIA
1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando
se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de
compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com
o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as
peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de
defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou
de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento
do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou
descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na
etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas
atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou
pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma.
Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a
esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a
terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações,
modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão
sempre por conta do comprador.
CONDIÇÕES DE GARANTIA
Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24
meses após a data da compra, é necessário:
- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de
fabrico do produto (sempre que possível).
Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de
serviços a coberto da garantia.
CONDICIONES DE LA GARANTÍA
1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice
una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra
correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el
comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las
piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia
de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de
plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado
del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la
etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas
atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de
indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la
misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo.
Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se
puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones,
modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta
del comprador.
CONDICIONES DE LA GARANTÍA
Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses
a partir de la fecha de la compra, es necesario:			
-La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de
fábrica del producto (cuando sea posible).
Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación
de los servicios cubiertos por la garantía.
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