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As cores podem variar do produto apresentado nas ilustrações.
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1. INTRODUÇÃO 

Agradecemos a sua escolha. Este aparelho irá certamente facilitar o seu 
dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de o colocar 
em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e 
guarde-o para referência futura.
Guarde este manual para servir de referência quando utilizar o produto.

2. FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO 

• O forno microondas deve ser utilizado apenas para descongelar, 
aquecer, grelhar e cozinhar alimentos a vapor.

• O aparelho destina-se exclusivamente à utilização doméstica e 
interna, não podendo ser utilizado para fins profissionais. Qualquer 
outra utilização é considerada imprópria e, portanto, perigosa. 

• O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes da utilização 
indevida do aparelho.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Lote nr.: 068/20

Versão: SETEMBRO/2020

Modelo: MM20LGD-H093 Dimensões: 45,1 X 35,6 X 25,6 
cm

Voltagem: 230V~, 50 Hz, Peso Líquido: 11,82 kg

Potência de entrada: 1150 W 
(microondas), 800 W (grill) Peso Bruto: 12,66 kg

Potência de saída: 700 W Comprimento do cabo: 0,9 m

Frequência de funcionamento: 2450 
MHz Diâmetro do prato: 24,5 cm



M
IC

R
O

O
N

D
A

S 
C

O
M

 G
R

IL
L

PT

[5]

4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! SUPERFÍCIE QUENTE. Este símbolo impresso 
no aparelho avisa para o perigo de queimaduras, uma vez 
que as partes acessíveis do aparelho aquecem durante o 
funcionamento.
Leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar 
o equipamento. Siga rigorosamente as instruções deste 
manual durante o funcionamento do equipamento. Por favor 
guarde o manual e a embalagem para referência futura uma 
vez que contêm informações importantes. Tenha cuidado 
ao utilizar o aparelho elétrico e, em particular, siga as 
seguintes precauções:

REGRAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES. LEIA 
CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA 
FUTURA. 
• AVISO! Se a porta ou as vedações da porta 

estiverem danificadas, o microondas não 
deverá ser utilizado até que tenha sido 
reparado por uma pessoa competente.

• ATENÇÃO! É perigoso para alguém que 
não seja um técnico qualidficado qualquer 
operação de manutenção ou reparação que 
envolva a retirada da tampa que protege 
contra a exposição à energia de microondas.

• AVISO! Líquidos e outros alimentos não 
devem ser aquecidos em recipientes selados, 
pois podem explodir.

• Este aparelho pode ser usado por crianças 
a partir dos 8 anos de idade e por pessoas 
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com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas ou falta de experiência e 
conhecimento, se receberem supervisão ou 
instruções sobre o uso do aparelho de maneira 
segura e entenderem os perigos envolvidos. As 
crianças não devem brincar com o aparelho. A 
limpeza e a manutenção não devem ser feitas 
por crianças, a menos que sejam maiores de 
8 anos e supervisionadas.

• Aviso: Quando o aparelho é utilizado no modo 
combinado, as crianças só devem usar o 
forno sob a supervisão de um adulto devido 
às temperaturas geradas.

• Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação 
fora do alcance de crianças com idade inferior 
a 8 anos.

• Este aparelho foi concebido apenas para 
utilização doméstica.

• O espaço mínimo acima da superfície superior 
do forno deve ser de 10 cm. 

• O aparelho não deve ser instalado a uma 
altura superior a 90 cm acima do chão. Altura 
mínima do espaço livre necessária acima da 
superfície superior do microondas é de 10 cm.

• Tendo como propósito a utilização doméstica, 
este aparelho não se destina a ser utilizado nos 
seguintes locais: copas de lojas, escritórios 
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e outros ambientes de trabalho, em casas 
de turismo rural, por clientes em quartos de 
hotel, motéis e outros ambientes residenciais, 
ou em alojamentos com serviço de quarto e 
pequeno-almoço.

• Utilize exclusivamente loiça própria para a 
utilização em fornos microondas.

• Ao aquecer alimentos em recipientes de 
plástico ou papel, esteja atento ao microondas 
devido à possibilidade de ignição.

• Recipientes metálicos para alimentos e 
bebidas não são permitidos durante o 
cozimento no microondas. Este requisito 
não é aplicável se o fabricante especificar 
tamanho e formato de recipientes metálicos 
adequados para cozinhar em microondas.

• O microondas é destinado ao aquecimento de 
alimentos e bebidas. A secagem de alimentos 
ou roupas e o aquecimento de absorventes, 
chinelos, esponjas, panos húmidos e similares 
podem levar ao risco de ferimentos, ignição 
ou incêndio.

• A temperatura das superfícies acessíveis 
pode alta quando o aparelho estiver em 
funcionamento.

• Se surgir fumo durante a utilização, desligue 
o aparelho ou retire o cabo de alimentação 
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da tomada e mantenha a porta fechada para 
abafar quaisquer chamas.

• O aquecimento de bebidas por microondas 
pode resultar em ebulição eruptiva atrasada; 
portanto, é necessário tomar cuidado ao 
manusear o recipiente.

• O conteúdo dos biberões e dos boiões de 
comida para bebé deve ser mexido ou agitado 
e a temperatura verificada antes do consumo, 
a fim de evitar queimaduras.

• Os ovos com a casca e os ovos cozidos inteiros 
não devem ser aquecidos em microondas, 
pois podem explodir, mesmo após o término 
do aquecimento.

• As vedações da porta, cavidade e peças 
adjacentes devem ser limpas de acordo 
com as orientações referidas no capítulo 8. 
Limpeza e Manutenção.

ATENÇÃO! Para reduzir o risco de queimaduras, 
choques elétricos, ferimentos e exposição 
excessiva à radiação de microondas:
• Utilize o aparelho somente para a finalidade 

descrita neste manual. Não limpe o forno 
com quaisquer substâncias corrosivas. O 
forno foi concebido para aquecer, cozinhar a 
vapor e  alimentos. Não se destina a utilização 
industrial ou laboratorial.
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• Não ponha o microondas a funcionar se 
estiver vazio.

• Não utilize o microondas se o cabo ou a 
tomada estiverem danificados, o microondas 
não estiver a funcionar corretamente ou 
estiver danificado, ou após uma queda.

• Para reduzir o risco de incêndio dentro do 
microondas:

 ¾ Remova o arame de selagem antes de 
colocar um papel ou um saco plástico no 
forno.

 ¾ Se notar fumo, desligue o aparelho sem 
abrir a porta para abafar qualquer possível 
incêndio.

 ¾ Não utilize o forno para fins de 
armazenamento. Quando não estiver a 
utilizar o forno, não deixe produtos de papel, 
utensílios ou alimentos no seu interior.

• Não utilize o forno para fritar. A gordura quente 
pode danificar o aparelho e a loiça e causar 
queimaduras na pele. 

• Alimentos com casca dura, como batatas, 
abóboras, maçãs ou castanhas devem ser 
perfurados antes de serem cozinhados.

• A loiça pode aquecer devido à temperatura do 
alimento aquecido. Pode ser necessário usar 
uma luva de forno.
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• Certifique-se de que a louça utilizada é 
adequada para o uso no microondas.

• Este produto é um equipamento ISM do 
Grupo 2 Classe B. O Grupo 2 inclui todos os 
equipamentos ISM (industriais, científicos 
e médicos), nos quais a energia de 
radiofrequência é gerada intencionalmente 
ou utilizada na forma de radiação 
eletromagnética para processamento de 
materiais. O Grupo 2 também inclui máquinas 
de EDM (“Electrical Discharge Machining” ou, 
em português, Máquina de Eletroerosão). Os 
dispositivos da Classe B são projetados para 
serem utilizados em residências e instalações 
ligadas diretamente a redes residenciais de 
baixa tensão.

• ATENÇÃO! Não coloque o forno microondas 
perto do fogão da cozinha ou de outros 
aparelhos que geram calor. Isso pode causar 
danos ao forno e anulará a garantia.

• O produto não foi testado para ser instalado 
dentro de armários portanto, não pode 
ser colocado dentro de um armário e é de 
instalação livre. 

• Durante o funcionamento, a superfície do 
aparelho pode aquecer.

• Ao usar o microondas, a porta e as partes 
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externas do aparelho podem aquecer.
• Utilize o forno microondas como um 

dispositivo autónomo. O forno não pode ser 
colocado ou instalado num armário.

• Coloque o aparelho numa superfície plana, 
deixando 20 cm de espaço acima, 10 cm atrás 
e 5 cm de ambos os lados. 

• Para evitar danos, imobilize o prato giratório 
antes de mover o aparelho.

• ATENÇÃO! A manutenção e o trabalho 
de reparação realizados por uma pessoa 
não qualificada são perigosos devido à 
necessidade de remoção da cobertura que 
é utilizada para proteção contra os efeitos 
da radiação de microondas. A mesma 
regra aplica-se à substituição do cabo de 
alimentação e da lâmpada. Nesse caso, leve 
ou envie o produto para o nosso serviço pós-
venda.

• O forno microondas deve ser utilizado 
apenas para descongelar, aquecer e cozinhar 
alimentos.

• Retire os alimentos aquecidos usando luvas 
de forno.

• ATENÇÃO! É libertado vapor ao remover a 
tampa do recipiente ou ao retirar a película.

• O aparelho não deve ser controlado por um 
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temporizador externo ou com um sistema de 
controlo remoto separado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA QUE PERMITEM 
EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO ÀS RADIAÇÕES 
EXCESSIVAS NO MICROONDAS:
• Não ligue o forno microondas com a porta 

aberta. Isso pode levar a uma exposição 
perigosa à radiação de microondas. Não 
remova os mecanismos de segurança ou 
altere as suas configurações.

• Não coloque objetos entre a porta do forno e 
o painel frontal. Não permita a acumulação 
de sujidade ou resíduos de limpeza nas 
superfícies de vedação.

• Não utilize o forno microondas se ele estiver 
danificado. Verifique, com especial atenção, se 
a porta fecha corretamente e se os seguintes 
elementos não estão danificados:

 ¾ Porta (o fecho não pode ser violado);
 ¾ Dobradiças e fechos (não podem ser 
danificados ou perdidos);

 ¾ Vedantes de porta e outras superfícies de 
vedação.

• Todas as reparações e modificações devem 
ser realizadas apenas por pessoal técnico 
qualificado.

• O microondas deve ser limpo regularmente e 
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os resíduos de alimentos removidos.
• A falha em manter o forno em condições 

limpas pode levar à deterioração da superfície 
que pode afetar adversamente a vida útil do 
aparelho e possivelmente resultar em uma 
situação perigosa. 

• Recipientes de alimentos e de bebidas, 
feitos de metal, não são próprios para serem 
utilizados no microondas.

• Não limpe o aparelho com uma máquina de 
limpeza a vapor.

• Para evitar riscos, se um cabo de alimentação 
estiver danificado deve ser substituído pelo 
fabricante, num centro de serviço autorizado, 
ou por outro profissional qualificado.

5. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

Depois de retirar o conteúdo da embalagem, por favor verifique se todos 
os elementos listados estão presentes. Após desempacotar o aparelho, 
verifique se está a funcionar corretamente.
 

  1 x microondas com 
prato em vidro  1 x Grelha metálica 1x Manual do utiliza-

dor

Se detetar a falta de alguma peça, entre em contato com o vendedor.
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6. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

1. Fechos de segurança para bloqueio da porta
2. Janela em vidro
3. Eixo
4. Aro rotativo
5. Prato giratório em vidro
6. Painel de controlo
7. Guia de Ondas (Por favor, não remova a placa de mica que cobre a 

guia de ondas)
8. Grelha metálica

7
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PAINEL DE CONTROLO
6.1 - Temporizador
O temporizador permite-lhe definir o tempo de 
funcionamento até 30 minutos.

6.2 -Seletor de funções  
Seleção da potência de microondas, função grill 
ou modo de cozedura combinada.

• Microondas - use este botão para ajustar o nível de 
potência de cozimento. Este é o primeiro passo para 
começar a cozinhar. 

Baixa 18% saída de 
potência Manter quente

Descongelar 

36% saída de 
potência Descongelar

Tabela de descongelação

Alimento Peso (em kg) Tempo 
(minutos)

Carne vermelha 0.1~1.0kg 1:30~26:00

Carne de aves 0.2~1.0kg 2:30~22:00

Peixe 0.1~0.9kg 1:30~14:00

Média 58% saída de 
potência

Cozinhar lentam-
ente

Média alta 58% saída de 
potência

Cozinhar 
normalmente

Alta 100% saída de 
potência

Cozinhar 
rapidamente

6.1

6.2

• Função de grill - O programa grill é adequado para gratinados e para grelhar fatias 
finas de carne, bifes, escalopes, costeletas, salsichas ou peças de frango. Selecione o 
programa grill e o tempo que melhor se adequa ao alimento que pretende.

• Modo de cozedura combinada: O magnetron e o elemento de aquecimento 
funcionam de maneira alternada. De acordo com as propriedades dos alimentos, utiliza 
alternadamente o grill e a função de microondas, para obter o melhor resultado de 
cozinhado:

 ¾ Combi 1: 30% do tempo de operação é utilizada a função de microondas e 70% do 
tempo é utilizada a função de grill. É adequado para assar costeletas, sanduíches e etc.

 ¾ Combi 2: 49% do tempo de operação é utilizada a função de microondas e 51% do 
tempo é utilizada a função de grill. É adequado para grelhar frango e pequenos pedaços 
de carne.

 ¾ Combi 3: 67% do tempo de operação é utilizada a função de microondas e 33% do 
tempo é utilizada a função de grill. É adequado para grelhar frango grande, pato e etc.
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7. FUNCIONAMENTO 

INSTALAÇÃO:

1. Remova todos os materiais de embalagem do interior do forno 
microondas.

2. ATENÇÃO! Certifique-se de que o forno microondas não tem danos, 
como, por exemplo, porta mal posicionada ou amolgada, vedações e 
superfícies de vedação danificadas, dobradiças ou trincos partidos, 
ou soltos, ou amolgados, dentro do forno ou na porta. No caso de 
haver danos, não utilize o aparelho e entre em contacto com o serviço 
de assistência pós-venda.

3. Coloque o forno microondas numa superfície plana e estável que 
suporte o seu peso e o peso dos alimentos.

4. Não coloque o forno perto de materiais inflamáveis ou de fontes de 
calor ou humidade.

5. É necessário um fluxo de ar adequado para o bom funcionamento do 
aparelho. Deixe 10 cm de espaço livre acima, 10 cm atrás e 5 cm em 
ambos os lados do forno. Não cubra, nem bloqueie as aberturas do 
aparelho. Não desmonte os pés do aparelho

6. Não ligue o forno microondas sem o prato de vidro (5) ou o aro rotativo 
(4) colocados.

7. Certifique-se que o cabo de alimentação não está danificado e não 
está colocado por baixo do forno ou em contacto com superfícies 
quentes ou afiadas.

8. Mantenha o acesso fácil à tomada para que a ficha do cabo de 
alimentação possa ser facilmente removida da tomada em caso de 
emergência.

9. Não utilize o forno no exterior.
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LIGAÇÃO À TERRA
O aparelho deve estar ligado à terra. O cabo do forno está equipado com 
um condutor de proteção e uma ficha de ligação à terra que deve ser 
ligada a uma tomada de parede devidamente instalada e com ligação à 
terra. Em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque 
elétrico, permitindo a descarga de corrente. Recomendamos que ligue 
o forno a um circuito destinado exclusivamente a este aparelho. O uso 
de alta voltagem é perigoso e pode causar incêndio ou outros acidentes, 
causando danos ao forno. 

ATENÇÃO! A utilização inadequada da ficha de ligação à terra pode causar 
choque elétrico.

IMPORTANTE!

1. Se tiver alguma questão relacionada com a ligação à terra ou com 
a ligação elétrica do aparelho, por favor entre em contacto com um 
eletricista qualificado ou com um centro de assistência técnica.

2. O fabricante e o vendedor não podem ser responsabilizados por 
qualquer dano ou ferimento causado por falha no cumprimento dos 
procedimentos aplicáveis à ligação do aparelho à fonte de alimentação 
elétrica.

Os fios no cabo de alimentação estão marcados do seguinte modo:
Fio amarelo-verde = fio de terra 

Fio azul = fio neutro
Fio castanho = fio fase

INTERFERÊNCIA DE RÁDIO

O funcionamento do forno microondas pode causar interferências nos 
recetores de rádio e de televisão, bem como em dispositivos similares.

Pode eliminar essa interferência executando as seguintes ações:
• Limpando a porta e as superfícies de vedação do forno microondas.
• Alterando a configuração da antena de rádio ou de TV.
• Reposicionando o forno microondas em relação ao recetor.
• Afastando o forno microondas do recetor.
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• Ligando o forno microondas a uma tomada diferente para que o forno 
e o recetor sejam alimentados por circuitos elétricos diferentes.

COMO UTILIZAR O FORNO MICROONDAS

1. Espalhe cuidadosamente a comida. Coloque as peças mais grossas 
mais perto das bordas do prato.

2. Controle o tempo de cozedura. Cozinhe os alimentos com o menor 
tempo recomendado. O tempo pode ser aumentado, se necessário. 
Os alimentos cozidos durante muito tempo podem emitir fumo ou 
incendiar-se. 

3. Cubra os alimentos antes de os cozinhar. Isso protege contra salpicos 
e permite cozinhar mais uniformemente.

4. Para acelerar a cozedura de alimentos como frango ou hamburger, 
vire-os durante o processo. Pratos que levam mais tempo a cozinhar 
como os assados devem ser virados pelo menos uma vez durante a 
cozedura. Pratos como almôndegas devem ser movidos de baixo para 
cima e do centro para a borda do prato a meio do tempo de cozedura.

ESCOLHA DA LOIÇA 

1. O material ideal para utilização no forno microondas deve ser limpo e 
permeável às microondas, e deve permitir o fluxo de energia através 
do recipiente de modo a aquecer os alimentos.

2. As microondas não podem penetrar no metal, por isso não utilize loiça 
com acabamento metálico.

3. Não utilize produtos feitos de desperdícios de papel, pois eles podem 
conter partículas de metal que podem causar faúlhas ou ignição do 
material.

4. Recomendamos a utilização de pratos redondos ou ovais (em vez de 
quadrados ou retangulares), porque a comida localizada nos cantos 
dos pratos pode ser aquecida demasiadamente.
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5. Para evitar um aquecimento excessivo, pode colocar tiras de folha de 
alumínio (mas não em quantidade excessiva) a pelo menos 2,5 cm (1 
polegada) de distância do interior do forno. 

A lista seguinte contém orientações gerais para escolher a loiça apropriada 
para o forno microondas:

Tipo de louça Microondas Grill Cozedura 
combinada

Observações

Vidro resistente ao 
calor Sim Sim Sim -

Vidro não 
resistente ao calor Não Não Não -

Cerâmica resis-
tente ao calor Sim Sim Sim

Nunca use 
cerâmica que 
seja decorada 

com aro 
metálico ou 
vitrificada

Pratos de plásti-
co para fornos 
microondas

Sim Não Não

Não pode ser 
usado para 

cozinhar com 
microondas 
durante um 

longo período 
de tempo

Madeira de bam-
boo ou papel Não Não Não

Fraca resistên-
cia ao calor ao 
calor. Não pode 
ser usado para 

cozinhar em 
alta tempera-

tura.

Película plástica Sim Não Não

Não deve ser 
usada ao coz-
inhar carne ou 

costeletas, pois 
a temperatura 
muito elevada 
pode danificar 

a película.
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Tipo de louça Microondas Grill Cozedura 
combinada

Observações

Tabuleiros de 
metal Não Sim Não

Não pode ser 
usado com 
a função de 
microondas. 

As microondas 
não pode pene-
trar através do 

metal.

Grelha metálica Não Sim Não

Não pode ser 
usado com 
a função de 
microondas. 

As microondas 
não pode pene-
trar através do 

metal.

Papel/recipientes 
de alumínio Não Sim Não

Não pode ser 
usado com 
a função de 
microondas. 

As microondas 
não pode pene-
trar através do 

metal.

UTILIZAÇÃO DO FORNO MICROONDAS

• Cozinhar com micro-ondas preserva o valor nutritivo dos alimentos, 
pois praticamente não necessita de água durante o processo de 
cozedura, evitando assim que as vitaminas se dispersem. A utilização 
adequada do aparelho permite a confeção de deliciosos pratos de 
uma forma rápida e saudável.

• Prepare previamente os alimentos e disponha-os num recipiente 
adequado para microondas - ver “Recipientes para microondas”.

• Nota: dado que as micro-ondas são libertadas das paredes do aparelho 
para o centro, coloque os alimentos maiores na orla do recipiente e os 
alimentos mais pequenos no centro.

• Coloque o recipiente com os alimentos dentro do aparelho e feche a 
porta de vidro.

• Nota: utilize tampas de plásticas adequadas para utilização em 
microondas para evitar salpicos e para cozinhar uniformemente os 
alimentos.

• Escolha o programa mais adequado no botão seletor de programas 
(6.2), de acordo com o tipo de cozinhado:
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 � Potências baixa, média, média alta e alta: a cozedura pelo 
processo de micro-ondas pode ser efetuada mais rápida ou 
mais lentamente, dependendo da potência escolhida. A potência 
conjugada com o tempo de cozedura irá proporcionar a correta 
confeção dos alimentos. Selecione o tempo e a potência que 
melhor se adequa ao alimento que pretende cozinhar - ver “Tabela 
de potências”.

 � Função de descongelação: a descongelação dos alimentos no 
microondas é mais rápida e apresenta melhores resultados do 
que outros processos de descongelação, pois permite que o 
alimento descongele corretamente mantendo o seu valor nutritivo. 
Selecione a função de descongelação e o tempo desejado - ver 
“Tabela de potências”.

 � Grill: O programa grill é adequado para gratinados e para grelhar 
fatias finas de carne, bifes, escalopes, costeletas, salsichas ou 
peças de frango. Selecione o programa grill e o tempo que melhor 
se adequa ao alimento que pretende cozinhar - ver “Tabela de 
potências”.

• Nota: no programa grill deve utilizar a grelha metálica (8) e colocá-
la sobre o prato de vidro (5) de forma a servir de superfície para o 
cozinhado. Não utilize recipientes plásticos neste programa.

 � Cozedura combinada: os programas de cozedura combinada 
reúnem as funções de descongelação, cozedura com micro-ondas 
e grill. Com um só programa pode descongelar, cozer, gratinar ou 
grelhar os seus alimentos. Existem três programas de cozedura 
combinada com funções e percentagem de potência pré-definidas 
- ver “Tabela de cozedura combinada”.

• Selecione o tempo necessário para o seu cozinhado no temporizado 
(6.1).

• Para selecionar um período de tempo inferior a 10 minutos, deve rodar 
primeiro o temporizador (6.1) para mais de 10 minutos e depois voltar 
para trás até ao tempo correcto. 

• Durante a cozedura, os alimentos devem ser virados uma ou mais 
vezes e colocados do centro do recipiente para fora, para que cozinhem 
uniformemente.

• Caso verifique que o alimento necessita de mais tempo para ser 
cozinhado, aumente o tempo à medida que for necessário no 
temporizador.

• Nota: não exceda os tempos de cozedura indicado na embalagem dos 
alimentos. Os alimentos demasiado cozinhados podem queimar-se 
ou incendiar-se.
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• Sempre que os alimentos forem retirados antes do tempo selecionado, 
ou quando o aparelho não estiver a ser utilizado, rode o temporizador 
(6.1) para a posição “0” (desligado). 

• Para parar o funcionamento durante o processo de cozedura, abra a 
porta e rode o temporizador (6.1) para a posição “0” (desligado).

 

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

Antes de limpar o microondas, desligue-o e retire o cabo de alimentação 
da tomada.

• Mantenha o microondas limpo. Remova os resíduos de alimentos e de 
bebidas das paredes do forno, usando um pano húmido. Para sujidade 
mais resistente, pode usar um detergente neutro. Não utilize produtos 
de limpeza em aerossol ou outros agentes de limpeza fortes, pois eles 
podem deixar manchas, riscos ou podem tirar o brilho à superfície da 
porta. 

• Limpe as superfícies exteriores com um pano húmido. Para evitar 
danos nos componentes do interior do forno, proteja os orifícios da 
água.

• Utilize frequentemente um pano húmido para limpar a porta, janela (2),, 
juntas e componentes adjacentes, a fim de remover qualquer resíduo 
de alimentos e bebidas. Não utilize detergentes abrasivos.

• Proteja o painel de controle (6) da água e limpe-o com um pano 
húmido. Ao limpar o painel de controle (6), deixe a porta aberta para 
evitar o arranque acidental do funcionamento do forno.

• Se o vapor se acumular dentro ou fora do forno, limpe-o com um pano 
macio. A condensação pode ocorrer ao utilizar o forno em locais de 
grande humidade. Esta situação é completamente normal.

• De vez em quando, remova o prato em vidro (5) e limpe-o. Lave o prato 
em vidro (5) em água morna com detergente para a loiça ou na máqui-
na de lavar loiça.

• Limpe regularmente o aro rotativo (4) e a parte inferior do forno para 
evitar ruído excessivo durante o funcionamento. Lave a superfície 
de baixo do forno com um detergente suave. O aro rotativo (4) pode 
ser limpo em água quente com sabão. Após a limpeza, coloque o aro 
rotativo (4) na sua posição original.

• Para eliminar odores no interior do microondas, coloque uma tigela 
funda e resistente ao calor cheia de água com cascas de limão, no 
interior do forno, e aqueça-a durante cinco minutos. Em seguida, limpe 
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o interior do microondas com um pano macio. 
• Limpe o microondas regularmente e remova qualquer resíduo de 

alimentos. A sujidade excessiva no microondas pode causar danos à 
sua superfície, afetar negativamente o funcionamento do aparelho ou 
até mesmo representar uma ameaça para o utilizador.

• Quando o microondas é utilizado pela primeira vez na função grill 
(grelhador) pode produzir algum fumo e cheiro leves. Este é um 
fenómeno normal, porque o microondas é feito de uma chapa de aço 
revestida com óleo lubrificante contendo também alguns resíduos 
de fabrico, que sob o efeito do calor gerado pelo grill (grelhador), 
produzirá vapores e odores resultante da queima do óleo lubrificante. 
Este fenómeno desaparecerá após um período de utilização.

9. REPARAÇÕES

Caso o microondas não funcione:
1. Certifique-se que está devidamente ligado à rede elétrica. Caso 

contrário, remova a ficha da tomada, aguarde 10 segundos e ligue-o 
novamente.

2. Certifique-se que o fusível não está queimado ou que o disjuntor está 
ativado. Se não, verifique a tomada ligando outro aparelho à mesma.

3. Certifique-se que o painel de controlo está corretamente programado 
e o relógio ajustado.

4. Verifique se a porta está fechada e o fecho de segurança foi ativado. 
Caso contrário, a corrente não passará para o microondas.

SE OS PASSOS ACIMA NÃO SOLUCIONAREM O PROBLEMA, POR FAVOR 
CONTACTE UM TÉCNICO QUALIFICADO. NÃO REPARE O FORNO POR SI 
PRÓPRIO.

10. ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Os resíduos de dispositivos elétricos são materiais 
recicláveis. Não os elimine no lixo doméstico porque podem 
conter substâncias prejudiciais à saúde humana e ao meio 
ambiente! Por favor, apoie ativamente a gestão dos recursos 
naturais e proteja o meio ambiente colocando o aparelho 
que já não utiliza num ponto de recolha para reciclagem de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.
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11. DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE 

Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC 
(Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/EU), da 
Diretiva de Baixa Tensão LVD (2014/35/EU) e da Diretiva 
ROHS (2011/65/EU) relativa à restrição do uso de 
substâncias perigosas em equipamentos elétricos e 
eletrónicos. Portanto, o aparelho recebeu a marca CE e a 
declaração europeia de conformidade.

12. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS 

O símbolo significa que a embalagem contém um manual 
de instruções que deve ser lido antes do uso.

A marca „Ponto Verde” na embalagem indica que o 
importador contribuiu financeiramente para a construção 
e funcionamento do sistema nacional de valorização e 
reciclagem de resíduos de embalagens, de acordo com 
as regras resultantes das disposições da legislação 
portuguesa e da União Europeia sobre embalagens e 
resíduos de embalagens.

Este produto está de acordo com os requisitos da Diretiva 
2011/65 / EU - chamada diretiva RoHS. O objetivo da 
presente diretiva é aproximar a legislação dos Estados-
Membros relativa à restrição do uso de substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, 
e contribuindo para a proteção da saúde humana e 
recuperação e descarte ecologicamente correto de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 
2013. O novo equipamento elétrico e eletrónico colocado 
no mercado não contém chumbo, mercúrio, cádmio, 
crómio hexavalente, difenilo polibromado ou feniléter 
polibromado.
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O aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

Mantenha o produto posição na vertical, conforme 
mostrado.

Manter afastado da água e humidade.

Risco de danos ao aparelho por manuseamento incorreto 
ou queda em altura.

Se o aparelho já não cumprir as suas expectativas ou se 
estiver avariado, coloque-o e aos seus acessórios, nas in-
stalações de reciclagem respetivas. Descarte as embal-
agens e as peças plásticas nos locais designados para 
esse fim, tendo em consideração a proteção do meio am-
biente.

 
13. GARANTIA 

A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau funcio-
namento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva 
prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser 
colocado na embalagem original.

14. EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:   
                                
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765 
www.joinco.pt
Fabricado na China
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English version              Pag. 27-57
Version: 09/2020

DIGITAL MICROWAVE OVEN WITH GRILL REF. MM20LGD-H093

Colors may differ from those shown in the illustrations.
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1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product! We believe that it will satisfy your 
needs.
Before using the product, please read carefully this manual, with special 
attention to the safety rules, as well as cleaning and storage instructions.
Please keep this manual for future reference.

2. INTENDED USE

• The microwave oven should be used only for defrosting, heating, grill-
ing and steaming foods.

• The appliance is intended exclusively for domestic and indoor use, and 
cannot be used for professional purposes. Any other use is considered 
improper and therefore dangerous.

• The manufacturer shall assume no liability for injuries resulting from 
improper use of the appliance.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Batch nr.: 068/20

Version: SEPTEMBRE/2020

Model: MM20LGD-H093 Dimensions: 45,1 x 35,6 x 25,6 
cm

Supply voltage: 230 V~, 50 Hz, Net weight: 11,82 kg

Input power: 1150 W (microwave), 
800 W (grill) Gross weight: 12,66 kg

Output power: 700 W Power cable length: 0,9 m

Operating frequency: 2450 MHz Glass tray diameter: 24,5 cm
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4. SAFETY RULES

CAUTION! HOT SURFACE.
This symbol placed on the appliance warns for the burning 
danger, since the appliance’s accessible surfaces became 
hot during operation.
Read carefully the user manual before use. During operation, 
strictly follow the instructions contained in this manual. 
Please keep the manual and packaging for future reference 
as they contain important information. Be careful when 
using the electrical appliance, and in particular follow the 
below precautions:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. READ 
CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

• WARNING! If the door or door seals are 
damaged, the oven must not be operated 
until it has been repaired by a competent 
person.

• WARNING! It is hazardous for anyone other 
than a competent person to carry out any 
service or repair operation that involves the 
removal of a cover which gives protection 
against exposure to microwave energy.

• WARNING! Liquids and other foods must 
not be heated in sealed containers since 
they are liable to explode.

• This appliance can be used by children 
aged from 8 years and above and persons 
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with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children 
unless they are older than 8 and supervised.

• Warning: When the appliance is used in 
combined mode (microwave and grill), 
children should only use the microwave 
oven under adult supervision due to high 
temperatures generated.

• Keep the device and its cord out of the reach 
of children under 8 years.

• This appliance is designed for domestic use 
only.

• The minimum space above the upper 
surface of the oven should be 10 cm.

• The appliance must not be installed equal or 
higher than 90 mm above the floor. Minimum 
height of free space necessary above the 
top surface of the oven is 10 cm.

• This appliance is intended to be used in 
household and similar applications such 
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as: staff kitchen areas in shops, offices and 
others working environments; farmhouses; 
by clients in hotels, motels and other 
residential type environments; bed and 
breakfast type environments. 

• Use only dishes or containers that are 
suitable for use in microwave ovens.

• When heating food in plastic or paper 
containers, keep an eye on the oven due to 
the possibility of ignition.

• Metallic containers for food and beverages 
are not allowed during microwave cooking. 
This requirement is not applicable if the 
manufacturer specifies size and shape of 
metallic containers suitable for microwave 
cooking.

• The microwave oven is intended for heating 
food and beverages. Drying of food or 
clothing and heating of warming pads, 
slippers, sponges, damp clothes and similar 
may lead to risk of injury, ignition or fire.

• The temperature of accessible surfaces may 
be high when the appliance is operating.

• If smoke occurs during use, turn off or unplug 
the appliance and keep the door closed in 
order to stifle any possible flames.
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• Microwave heating of beverages can result 
in delayed eruptive boiling, therefore care 
must be taken when handling the container.

• The contents of feeding bottles and baby 
food jars shall be stirred or shaken and the 
temperature checked before consumption, 
in order to avoid burns.

• Eggs in their shell and whole hard-boiled 
eggs should not be heated in microwave 
ovens since they may explode, even after 
microwave heating has ended.

• Door seals, cavities and adjacent parts 
must be cleaned in accordance with the 
guidelines referred to in chapter 8 Cleaning 
and Maintenance.

WARNING! In order to reduce the risk of burns, 
electric shock, fire, injuries and exposure to 
excessive microwave radiation:
• Use the appliance only for the intended 

purpose described in this manual. Do 
not clean the oven with any corrosive 
substances. The oven has been designed 
for heating, cooking and grilling foods. It is 
not intended for industrial or laboratory use.

• Do not start the microwave oven if it is 
empty.
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• Do not operate the microwave oven if 
the cable or plug has been damaged, the 
microwave is not working properly, or has 
been damaged or dropped.

• In order to reduce the risk of fire inside the 
oven:

 ¾ Remove the sealing wire before placing a 
paper or plastic bag in the oven.

 ¾ If you notice smoke, turn off the appliance 
without opening the door in order to stifle 
any possible fire.

 ¾ Do not use the oven for storage purposes. 
When not using the oven, do not leave 
paper products, utensils or foods inside.

• Do not use the oven for frying. Hot fat can 
damage the appliance and dishes, and 
cause skin burns.

• Products with hard peel, such as potatoes, 
pumpkins, apples or chestnuts should be 
pierced before cooking.

• Dishes may become hot due to the 
temperature of the heated food. It may be 
necessary to use a kitchen glove.

• Make sure that the dishes or containers are 
suitable for microwave use.

• This product is a Group 2 Class B ISM 
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equipment. Group 2 includes all ISM 
equipment (industrial, scientific and 
medical), in which the radio frequency energy 
is generated intentionally or used in the form 
of electromagnetic radiation for materials 
processing. Group 2 also includes EDM 
machines. Class B devices are designed for 
use in households and premises connected 
directly to low-voltage residential networks.

• WARNING! Do not place the microwave over 
or near the kitchen stove, or other appliances 
that generate heat. This may cause damage 
to the oven and will void the warranty.

• The product has not been tested for 
placement in a cabinet, therefore it must not 
be placed in a cabinet.

• During operation, the surface of the appliance 
may become warm.

• When using the oven, the door and exterior 
parts of the appliance may become warm.

• The microwave oven must only be used as a 
free-standing one.

• Place the appliance on a flat surface, leaving 
20 cm of space above, 10 cm behind, and 5 
cm on both sides. 

• To avoid damage, secure the turntable tray 
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before moving the appliance.
• WARNING! Performing maintenance and 

repair work by an unqualified person is 
dangerous due to the need of removal of the 
cover which is used for protection against 
the effects of microwave radiation. The 
same rule applies to the replacement of the 
power cable and bulb. In such case, take or 
send the product to our service point.

• The microwave oven should be used only 
for defrosting, heating and cooking foods.

• Remove the heated food using oven gloves.
• WARNING! Steam is released when removing 

the cover or unwrapping foil.
• Appliances are not intended to be operated 

by means of an external timer or separate 
remote-control system.

SAFETY PRECAUTIONS ALLOWING TO AVOID 
THE POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE 
MICROWAVE RADIATION:
• Do not operate the microwave oven with 

the door open. This may lead to dangerous 
exposure to microwave radiation. Do not 
remove the safety interlocks or change their 
settings.



M
IC

R
O

W
A

V
E O

V
EN

 W
ITH

 G
R

ILL

EN

[36]

• Do not place any objects between the oven 
door and the front panel. Do not allow for 
accumulation of dirt or cleaner residues on 
sealing surfaces.

• Do not operate the microwave oven if it is 
damaged. Pay special attention to whether 
the door closes properly, and the following 
elements are not damaged:

 ¾ Door (cannot be bent).
 ¾ Hinges and latches (cannot be damaged 
or loose).

 ¾ Door seals and other sealing surfaces.
• All repairs and modifications should be 

performed only by qualified technical 
personnel.

• The oven should be cleaned regularly and 
any food deposits removed.

• Failure to maintain the oven in a clean 
condition could lead to deterioration of the 
surface that could adversely affect the life 
of the appliance and possibly result in a 
hazardous situation.

• Clean the microwave oven frequently and 
remove food debris.

• Failure to maintain the oven in a clean 
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condition could lead to deterioration of the 
surface that could adversely affect the life 
of the appliance and possibly result in a 
hazardous situation.

• Food and beverage containers made 
of metal, are not suitable for use in the 
microwave oven.

• Do not clean the appliance with a steam 
cleaner.

• To avoid hazard, If the supply cord is 
damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.

5. PACKAGING CONTENT

After unpacking, please check if all the listed items are included in the 
package.
After unpacking the appliance, check if it is working properly.

  1 x microwave oven 
with glass tray  1 x metallic grid 1x instruction manual

If any part is missing, please contact with the seller.
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6. DESIGN

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Shaft
4. Roller Ring
5. Glass tray
6. Control Panel
7. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave 

guide)
8. Metal Rack

7
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CONTROL PANEL

 

6.1

6.2

6 .1 - Temporizador / Timer

The timer knob allows you to set the cooking timee 
to up to 30 minutes.

6.2 - Power   
Selection of microwave power, grill function or 
combined cooking mode.
• Microwave - use this button to adjust the cooking 

power level. This is the first step to start cooking. 

Low 18% power output Keep warm

Defrost

36% power output Defrost

Defrost table

Foof Weight (in kg) Time 
(minutes)

Meat 0.1~1.0kg 1:30~26:00

Poultry 0.2~1.0kg 2:30~22:00

Seafood 0.1~0.9kg 1:30~14:00

Medium 58% power output Slow cooking

Medium high 58% power output Normal cooking

High 100% power output Quick cooking

• Grill function - The grill program is suitable for gratins and to grill thin slices of meat, 
steaks, chops, sausages or chicken pieces. Select program grill and the time better 
suited for the food to be prepared.

• Combined cooking - The combined cooking programs gather the defrosting, the 
micro-wave cooking and the grill functions. In one single program you can defrost, cook, 
gratin or grill your food. 

 ¾ Combi 1: 30% of the operating time the microwave function is used and 70% of the time 
the grill function is used. It is suitable for roasting chops, sandwiches and etc.

 ¾ Combi 2: 49% of the operating time the microwave function is used and 51% of the time 
the grill function is used. It is suitable for grilling chicken and small pieces of meat.

 ¾ Combi 3: 67% of the operating time the microwave function is used and 33% of the time 
the grill function is used. It is suitable for grilling large chicken, duck and etc.
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7. OPERATION

INSTALLATION:

1. Remove all packaging materials from the inside of the microwave 
oven.

2. WARNING! Make sure that the microwave oven is free from damage 
such as incorrectly positioned or dented door, damaged seals and 
sealing surfaces, broken or loose hinges and latches, or dents inside 
the oven or on the door. In case of any damage, do not use the 
appliance, and contact the service centre.

3. Place the microwave oven on a flat, stable surface which will hold its 
weight and the weight of the food. 

4. Do not place the oven near any flammable materials or sources of heat 
or moisture.

5. Adequate airflow is required for proper operation of the appliance. 
Leave 10 cm of free space above, 10 cm behind, and 5 cm on both 
sides of the oven. Do not cover or block any vents of the appliance. Do 
not disassemble the appliance’s feet.

6. Do not operate the oven without the glass tray (5) or turntable ring (4) 
in place.

7. Make sure that the power cable is not damaged and does not run 
under the oven or through hot or sharp surfaces.

8. Provide access to the plug so that it can be removed from the socket 
in case of emergency.

9. Do not use the oven outdoors.
 
EARTHING

The appliance must be earthed. The oven cable is equipped with a 
ground conductor and earthing plug which must be connected to a 
properly fitted and earthed wall socket.
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In the event of a short circuit, earthing reduces the risk of electric 
shock, allowing for current discharge. We recommend connecting the 
oven to a circuit intended solely for this appliance. The use of high 
voltage is dangerous and may lead to a fire or other accident causing 
damage to the oven.

WARNING! Improper use of the earthing plug can result in electric 
shock.

IMPORTANT!

1. If you have any questions related to the earthing or connection of the 
appliance, please contact a qualified electrician or technical service 
centre.

2. The manufacturer and the seller shall not be liable for any microwave 
damage or injury resulting from failure to comply with the procedures 
applicable for connection of the appliance to the power source.

The wires in the power cable are marked as follows:
Yellow-green wire = earthing wire

Blue wire = neutral wire

Brown wire = live wire

RADIO INTERFERENCE

Operating the microwave oven can cause interference to radio and 
television receivers, as well as similar devices.

You can eliminate the interference by:
• Cleaning the door and sealing surfaces of the microwave oven.
• Changing the setting of the radio or TV antenna.
• Repositioning the microwave oven in relation to the receiver.
• Moving the microwave oven away from the receiver.
• Plugging the microwave oven to a different socket so that the oven 

and receiver are powered from different circuits.
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HOW TO USE THE MICROWAVE OVEN
1. Carefully spread the food. Place the thickest pieces closer to the edges 

of the plate.
2. Control the cooking time. Cook the food for the shortest recommended 

time. You can extend it if necessary. Food cooked for too long may 
emit smoke or catch fire.

3. Cover the foods before cooking. This protects against splashes and 
allows for more even cooking.

4. To speed up the cooking of foods such as chicken or hamburgers, flip 
them over during the process. Large dishes such as roast should be 
flipped at least once during cooking.
Dishes such as meatballs should be moved from the bottom up and 
from the centre to the edge of the plate halfway through cooking.

CHOICE OF CONTAINERS

1. The ideal dish material for microwave use should be clear and 
microwave transparent and should allow for the flow of energy through 
the container in order to heat the food.

2. Microwaves cannot penetrate metal, so do not use dishes with a metal 
finish.

3. Do not use products made of wastepaper, as they may contain metal 
particles, which can cause arcing or ignition of the material.

4. We recommend the use of round or oval (rather than square or 
rectangular) dishes, because the food located in the corners can be 
heated excessively.

5. In order to prevent excessive heating, you can place strips of aluminium 
foil (but not in excessive amounts) at least 2,5 cm (1 inch) away from 
the inside of the oven.

The following list contains general guidelines for choosing the appropriate 
dishes:
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Material of 
container Microwave Grill Combined 

cooking
Notes

Heat-resistant 
glass Yes Yes Yes -

Non heat–resistant 
glass No No No -

Heat-resistant 
ceramic Yes Yes Yes

Never use the 
ceramics which 
are decorated 
with metal rim 

or glazed.

Microwave–safe 
plastic dishes / 
containers

Yes No No
Cannot be used 

for long time 
microwave 

cooking.

Bamboo wood and 
paper No No No

Poor heat re-
sistant. Cannot 

be used for 
High-tempera-
ture cooking.

Plastic film Yes No No

It should not 
be used when 
cooking meat 

or chops as the 
over-tempera-
ture may do 

damage to the 
film.

Metal tray No Yes No

It cannot be 
used with the 

microwave 
function. Micro-
waves cannot 

penetrate 
through metal.

Metal grill No Yes No

It cannot be 
used with the 

microwave 
function. Micro-
waves cannot 

penetrate 
through metal.
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Material of 
container Microwave Grill Combined 

cooking
Notes

Aluminium Foil & 
Foil Containers No Yes No

It cannot be 
used with the 

microwave 
function. Micro-
waves cannot 

penetrate 
through metal.

USE OF THE MICROWAVE OVEN

• Microwave cooking preserves the food’s nutritional value since 
practically no water is need during the cooking process, avoiding 
the vitamin’s dispersion. The right use of the appliance allows the 
preparation of delicious dishes, in a quick and healthy way.

• Previously prepare the food and place them in a microwave-safe 
recipient - see “Microwave oven recipients”.

• Note: since the micro-waves are released from the appliance’s walls to 
the centre, place the bigger pieces of food on the recipient’s extremity 
and the smaller pieces of food in the centre.

• Place the recipient with the food inside the appliance and close the 
glass door.

• Note: use plastic covers suitable for microwaves use, to avoid spills 
and to cook evenly food.

• Select the most suitable programme on the program seletor button 
(6.2), according with the type of cooking:

 � Low, medium, medium high and high powers: cooking by the micro-
wave process can be quick or slow depending on the selected 
power. The power in conjugation with the cooking time will allow 
the correct food’s confection. Select the time and the power better 
suited for the food to be cooked - see “Power table”.

 � Defrost: defrosting the food in the microwave is quicker and 
presents better results than the other defrost processes, since it 
allows the correct defrosting, maintaining food’s nutritive value. 
Select the defrost program and the desired time - see “Power 
table”.

 � Grill: The grill program is suitable for gratins and to grill thin 
slices of meat, steaks, chops, sausages or chicken pieces. Select 
program grill and the time better suited for the food to be prepared 
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- see “Power table”.
• Note: The metallic grill (8) must be used in grill programme. Place it 

over the glass tray (5) to serve as a cooking surface. Do not use plastic 
recipients in this program.

 � Combined cooking: The combined cooking programs gather the 
defrosting, the micro-wave cooking and the grill functions. In one 
single program you can defrost, cook, gratin or grill your food. 
There are 3 combined cooking programs with pre-defined function 
and power percentages- see “Table for combined cooking”.

• Select the necessary cooking time on the timer (6.1).
• To select a time period of less than 10 minutes, you must turn the timer 

(6.1) to more than 10 minutes and then adjust it to the desired time.
• During cooking, the food must be turned over one or more times, and 

placed from the centre to the recipient’s extremity, for an even cooking.
• If more cooking time is need, increase it as necessary.
• Note: do not exceed the cooking time recommended by the 

manufacturer. Overcooked food may burn.
• When the food is removed before time ends, or when the appliance is 

not being used, turn the timer (6.1) to the “0” position (Off). 
• To stop the function during the cooking process, open the glass door  

and turn the timer (6.1) to the “0” position (Off).

8. CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, turn off the microwave oven and remove the power cable 
from the wall socket.
• Keep the microwave oven in a clean condition. Remove food and 

beverage residue adjacent to oven walls using a damp cloth. For 
stubborn dirt, you can use a mild detergent. Do not use aerosol cleaners 
or other strong cleaning agents, as they can leave stains, streaks or 
dulling on the door surface.

• Clean the external surfaces with a damp cloth. In order to avoid 
damage to components inside the oven, protect vents against water.

• Often use a damp cloth to wipe the door, window (2), seals and 
adjacent elements in order to remove any food and beverage residue. 
Do not use abrasive detergents.

• Protect the control panel (6) against water and clean it with a damp 
cloth. When cleaning the control panel (6), leave the door open in order 
to prevent accidental starting of the oven.
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• If steam gathers inside or outside the oven, wipe it with a soft cloth. 
Condensation can occur when using the oven in high humidity areas. 
This is completely normal.

• From time to time, remove the glass tray (5) and clean it. Wash the 
glass tray (5) in warm water with dishwashing liquid or in a dishwasher.

• Regularly clean the roller ring (4) and the bottom of the microwave 
in order to avoid excessive noise during operation. Wash the bottom 
inner surface of the microwave oven with a mild detergent. The ring 
can be cleaned in hot soapy water. After cleaning, place the roller ring 
(4) in its original position.

• To get rid of odours inside the oven, place a deep heat-resistant bowl 
inside, filled with water with lemon peel, and heat it for five minutes. 
Then thoroughly wipe the inside of the oven dry with a soft cloth.

• Regularly clean the oven and remove any food residue. Excessive 
dirt in the oven can cause damage to its surface, adversely affect the 
operation of the appliance, or even pose a threat to the user.

• When the microwave oven with grill function is first used, it may produce 
slight smoke and smell. This is a normal phenomenon because the 
oven is made a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven 
will produce fumes and odour generated by burning the lubricating oil. 
This phenomenon will disappear after a period of using.

9. REPAIRS
If the microwave oven does not work:
1. Make sure that it is properly connected to electrical network. If not, 

remove the plug from the socket, wait ten seconds, and then plug it in 
again.

2. Make sure that the fuse is not blown or that the circuit breaker has not 
been activated. If not, check the socket by plugging in another device.

3. Make sure that the control panel is programmed correctly and the 
clock has been set.

4. Check if the door is closed, and the safety lock has been activated. 
Otherwise the current will not flow to the microwave oven.

IF THE ABOVE STEPS DO NOT SOLVE THE PROBLEM, PLEASE CONTACT 
A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT ADJUST OR REPAIR THE OVEN 
YOURSELF.
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10. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENTS

Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do 
not dispose of them with household waste as they may contain 
substances harmful to human health and the environment! 
Please actively support cost-effective management of 
natural resources and protect the environment by taking the 
waste appliance to a collection point for recyclable waste 
electrical and electronic equipment.

11. CE DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance meets the requirements of the EMC Directive 
(Electromagnetic Compatibility) 2014/30 / EU, the LVD Low 
Voltage Directive 2014/35 / EU and the ROHS Directive 
2011/65 / EU on the restriction of the use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment. Therefore, 
the device has received the CE mark and the European 
declaration of conformity.

12. EXPLANATION OF SYMBOLS

This symbol indicates that the packaging includes a user 
manual, which should be read before use.

The „Green Dot” trademark located on the packaging 
means that the entity, for whom the product was 
manufactured, made financial contributions in 
construction and operation of the national recovery 
and recycling system for packaging waste in 
accordance with the principles resulting from the 
laws of Portugal and the European Union concerning 
packaging and packaging waste.

Designation of the container material – cardboard.
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This product meets the requirements of Directive 
2011/65/EU, referred to as RoHS directive. The purpose 
of the Directive is the approximation of the laws of 
the member states concerning the restriction of use 
of hazardous substances in electrical and electronic 
equipment, and the contribution towards the protection 
of human health and the environmentally sound recovery 
and disposal of waste electrical and electronic equipment. 
RoHS Directive applies from 3 January 2013. New 
electrical and electronic equipment put on the market 
shall not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent 
chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated 
diphenyl ethers.

The appliance is intended for domestic indoor use only.

Hold the product upright as shown.

Keep away from water and moisture.

Risk of product damage by mishandling or dropping from 
height.

If the product no longer meets your expectations or its 
lifetime has expired, place the product and its accessories 
in the relevant recycling facility. Dispose of the packaging 
and plastic parts in locations designated for that purpose, 
bearing the environment in mind. 
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13. WARRANTY

The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the 
product must be returned to the store where it was purchased, along with 
the proof of purchase. The product should be complete and placed in its 
original packaging. 

14. MADE FOR

Joinco - Import and Export, Ltd.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisbon
PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
Made in China
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