u
Ø
6J
®
Ø
®
®

Componente principal

Conteúdo da
emba[agem
Ø

Copo para água

Manual do utilizador

Disco de moLde

Receitas

A Esparguete

Escovadelimpeza

6 Eettuccine

Utensí[io de limpeza plano

C Penne

Copo para farinha

D Lasanha/Dumpling

o
®
®
®

Cabo de a[imenzaçáo

Barra

Sucorie de enrolac’er:o do cabo

Pá para misrurar

Caixa de arrumaçáo

Ø Cámara de miswra
® Tampa da cámara de mistura
® Disco de moLde

®
®

GeraL

Suporte do disco de moLde

©
©
©

para

comorimir

Bo:áo para itciar/interromper
Botáo ce controLo
Eunciona[idade de extrusáo extra
DESLIGADO
PeguLaçáo de funcionamento
automático

Tubo de comprimir
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Desmontar e
[impar antes da
primeira uti[izaçáo
(

Importante
• Antes de utiLizar o aparelbo pela primeira vez, retire e elimine com
segurança todo o material de embaLagem e/ou etiquetas promocionais.
• Rette todas as oeças e acessónos amovíveis, lave e seque totalmenle
tonas as peças e acessóhos (consulte o capitulo “Lirnpeza}
• Nác utihze água oara enxagja ou imergir o comoonente principal, o cabo
de alimentaçáo ou a ficha de alimentaçáo
Náo utitize um estregáo ou produtos de limpeza serneihantes pois hscam a
superficie de plástico e afetam a vida útiL da máquina para tazer massa.
• Os discos de molde e todas as peças amovíveis do aparelho sáo laváveis
na máquina de Lavar loiça. Quando os Lavar na máquina de Lavar loiça,
certifique-se de que seleciona o programa adequado que tem uma
temperatura máxima inferior a 60 oc.
• Este aparelho dest1na-se apenas a uso Doméstico.

1

Puxe a tampa para desbLoqueá-la e, cm seguiDa,
retire-a da cámara de mistura.

2

Retire a cámara de mistura do componente
principaL desLizando-a.

Hg
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3

Pode o suporte do disco de moloc para a
esquerda de modo a retirá-lo da saida da cámara
de mistura.

4

Coloque o dedo ra cámara de mistura e empurre o tubo de compñmir para
o exterior de íorma a deslizá-:o para ora da saíoa da cámara de mistura.
Desencaixe o disco de molde e, em seguida, retire a barra para comprimir
do tubo de comprimir

5

Pebre a pá para misturar da cámara de mistura.

tr

6

Lave todas as oeças e acessórios amovíveis e seque-os com um pano.
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L
Montagem

Siga os passos de montagem abaixo para
montar a máquina para lazer massa.

Coloque a cámara de mistura no componente prir cpa deslizaroo-a
Nota:
Certifiquese de que os manípuLos de fixaçáo
O do componente principal están encaixados
nas aberturas da parte inferior da cámara de
mistura.
II

2

Coloque a pá para misturar na cáma’R de mistJra
como aoesentado na ilustraçáo.

3

Introduza a tubo de comprimir na cámara de
mistura.

Nota:
CertiIque-se de que a abertura grande do tubo
de comprimir fica voltada para cima quando
ntroduzir o tJDo na cámara
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4

Introduza a narra para comprimir na cámara de mistura. Certifique-se de
que a barra cara comprimir desliza até ao fundo do tubo de cornpñmtr e da
pá para misturar e fra encaxada no exo do componente pnncipa[.

Nota:
• Vire Ugeramente a pá para misturar para se assegurar de que a barra de
compressáo está conectada corretamente ao eixo O do componente
principal.

5

Encaixe o disco de molde no saída da cámara de
nmstLira.

Nota:
• Certiñciuc-se de que a superficie ptana do disco
de motde está voltada para lora
• Cerlifique-se de que o disco oc mode encaxa
no ponto de ñxaçáo da barra de comprimir
• Certifique-se de que a seta no disco de molde
está voltada para cima, quando o encaixar na
saldo da cámara de mistura. Preste especial
atençáo quando realizar esta tarefa para o disco de molde para lasanha/
dumphng. Tem de se certificar de que a aberlura
da folfia de [asanha está na parte superior
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6

Fixe o disco de molde na abertura do suporte do disco de moLde e. em
seguida, monte o suporte na saída da cámara de mistura. Pode o suporte
para a direita para b[oqueá-Io firmemente na posiçáo correta.

o

Encaixe sempre o disco de molde na saida da cámara
de mistura antes de montar o suporte do disco de
molde, Nunca colopue o disco de molde no suporte
do disco de molde para os montar iuntos na saida da
cámara de mistura

7

ncaixe a lampa na cámara do mistura.
Nota:

Se a tamoa da cámara oe mistura náo estiver
instalada corretarnente. o interruptor de
seguranÇa irá impedir o Funcionamento do
aoare ha

144
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Utilizar a
máquina para
fazer massa

í

Importante
• CoLoque o produto numa superficie plana e evite que a mesa agite ou vibre.
• Certiíique-se de que todas as peças estáo devidamente montadas antes de
ligar a máquina á corrente.
• Náo coloque menos de 200 g (1 medida de farinha do copo incluído)
ou mais de 400 g (2 medidas de farinha do copo incluido) de íarinha na
cámara.
• yerta o líquido Lentamente através da ranhura para a água depois de o
apareiho começar a amassar
• Se
arinha que foi pesaoa antes de processar a aose
seguinte, esvazie a cámara e reinicie o aparelbo. desligando e voltando a
Ligar a ticha
• Náo cotoque quaisquer ingredientes a uma temperatura igua. ou superior
a 60 oc na máquina para fazer massa, nem coloque a máquina para fazer
massa cm ambientes com alta temperatura (60 °C). como ambientes de
esterilizaçáo a aLtas temperaturas Se o fizer, pode oetormar o aparelno.
• Náo celeque lfquidos na cámara de mistura antes de a máquina para tazer

‘1

quiseí eliminar a

massa começa a funcionar

• CertihqLie-se de que o disco de molde e o suporte do disco de molde estáo
corretamente montados antes de Ligar o aparelho.
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Preparaçáo e mediçáo da farinha
Retire urna cháve.na cheia de farinha utilizando o
copo para farinha fornecido. Ehrnine qualquer
excesso de farinha acima do rebordo do copo
cern o utensiLio de limpeza pLano fornecido.
1 copo de íarlnha chelo pesa cerca de 200 ge
2 copos de farinha chelos pesam cerca de 400 g.

Nota:
• Náo agite nem bata no copo de fabnha corn o
objetivo de remover a farinha ern excesso Tal irá
aLotar a o peso da arinha
• U:iüze urna balança ce coznha para pesar de
forma rnais precisa.
• 200 g de farinha rendern para cerca de 200 g de
massa/noodLes Frescos. 400 g de farinha rondern
para cerca de 450 g de rnassa/noodLes frescos.

2

146

Puxo a tampa cara desoioqueá—ia e, ern
seguida, retire a tampa da cámara de
rnistura.
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3

CoLoque a farinha na cámara. Se quiser preparar
2 aB doses, adicione um segLindo copo para
tarinha, urna vez que precisará de 2 copos
(—400 g) de farinha no total.

Nota:

• Náo coLoque Líquidos na cámara de mistura neste momento. Coloque
Líquidos apenas após a máquina para fazer massa começar a funcionar
• Náo coloquc menos de 200 g ou mais de 400 g de farínha na cámara. Se
colocar uma quantidade insuificiente ou excessiva de farinha na cámara] o
aparelho pode náo funcionar
• Náo adicione a fainha através da abertura do tubo de compimir. caso
contrário a farnha no tubo de comp.irnir náo será ntsturada de forma
uniforme.
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Preparaçáo e mediçáo de Líquidos
Meça o volume dos líquidos ao nivel dos seus
olhos numa superficie plana.
Nota:
• Náo coooe líquidos na cámara de mistura
antes de a máquina para fazer massa começa a
Funcionar.

Existem 2 conjuntos de marcaçóes de água no copo para água fornecido.
1 Quando estiver a utilizar farinha sem fermento e
urna mistura de ovo para preparar massa de ovo/
tasanha simples. utilize o lado A com dois níves
para líquidos.
Nvei 1(80 mI): quantidade de mstura de ovo
necessária para] copo de farinha.
Nivel 2 060 mI): quanoclade de mistura do ovo
necessária para 2 copos de farinha.
Lado A
1 Para preparar a mistura de ovo para massa de ovo
simples, cotoque 1 ovo no copo para água Adicione
água até á quantidado necessária, conforme
indicado no lado A e, em seguida, bata o ovo e a
água para misturá- los

1 Quando estver a utilizar as seguinres combinaçóes
do íarinha e Líquidos para preparar rnassa, consulte
o lado B com volumes específicos.
Farinha sem fermento misturada com água pura!
sumo de vegetais.
Várias outras tarinhas (conforme apresentadas nas
soguintes tabelas) combinadas com mistura de ovo/
água pura/sumo de vegetais.

‘

-

-
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Lado B

Consulte as seguintes tabelas para mais detaihes sobre a proporçáo de água e
farinha.
Nota:
Estas tabetas apresentam as proporçóes de farinha/liquido baseadas cm
200 g de farinha. Quando utilizar 400 g de farinha para preparar massa,
duplique o volume dos líquidos (incluindo ovo) para obter a proporçáo de
farinha/líquido correta.
1 Quando utilizar mistura de ovo para preparar massa, coloque 1 ovo no copo
para água. Adicione água até á quantidade necessária, conforme apresentado
abaixo e. em seguida, bata o ovo e a água para misturá-los.
Misturaclel Copo
ovo (mt) para água

Farinha
Trigo duro (150 g ce farrha de semolina
4 50 g de farnha sem fermentoY

200 g cje trigo ircegra.

90

200 g do espelta

95

200 g de Farinha para pifio
Soba (130 g de larinha de trigo-sarraceno
+ 70 g de fainha sem fermento)

85

Lado B

a

85

1 Quando utilizar água pura para fazer massa, adicione água á quantidade
necessária, conforme apresentado abaixo.
Farinha

Águapura(m

200 g de fainha sem fermento
Trigo duro (150 g do farinha ce senolina
calo a sern fermeto)
_de
j 200 g oc trigo integra.

Copoparaágua

75
—

SO g

Lado 3
85

200 g oc esoelta

80

1 Quando utilizar sumo de vegetais (incluindo 1 ovo) para fa7or rnassa, coloque
1 ovo no copo para Agua. Adicione sumo de vegetais até á quantidade
necessária, conforme apresenlado abaixo, e, em seguida, bata o ovo e a água
para misturá-tos.

200 g de larinha sen’
‘ormento
Trigo dJro (150 g de
íarinna ce semolina
50 g de ratnha sem
fermento)

Lado U
85

85

85

Utilize uma halança de cozinha para pesar de forma mais precisa.
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Importante
As receitas de massas fornecidas no vro de recetas fo’am testadas para
serem bern-sucedidas. Se expenricntar ou uLlizar ojVas reccitas do
rnassa, as proporçóes de fahnha e água/ovo teráo de ser ajus:adas para
a proporçáo do copo de água e de farinha, fornecdo com a máquina para
fazer massa. A máquina para fazer massa náo funcionará devidamente se
náo ajustar corretamente a nova receita.
Nota:
• Para obter os me[hores resultados, utilize farinha sem fermento com as
quanLdades de líouioo recomenoadas indicadas no copo.
• As ateraçáes sazonais e a uflhizaçáo de ingredientes de oi’erentes regides
poacr atetar as quantidades de fa’inha/água.
• O glúten’ é urna pasta aglutinante que assegura que a massa náo se riestaz
facilmente. A farinha sern glúten náo contérn urna pasta aglutinante, pelo
que precisa de urn espessante para atuar corno um ‘aglutinante”, corno goma
xantana ou guar. Os vários tipos de farinha sern glúten funcionam de forma
diferente ao preparar massa. Algumas farinhas náo sáo adequadas para
preparar rnassa, como a farinha de coco e a farinha de arroz branco: algurnas
variedades de farinha funcionarn bern. como a qLlinoa co tngo sarraceno.
receitas deliciosas
• Consute as receitas fornecidas para rnais inspiraçáo
de massa e noodles.
paCa

Iniciar o programa de preparaçáo de massas

Importante
• Náo selecione o programa de extrusáo extra anLes de a misturada massa
estar concluida. Caso contrário, tal danificará a máquina para fazer massa e
reduzirá a sua vioa útil.
• Náo desligue o cabo de ahrnentaçáo antes de terminar de processar
Se tiver de parar o processo de preoaraçáo de rnassas. rooe o botáo de
contrato para ‘DESUGADO para parar o processo de funcionarnento e,
em seguida, desligue o cabo de alirnentaçáo da tornada antes de executar
outras operaçñes.
• Náo exceda o tempo de funcionarnento máximo de 2 ciclos continuos
ern todas as aplicaçóes. Rara proteger melhor a vida útil do aparelbo, é
oossivcl voltar a utilizar o aparelbo depois de decorridos 30 minutos após
a realizaçáo de 2 ocIos de funcionarnento continuos.
• Se pretender utilizar o aparelho continuamente, [impe cada oisco de molde
após cada sessáo de preparaçáo de massas corn o utenstio de lirnpeza
fornecido Para facilitar a limpeza, náo irnera o disco de rnode diro:anente
ern água.
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Ligue a ficha do apareLho á tomada elétrica. A
máquina para fazer massa irá emitir um sinal
sonoro.

Nota:
• Certitique-se de que todas as peças estáo
devidamente montadas antes de Ligar a
máquina á correnta

2

Encaixe a tampa na cár, ara de mistura

Nota:
• O aparelho náo começa a funcionar se a tapa
da cámara náo estiver devidamente Fechada.
Durante o processo de preparaçáo de massas,
sea tampa da cámara ificar solta, o aparelho
para automaticamente de funcionar.

3

Rode o botáo de controlo para setecionar o
processo automático de preparaçáo de massas e]
em seguida, prima o botáo para iniciar/
interromper
Nota:
• Todo o processc de Funcionarnento (inctuindo
os processos de amassar e extrusáo) demora
cerca de 12 minutos para 200 g do tarinba e
18 minutos para 400 g do fannha.

4

Após iniciar o processo de amassar, yerta
lentamente o Liquido através da ranhura da
tampa.

Nota:
• Durante a mistura da massa, náo adicione outros
ingredientes depois de colocar o Liquido Caso
contrário. tal atetará os osuItados da textura da
massa
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5

Depois da máquina para tazer massa terminar de amassar, esta emitirá
alguns sinais sonoros e a extrusáo da massa começará passados alguns
segundos. Cotoque um recipiente por baixo da saída. Corte a rnassa no
comprimento pretenoido com o utensilio de limpeza

Nota
• Se a proporçáo de líquido e fartnha náo estiver
correta, a extrusáo náo será bern-sucedida. Neste
caso, prepare os ingredientes novamente.
• Moya o utensilio de limpeza para baixo para
cortar a massa

6

Quando o processo de extrusáo esti\Jer concluioo, a aplicaçáo emitirá
algjns sinais sonoros.
Nota:
• Náo rode o botáo de controlo para a posiçáo DESLIGADO” antes da
conclusáo de todo o processo (é emitido um sinat sonoro).

7

Após a conclusáo da preparaçáo da massa. se notar que flcaram algumas
sobras de massa dentro da cámara, cm pnmeiro lugar, pode rooar o botáo
de controlo oara a posiçáo DESLIGADO e. em seguida, rodar o botáo de
controlo para a posiçáo extrusáo extra Pima o botáo para iniciar/
interromper para iniciar o programa de extrusáo extra.
Nota:
DESLIGADO
• Pode encontrar alguns ños finos de massa na
superficie da massa. É normal.
• O tempo de cozedura da massa varia de acordo
com as preferéncias pessoais, o formato da massa
e o número de porçóes.

o wL*o

7.

E)
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Limpeza

1

Importante

•
•
•
•

1

Pode o botáo de controLo para “DESLIGADO”, des[igue a a[irnentaçáo
e[étrica e retire o cabo de a[imentaçáo antes de [impar ou desmontar este
aparolho.
Náo imerja o componente principaL em água.
Náo Limpe o apareiho com um esfregáo nem com produtos de [impeza
cáusticos ou abrasivos (como gasohna, áLcooL ou propanoL).
Lirnpe o apai’etho aoós cada utilizaçáo ou este poderá náo funcionar
correlamonto.
Tenha especial cuidado quando limoar o apare[no. de forma a náo se
coriar cm quaisquer rebordos atiaoos que exisam.
Os discos de moLde e todas as peças amovíveis do apareLho sáo Laváveis
na máquina de Lavar loiça. Quando os lavar pa máquna de la’iar Loiça.
certifique-se de que seLeciona o programa adequado que tem uma
temperalura máxima inferior a 60 °C.
Pode o botáo de controLo para DESLIGADO” e
retire a ticha da tomada e[étrica.
/
(II

2

Siga os passos la 5 no caoltLilo “Desmontare [impar antes da primeira
utihzaçáo”
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3

Limpe o disco de moLde com a terramena de imoeza íorrecda para
rernoverresduos de rnassa. Poste’iormenlc. [irripe com água

4

Uzi[ize a escova de limpeza fornecida rara
[impar tooas as peças arnoviveis com
detergente da [oiça e ágLla quente ou [aveas ra máquina oe tavar [oiça. Seque todas as
poças com um peno.

Sugestáo:
Uti[ize a extremidade pontiaguda da escova
de limpeza para fimpar o fundo interior do
tubo de comprimir

5

Lave todas as peças amovive’s com oetergente da [oiça e água quente
ou coloque-as na máquina de lavar ioiça. Em seguida, secue todas as
peças com um pano.

6

Uti[ize uni paro seco para [impar o
componente principal, o botáo de controLo
e o exterior da máquina para fazor massa.

Nota:
Depois da limpeza. certifique-se de que
todas as peças e o disco de molde secam
compe[amente ao ar antes de os guardar
Monte novarnente a máquina para fazer
massa para a próxima utilizaçáo.
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Armazenamento

1

EnroLe o cabo de aLimer’taçáo á volta do suoorte
de enrolarnento do cabo.

2

Seque os discos de molde e guarde-os na caixa
de arrumaçáo.

H

lj

pequena ranhura na caixa de arrumaçáo íoi
desenvoLvida para o utensilio de Limpeza do
disco de molde de esparguete f5no. náo
incluido nesta máquina para fazer massa Este
utensilio será apresentado e vendido em
separad a
3

Guarde a máquina para Fazer massa num local seco
e bern ventilado após a utilizaçáo.
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Resotuçáo de
probLemas
Este capitulo resume os problemas mais comuns que podern surgir no aparelbo.
Se náo conseguir resolver o problema com as informaçóes fornecidas a seguir,
visite www.phitips.com/support para consultar urna lista com as perguntas mais
frequentes ou contacte o Centro de Apolo ao Cliente no seu pais.

fo apar&ho riáo emite qualquer som após ligar a ficha na tomada.
• A ficha náo está ligada corretamente ou a tomada náo está Ligada á fonte de atimentaçáo.
veñfiq;e se a 1-cha cje aimentaçáo está ligada corretarnente e sea tomada está a fJnconar
corretamente.
aJ

O apareiho náo inicia o processo de preparaçáo de massa após a ficha ser
ligada na tomada.
•

L

‘II

Náo selecionou un programa de preparaçáo de massas ou náo premiu o botáo para inidarØ.
Escolha um programa de preparaçáo de massas e prima o botáo para iniciar

Depois de premir o botáo para iniciar 0,0 aparelho emite um sorn de
alarme e náo funciona.
• A tampa da cámara náo está montada corretamente.
certihque-se de que segue o manual do utiLizador para montar a tampa da cámara
corretamente.

A tampa da cámara abriu devido á pressáo do interior.
Há demasiada farinha na cámara de mistura.
A quaritidade máxima de farinha para cada porçáo é do 400 g. Se tiver colocado mais de 400 g
oe farinha
na cámara de mistura. reduza a qanidade e prepare curra dose de massa
Náo segulu a proporçáo de fannha e água fornecida na tabela de proporçáo de farinha/
água A massa está demasiado húmida.
Desligue a ficha da tonte de ahrnentaçáo. limpe a máquina para fazer massa e siga novamente
o manual do unlizador para reiniciar a Qreparaçáo da massa.
Atampa da cámara náo está montada corretamente.
certihque-se de que segue o manual do utilizador para montar a tampa da cámara
corretamente.
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Durante o processamento, o aparelho para de funcionar quando abre a
tampa.
•

Por razóes de segurança. o aparelbo para sempre de funcionar quando a tampa é aberta
durante o processamento.
Se precisar de retomar a operaçáo anterior, feche a tampa corretamente e prima o botáo iniciar/
iriterromper
-

-

Durante o processo de preparaçáo de massas, o aparelho para de
funcionar e náo emite qualquer som de alarme.

4

A máquina para fazer massa sobreaqueceu devido a um longo tempo de funcionamento
continuo.
Desligue da fonte de alimentaçáo e deixe a máquina para fazer massa arrefecer Náo exceda o
ternpo de funcionaniento máximo de 2 ciclos continuos em todas as apLicaçóes Para proteger
melhor a vida útil do aparelho, é possivel voltar a utilizar o apareLho depois de decorndos
30 minutos apos a realizaçáo de 2 ciclos de funconarnento continuos

t

Durante o processo de preparaçáo de massas, o apareiho para de
funcionar e emite um som de alarme.

-

Náo seguiu a proporçáo de farinha e água fornecida na “tabela de proporçáo de farinha/
águaZ. A massa pode estar demasiado seca.
A pá de rr,istura pode estar bloqueada por aLgum objeto estranho.
Foi selecionado o programa errado.
Desligue a ticha da forne de ahmenraçáo, limpe a máquina para fazer rnassa e siga novamente
o manual do utilizador para reiniciar a preparaçáo da massa.

fA pa para msturar funciona a seco e náo saimassa

Y

As quantidades de farinha e a água estáo incorretas.
Desligue a hcha da fonte de alimentaçáo e elimine a massa. Limpe a máquina para fazer
massa, meça corretaniente os ingredientes (utilize uma balança de cozinha para pesar a farinha
de forma mais precisa) e siga novamente o manual do utilizador para reiniciar a preparaçáo da
massa

A farinha fica húmida após estar armazenada durante muito tempo.
Utilize fannha fresca ou armazenada corretamente

rAmassadesfazse fadimente.
As quantidades de farinha e a água estáo incorretas.
Desgue a hcl’a da fonte de alimer,taçáo e elimine a massa Lmoe a máquira nara fazer
massa meça corretamente os ingredertes (utihze uma balarça de cozinha para pesar a tarinha
de forma mais precisa) e siga novare’te o manual do utihzacor para reiniciar a peparaçáo da
massa.

Náo utilizou o tipo correto de farinha.
Utilize farinha sem fermento ou farinha com maior leor de proteína (consulte o capirulo Utilizar
a máquina para fazer massa” no manual do utilizador ou no livro de receitas fornecido)
-
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A massa nao fica coLada.
As quantidades de farinha e água estáo incorretas; está a coLocar demasiada água na cámara
de mistura.
Meça a fainna e a água com os copos para tarinha e para água Fornecidos e de acamo com a
tabela de pr000rçao de tañnba/água Utihze urna balança de cozinna oara pesar a fa9nha de
forma mais precisa.

Demasiadas sobras de massa na cámara.
•

A farinha foi exposta a humidade antes de ser utilizada ou a massa está demasiado húmida.
Mantenha a farinha riuni local de armazenamento seco Siga o manual de inslruçóes do
utdizado oara reIniciar a prnoaraçáo da massa

•

Náo limpou corretamente a cámara, a pá para misturar e o disco de molde antes de os utilizar.
Certifique-se de que todas as peças estáo timpas antes cje as utitizar

•

A pá para misturar ou a cámara ainda estáo molhadas.
Certi9que-se de que todas as peças estáo comoletamente socas antes de as utlizar

•

Náo adicionou a água na ordeni correta.
O tipo de tarinha náo é adequado.
Siga o manual de instruçóes do utilizador para preparar massas.

O apare[ho está a verter urna pequena quantidade de água.
•

A água é adicionada antes do mido do programa.
Siga as hstruçóes do manual do utiLzador oara adcior.ar água irnediatamente após o inicio co
programa

Poepois de preparar a rnassa, náo é possive[ retirar a cámara de mistura do
componente principaL ou puxar o tubo de comprimir para fora da cámara
de mistura.
O apareLho fol parado durante a extrusáo e antes do processo de preparaçáo de massas estar
completamente concluido.
1. Cotoque as peças desmontadas no devido lugar até que o aparelbo estoja montado
corretarnenle, e rode o botác de controlo para a posiçáo DESLIGADO
2 Ligue o aparILo á corrente, sclecione o programa automático de preparaçáo de massas
e pnma o catan para ttciar Mantenha a pá cara misturara roda durante cerca de
10 segundos e. cm seguida, rode o hotáo de controlo na postçáo DESLIGADO.
3. Desigue a ficha do aoareLio. cesmonte-o e limpe-o conforme descnlo no n1anua do
utlJzador (consulte o capitulo ..impeza”).
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