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Quando o forno não estiver sendo usado, é 
recomendado desligá-lo da tomada elétrica.
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4 IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Favor guardar para consultas futuras. Leia e siga todas as instruções antes de usar o forno para evitar o risco de incêndio, 
choques elétricos, ferimentos em pessoas ou danos ao usar o forno. Estas Instruções não cobrem todas as condições 
possíveis que possam ocorrer. Entre sempre em contato com o agente de serviço ou fabricante sobre problemas que 
você não conseguir entender e solucionar

Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta para perigos potenciais que podem matar ou ferir e outros. 
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "ATENÇÃO" ou "CUIDADO". 

Este símbolo alerta para perigos ou práticas inseguras que podem causar ferimentos corporais ou danos materiais.

Este símbolo alerta para perigos ou práticas inseguras que podem causar lesões corporais graves ou morte.

CUIDADO

ATENÇÃO

CUIDADO

ATENÇÃO

CUIDADO
ATENÇÃO

CUIDADO

1 Não tente forçar ou fazer quaisquer ajustes ou reparos na porta, vedação da porta, painel de 
controle, chaves de segurança ou qualquer outra parte do forno que envolva a remoção de qualquer 
cobertura de proteção contra a exposição à energia de micro-ondas. Não opere o forno se o lacre da 
porta e as partes adjacentes do forno estiverem com defeito. Reparos só devem ser realizados  
por um técnico qualificado.

• Ao contrário de outros aparelhos, forno com função micro-ondas é um equipamento de alta tensão e corrente  
elétricade alta voltagem. O uso ou reparo indevido pode resultar em exposição excessiva perigosa à energia de 
micro-ondas  ou choque elétrico.

2 Não use o forno para fins de desumidificação. (Ex. O uso do forno, com jornais molhados,  
roupas, brinquedos, aparelhos elétricos, animais ou crianças, etc)

• Isto pode ser a causa de dano grave de segurança como um incêndio, queimaduras ou morte súbita devido a 
choque elétrico.

3 O aparelho não é destinado ao uso por crianças ou pessoas idosas. Não permita que crianças utilizem o forno 
sem supervisão quando foram dadas instruções adequadas para que a criança ser capaz de usar o forno de 
uma forma segura e compreender os riscos de utilização indevida. 

• O uso inadequado pode causar danos, tais como um incêndio, choque elétrico ou queimaduras.

4 Partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

• Elas podem se queimar.

5 Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que podem explodir. 
Retire o filme plástico do alimento antes de cozinhar ou descongelar. Note entretanto que em alguns casos a 
comida deve ser coberta com filme plástico, para aquecimento ou cozimento.

• Pode estourar.

6 Esteja certo de usar acessórios adequados para cada modalidade de operação, consulte as Instruções na 
página no. 9.

• O uso inadequado poderá resultar em danos ao forno e acessórios, ou causar faísca e fogo.
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CUIDADO

7 Não permitir que crianças brinquem com os acessórios ou fiquem pendurados na maçaneta da porta.

• Elas podem se machucar.

8 É perigoso para qualquer um que não seja uma pessoa habilitada realizar qualquer operação de 
manutenção ou reparo, que envolve a remoção da tampa que protege contra a exposição à energia de 
micro-ondas.

 1 Você não pode operar o forno com a porta aberta, devido as travas de segurança que estão incorporadas ao 
mecanismo da porta. É importante não mexer com as travas de segurança.

• Tal ação pode resultar em exposição prejudicial à uma excessiva energia de micro-ondas. (Dispositivos de 
segurança desligam automaticamente qualquer atividade de cozimento quando a porta for aberta.)

 2 Não coloque qualquer objeto (tais como toalhas de cozinha, guardanapos, etc) entre a face frontal do forno 
e a porta e não permita que alimentos ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de 
vedação.

• Tal ação pode resultar em exposição prejudicial à uma excessiva energia de micro-ondas.

 3 Não opere o forno se este estiver com qualquer defeito. É particularmente importante que a porta se feche 
corretamente e que não haja danos em: (1) porta (dobrada), (2) dobradiças e trincos (quebrados ou soltos), (3) 
juntas da porta e superfícies de vedação.

• Tal ação pode resultar em exposição prejudicial à uma excessiva energia de micro-ondas.

4 Certifique-se de que os tempos de cozimento sejam definidos corretamente, atentando para o fato de que 
pequenas quantidades de alimentos requerem menor tempo de cozimento ou de aquecimento.

• Cozimento em demasia pode resultar na queima do alimento  e posterior dano ao seu forno.

 5 Ao aquecer líquidos, por exemplo, sopas, molhos e bebidas em seu forno ,
* Não use recipientes que possuam bocas estreitas.
* Não aquecer em demasia.
* odedatemaetnarudzevartuoamusiameonrofonetneipicer oracolocedsetnaodiuqíl oaxeM

tempo de aquecimento.
* uoaxemeopmetedodoírepotrucmuroponrofonrasuoper o-exied,otnemiceuqaosópA

agite-o novamente com cuidado sempre verificando a temperatura antes de consumir para evitar 
queimaduras (especialmente o conteúdo de mamadeiras e potinhos de comida para bebês).

• Tenha cuidado ao manusear o recipiente. O aquecimento de bebidas com a função micro-ondas pode resultar 
em fervura retardada, sem evidências de borbulhas. Isso poderia resultar em líquidos quentes, ferverem de repente.

 6 Uma saída de exaustão está localizada na parte superior, e na inferior ou na lateral do forno. Não bloqueie a 
saída.

• Isto poderá causar danos ao seu forno e resultados indevidos de cozimento.

 7 Não trabalhe com o forno quando estiver vazio. É melhor deixar um copo de água no forno quando 
não estiver em uso. A água do copo irá absorver toda a energia de micro-ondas, se o forno começar 
a trabalhar acidentalmente.

• O uso inadequado poderá resultar em danos ao forno. 
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 8 Não cozinhe alimentos embrulhados em toalhas de papel, a menos que o livro de receitas dê instruções 
no sentido de assim cozinhar o alimento que você está preparando.  
Nunca use jornal no lugar das toalhas de papel de cozinha.

• O uso inadequado pode causar uma explosão ou incêndio.

 9 Não utilize embalagens de madeira e de cerâmica, que possuam incrustações metálicas (Ex: Ouro ou 
prata). Sempre retire qualquer partícula contendo metal.  
Verifique se os utensílios são adequados para uso em fornos com função micro-ondas antes de usar.

• Podem esquentar demais e partir. Objetos de metal em particular, podem arquear no forno, o que pode causar 
sérios danos.

10 Não use produtos de papel reciclado.

• Eles podem conter impurezas podendo causar faíscas e / ou incêndios, quando utilizados no cozimento.

11 Não lave a bandeja e a prateleira, colocando-as na água logo após o cozimento.  
Elas podem se partir ou danificar de alguma forma.

• O uso inadequado poderá resultar em danos ao forno.

12 Assegure-se de colocar o forno de maneira que a frente da porta fique a 8 cm ou mais atrás da borda da 
superfície na qual ele está colocado, para evitar qualquer possível tombamento acidental do aparelho.

• O uso inadequado poderá resultar em lesões corporais e danos ao forno.

13 Antes de cozinhar, perfure a casca da batata, maçã ou de qualquer outra fruta ou legume.
• Eles podem estourar caso não sejam perfurados.

14 Não cozinhe ovos com casca. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em 
fornos com função micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois do forno ser desligado.

• Pressão é criada no interior do ovo, que pode assim estourar.

15 Não tente fazer frituras em seu forno.
• Isso poderia resultar em um derramamento inesperado do líquido quente.

16 Se observar alguma fumaça, desligue ou desconecte o forno da alimentação elétrica e mantenha a porta 
fechada para abafar as chamas.

• Isso pode causar danos graves, como incêndio ou choque elétrico.

17 Quando a comida for cozida ou aquecida em recipientes descartáveis de plástico, papel ou outros materiais 
combustíveis, fique de olho no forno e verifique com freqüência.

• Seu alimento pode vazar devido à possibilidade de deterioração do recipiente, o qual também pode causar 
incêndio.

18  A temperatura da parte externa do forno poder ser elevada quando o aparelho estiver em funcionamento.
Não toque na porta do forno, na parte externa, na parte traseira, interior do forno, acessórios e pratos durante o 
modo dourar, transmissão do calor e operações de modo de cozimento automático, antes de se certificar de 
que não está quente.

•

19 O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.
• Não manter o forno em bom estado de limpeza pode levar à danos da superfície.

Isso poderia afetar negativamente a vida do aparelho e provocar alguma situação de perigo.

20 Se houver elementos de aquecimento, o aparelho fica quente durante o uso. Cuidados devem ser tomados 
para evitar tocar os elementos de aquecimento no interior do forno.

• Há o perigo de queimaduras.
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21 Siga as instruções exatas fornecidas por cada fabricante para seus produtos de pipoca. 
Não deixe o forno sem vigilância enquanto o milho estiver sendo estalado. 
Se o caroço de milho não estalar depois dos períodos de tempo conforme sugerido pelo fabricante, 
interromper o processo de cozimento. Nunca use um saco de papel qualquer para estourar o milho. Nunca
tente estourar os caroços de milho que sobrarem.

•    Excesso de cozimento pode queimar os milhos.

22 Este aparelho deve ser aterrado.

Os fios do cabo de alimentação são coloridos de acordo com os seguintes códigos
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por um agente 
de serviço ou por um técnico qualificado a fim de evitar possíveis riscos.

• O uso inadequado pode causar sérios danos elétricos.

23 Não use produtos de limpeza abrasivos ou materiais para raspagem metálicos e /ou afiados para limpar 
o vidro da porta do forno.

    • Eles podem arranhar a superfície, o que pode resultar em sua quebra.

24 Este forno não deve ser utilizado para fins comerciais de cozinha industrial.
O uso inadequado poderá resultar em danos ao forno.

25
•

26

A conexão pode ser feita através do acesso ao plug ou pela incorporação de um interruptor na fiação fixa de 
acordo com as normas de cabeamento.
O uso de plug ou ligação imprópria pode provocar um choque elétrico ou incêndio.

27

Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou 
instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

28 Este aparelho se destina a ser utilizado somente em aplicações domésticas e similares, tais como:
- Por funcionários de lojas em áreas de cozinha, escritório ou outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Em ambientes do tipo café da manhã.
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Anel de rotação  

Prato de vidro

ANTES DE USAR

Desembalagem e Instalação

ANTES DE USAR

funcionando corretamente. Por favor, preste especial atenção às orientações sobre onde instalar o seu forno.
 embalagem de que o forno não 

tenha sido danificado durante o transporte .

1  Desembale o forno e coloque-o sobre uma superfície plana.

• ESTE FORNO NÃO DEVE SER USADA PARA FINS COMERCIAIS OU EM COZINHA INDUSTRIAL. 

2     
Se o forno não funcionar corretamente, desligue-o da tomada elétrica e, em seguida, conecte-o.

 vidro no topo.

gua. 

CUIDADO

3   Abra a porta do forno através do puxador da porta. da porta.  
Coloque o anel de rotação no interior do forno e coloque o prato de vidro no topo.

4   Encher um recipiente apropriado para micro-ondas com 300 ml de água.
Coloque sobre o prato de vidro e feche a porta do forno. 
Se você tiver alguma dúvida sobre que tipo de recipiente deve ser  
utilizado, consulte a página 10.

5  Pressione o botão PARAR / CANCELAR, e pressione uma vez o botão  
IINÍCIO/OK

SEGUNDOS
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6   O VISOR irá mostrar a contagem regressiva de 30 segundos. 
Quando chegar a 0 o forno irá soar BIPES. Abra a porta e  
teste a temperatura da água. 
Se o seu forno estiver funcionando, a água deve estar morna. 
Tenha cuidado ao retirar o recipiente pode estar quente.

O SEU FORNO ESTÁ INSTALADO AGORA

7   O conteúdo de mamadeiras e potinhos de comida para bebês deve ser mexido ou agitado e a temperatura   
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Nunca usar utensílios de metal ou que contenham metal quando for utilizar a função de 
micro-ondas

As micro-ondas não conseguem penetrar em metais. Eles vão saltar fora de qualquer objeto de metal no forno e 
causar faíscas, um fenômeno que se assemelha a um raio. A maioria dos utensílios resistentes ao calor e de cozinha 
não metálicos são seguros para serem usados em seu forno. No entanto, alguns podem conter materiais 
que os tornem impróprios como utensílios de micro-ondas. Se você tiver alguma dúvida sobre um utensílio  em 
especial, há uma maneira simples de descobrir se ele pode ser usado na função micro-ondas.
Coloque o utensílio em questão ao lado de uma tigela de vidro cheia de água no forno. Selecione a função micro-ondas 
em potência ALTA por 1 minuto. Se a água esquentar, mas o utensílio permanecer frio ao toque, o utensílio 

quente, as micro-ondas foram absorvidas pelo utensílio e este não é seguro para uso com a função micro-ondas. 
Você provavelmente tem muitos itens em mão em sua cozinha que agora pode ser usado como material para 
cozinhar na função micro-ondas. Basta ler a lista a seguir.

na função micro-ondas

Louças
Há muitos tipos de louça para uso na função micro-ondas. Em caso de dúvida, consultar as instruções do fabricante ou 
realizar o teste de micro-ondas.

Utensílios de vidro
Utensílios de vidro resistente ao calor é seguro para micro-ondas. Isso inclui todos os tipos de utensílios de vidro 
temperado. No entanto, não utilizar peças delicadas feitas em vidro, como copos ou taças de vinho, pois podem 
quebrar com o aquecimento dos alimentos.

Recipientes de armazenamento feitos em plástico
Estes podem ser usados para armazenar os alimentos que devem ser rapidamente esquentados. No entanto, 
eles não devem ser usados para armazenar os alimentos que necessitam de tempo considerável no forno, pois 
comidas quentes, eventualmente podem deformar ou derreter os recipientes de plástico.

Papel
Pratos de papel e embalagens são convenientes e seguros para uso em função micro-ondas, desde que o tempo de 
cozimento seja curto e e os alimentos a serem cozidos sejam baixos em gordura e umidade. As toalhas de 
papel também são muito úteis para embalar alimentos e para o revestimento de tabuleiros em que alimentos 
gordurosos, como bacon são cozidos. Em geral, evite produtos de papel de cor pois a cor pode sair e se pregar ao 
alimento. Alguns produtos de papel reciclado podem conter impurezas que podem causar faíscas ou fogo quando 
usados na função micro-ondas.

Sacos plásticos de cozinha
Desde que sejam feitos especialmente para a cozinha, essas sacos podem ser usados em micro-ondas. No entanto, 
não se esqueça de fazer um corte no saco para que o vapor possa escapar. Nunca utilize sacos comuns de plástico 
para cozimento em micro-ondas , pois eles irão derreter ou se romper.

Utensílios de plástico para micro-ondas
Uma variedade de formas e tamanhos de utensílos de micro-ondas estão disponíveis. Na maioria das vezes, 
provavelmente você vai poder usar itens que você já tem em casa ao invés de investir em novos equipamentos de 
cozinha.

Barro, pedra e cerâmica

para se ter certeza.

Utensílios para Função Micro-ondas

• Alguns itens com elevado teor de chumbo ou ferro não são adequados como utensílios de cozinha.
na função micro-ondas.

CUIDADO
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Painel de Controle
1. Display (Visor)
    O visor mostra o horário e indica as configurações de tempo 
    e função de cozimento selecionadas.
2. Sensor Cook (Sensor de Cozimento)
    Selecione essa função para cozinhar sem precisar 
    configurar tempo e potência de cozimento.
3. Melt (Derreter)
    Selecione essa função para derreter chocolate, queijo, 
    manteiga ou marshmallows.
4. Soften (Amolecer)
    Selecione essa função para amolecer sorvete, cream cheese, 
    manteiga ou suco congelado.
5. Express Defrost (Descongelamento Express)
    Selecione essa função para descongelar 500gr de comida de 
    forma mais rápida.
6. Auto Cook (Auto Cozimento)
    Selecione essa função para escolher os programas de 
    cozimento pré-programados.
7. Auto Defrost (Auto descongelamento)
    Selecione esse programa para descongelar carne, frango, 
    bifes, selecionando o peso.
8. Number Pads (Teclado Numérico)
    Selecione os números para configurar o tempo de cozimento, 
    a potência, a quantidade ou peso.
9. Time Cook (Tempo de Cozimento)
    Selecione o tempo de cozimento.

10. Power Level (Nível de Potência)
      Selecione o nível de potência para o cozimento.
11. More (Mais)
      Cada vez que esse botão é selecionado, 10 segundos 
      são adicionados ao tempo de cozimento.
12. Less (Menos)
      Cada vez que esse botão é selecionado, 10 segundos 
      são subtraídos do tempo de cozimento. 
13. Clock (Relógio)
      Selecione essa função para configurar o horário que 
      ficará disponível no visor.

16. Start / Enter (Início / OK)
      Selecione esse botão para iniciar todas as funções e para 
      ligar ou desligar a trava para crianças.
17. Stop / Clear (Parar / Cancelar)
      Selecione esse botão para parar o microondas ou para 
      cancelar outras funções selecionadas.
      Energy Saving (Economia de Energia)
      Selecione essa função para economizar energia.

14. Kitchen Timer (Timer)
      Selecione essa função para usar o micro-ondas como 
      um timer, cronômetrando o tempo conforme o programado.
15. EZ-ON (+30seg)
      Selecione essa função para cozinhar de 30 segundos a 3 
      minutos na potência máxima. Após 3 minutos toque adicionar 
      de 1 minuto até 99min e 59 segundos.



AJUSTE DO RELÓGIO
Para ajustar: 3:15

1. Selecione PARAR/ CANCELAR .

2. Selecione RELÓGIO.

3. Insira o horário utilizando o teclado numérico.
Por exemplo: Ajustar 3:15, selecione os 
números [3], [1] e [5].

4. Selecione RELÓGIO (OU INÍCIO/OK )

OBSERVAÇÃO: Este é um relógio de 12 horas. É 
possível alterar entre manhã (AM) e noite (PM) 
selecionando RELÓGIO.

TRAVA PARA CRIANÇAS
Para configurar:

1. Selecione PARAR/ CANCELAR

2. Selecione e segure PARAR / CANCELAR por 
mais de 4 segundos . L aparecerá na tela de 
exibição com dois sinais sonoros . 

Para cancelar a trava de criança:

1. Toque e segure PARAR/CANCELAR até 
que o L deixe de ser exibido com dois 
sinais sonoros .

12 COMO UTILIZAR

Essa é uma característica única 
de segurança que evita a operação
acidental do forno. Uma vez que a 
trava de crianças seja ativada,  
nenhum acionamento acontecerá. 

Quando a trava de crianças estiver
acionada, não é possível selecio-
nar qualquer tecla.



UTENSÍLIOS
ITEM UTILIZAÇÃO COMENTÁRIOS

Cozimento

Cozimento

Cozimento

Papel encerado Cozimento Utilize como cobertura para evitar respingos.

Cozimento

Filme plástico Cozimento

Cozimento

Papel vegetal Cozimento

Reaquecimento 
e cozimento de 
curto tempo

Reaquecimento

Plástico Reaquecimento

Pratos e copos de papel

Reaquecimento 
e cozimento

Copos de Isopor Plástico Reaquecimento

Papel alumínio Proteção

Recipiente para douramento Cozimento 
lento de carnes

Nenhuma Pode causar arco elétrico.

Amarras de torção feitas de Nenhuma Pode causar arco elétrico e incêndio no forno.

Alguns alimentos congelados são embalados nestas 
vasilhas. Podem ser compradas em supermercados

Vasilhas descartáveis de papelão 
apropriadas para micro-ondas 

Vidros
Apenas vidros, vidros cerâmicos 
e cerâmica resistente ao calor

Sacos de cozimento em forno

Plástico
Apenas os adequados para 
micro-ondas, recipientes para 
cozimento e armazenagem

Termômetros, apenas os 
adequados para micro-ondas

Louças adequadas para 
micro-ondas, apenas

Formas de alumínio para 
congelados

Reaquecimento e 
cozimento por 
curto tempo

Toalhas de papel e guardanapos

Embalagem de fast food com 
alça de metal

Ideal para cozimento em micro-ondas. Podem existir 
diversas peças disponíveis em sua casa. Não utilize 
recipientes trincados ou lascados.

Siga as instruções dos fabricantes. Feche o saco com a 
amarra de nylon fornecida, uma faixa cortada da extremi-
dade do saco ou um pedaço de barbante. Não feche com 
amarras de torção feitas de metal. Faça seis fendas de ½ 
polegada (1cm) próximas ao fechamento.

Deve estar etiquetado com “Adequado para aquecimento em 
micro-ondas”. Verifique as instruções dos fabricantes quanto às 
utilizações recomendadas. Alguns recipientes plásticos 
adequados para fornos de micro-ondas não são adequados 
para cozinhar alimentos com alto teor de gordura.

Utilize para cobrir alimentos durante o cozimento visando 
reter umidade.

Verifique as instruções de utilização e cuidado dos fabricantes 
quanto a adequabilidade para aquecimento em micro-onda. 
Algumas louças podem conter na parte de trás “Adequado 
para Forno de Micro-Ondas”. Não utilize louças trincadas ou 
lascadas. 

Congelados podem ser reaquecidos em formas de alumínio 
se a forma tiver menos do que ¾ polegadas (2cm) de altura. 
Posicione a forma de alumínio no centro do forno. Deixe um 
espaço de pelo menos 1 polegada (2.5cm) entre a forma e as 
paredes do forno. Aqueça apenas uma forma de alumínio por 
vez no forno. Para recipientes com mais de ¾ de polegada 
(2cm) de profundidade, remova o alimento e posicione em 
recipiente de tamanho similar adequado para micro-ondas.

Utilize para aquecer alimentos e cozinhar alimentos que 
necessitem de pouco tempo de cozimento, como linguiças 
de cachorro quente. 
Utilize para aquecer rolinhos e sanduíches. Utilize sob 
supervisão e apenas por um período limitado de tempo. 
Nunca utilize papel reciclado.
Utilize para alimentos a serem servidos em temperatura baixa. 
O isopor plástico derreterá se o alimento chegar a uma 
temperatura alta.

Pequenos pedaços de papel alumínio podem ser moldados ao 
redor de partes finas de carne ou aves para evitar o cozimento 
em excesso. Arco elétrico pode ocorrer se o papel alumínio 
estiver muito próximo à parede do forno.
Verifique as informações do recipiente para douramento quanto 
às instruções e a tabela de aquecimento. Não pré-aqueça por 
mais de 8 minutos.

Alguns congelados possuem bandejas plásticas adequadas 
para forno de micro-ondas.

Termômetros culinários estão disponíveis.

Utilize como cobertura para evitar respingos e reter umidade.
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metal
Sacos de papel Nenhuma Pode causar incêndio no forno.

Jarras de vidro Aquecimento
Remova a tampa. Aqueça o alimento até que esteja 
apenas morno. A maior parte das jarras não são 
resistentes ao calor e podem quebrar.

INSTRUÇÕES DA OPERAÇÃO DO SENSOR TOUCH

Categorias: Sensor de Cozimento

O sistema de Sensor Touch funciona através da detecção de acúmulo de vapor.
Certifique-se de que a porta permaneça fechada. 

Sensor Touch para Pipoca

1.
2.
3.

4.

SENSOR DE COZIMENTO
EXEMPLO: Para cozinhar LEGUMES FRESCOS , 
simplesmente siga os passos abaixo.

1. Selecione PARAR/ CANCELAR .

2. Selecione Legumes Frescos

O forno inicia o cozimento selecionado sem a 
necessidade de selecionar -se INÍCIO .

O SENSOR DE COZIMENTO 
permite que você cozinhe quase 
todas as suas comidas favoritas 
sem ter que selecionar o tempo 
de cozimento e os níveis de 
potência. Este forno determina 
de forma automática o tempo de 
cozimento necessário para cada 
alimento. Essa característica 
possui 6 categorias de alimentos. 

PARA TESTAR SE UM RECIPIENTE É ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM FORNO DE MICRO-
ONDAS: Encha um copo de 8 oz (250ml) com água e o posicione no forno de micro-ondas juntamente com 
o recipiente a ser testado. Aqueça por um minuto em temperatura ALTA. Se o recipiente for adequado para 
micro-ondas, ele deverá permanecer confortavelmente frio e a água deve estar quente. Se o recipiente estiver 
quente isso significa que ele absorveu alguma energia de micro-ondas e não deverá ser utilizado. 

O Sensor Touch fornece incríveis novas características para tornar o forno de micro-ondas ainda mais 
prático. Seu novo forno de micro-ondas irá guiá-lo, passo a passo, seja para reaquecer ou para cozinhar 
um alimento, possuindo um menu sensor com todas as opções de alimentos populares para ajudar 
você a cozinhar de forma perfeita, porque já está pré-programado e sabe por quanto tempo cozinhar ou 
reaquecer os alimentos. 

Abrir a porta ou selecionar PARAR/CANCELAR antes que o vapor seja detectado irá ocasionar o 
cancelamento do processo. O forno irá parar. 
Antes de utilizar o Sensor Touch, assegure-se de que o prato giratório está seco, visando melhores 
resultados. 

Os alimentos do menu do Sensor 
de Cozimento incluem:
1. Batata 
2. Arroz 
3. Pipoca 
4. Legumes Frescos
5. Legumes Congelados 
6. Prato Congelado   
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UTILIZAÇÃO SIMPLES DO FORNO DE MICRO-ONDAS  
O cozimento orientado pelo forno é um grupo de incríveis características novas para tornar a experiên-
cia mais fácil. Seu novo forno de micro-ondas guiará você, passo a passo, seja para reaquecer ou 
descongelar e cozinhar alimentos. Um indicador intermitente informa cada estágio do processo e 
orienta você em cada passo do caminho. Um menu de fácil utilização com todas as opções de comida/
bebida auxilia você a cozinhar de forma mais perfeita porque foi programado e sabe quanto tempo é 
necessário para cozinhar, descongelar ou reaquecer diversos alimentos.  

Nome: AUTO COZIMENTO
DERRETER
AMOLECER
AUTO DESCONGELAMENTO
DESCONGELAMENTO EXPRESS

Na preparação de pipoca pré-embalada, posicione a embalagem 
cuidadosamente de forma que o saco não toque as paredes do 
forno. Dobre cada extremidade do saco na metade em direção 
ao topo central da embalagem.

1. Selecione PARAR/ CANCELAR

2. Selecione Pipoca.

O forno começa  a  cozinhar de acordo com a sua seleção 
sem a necessidade de selecionar INÍCIO .

3. Abra a embalagem com cuidado. A pipoca e o 
vapor são extremamente quentes. Abra o saco 
puxando os cantos superiores na diagonal para 
evitar que o vapor escape.

OBSERVAÇÃO:

CUIDADO: Nunca utilize saco de papel pardo para estourar pipocas.

SENSOR TOUCH PARA PIPOCA
Essa característica torna a prepara-
ção da pipoca de micro-ondas 
simples e rápida… um saco por 
vez. 

O módulo para pipoca utiliza 
apenas potência alta.  

Posicione apenas um pacote (50-100g) de pipoca de micro-
ondas pré-embalada em um recipiente adequado para 
micro-ondas/forno no prato giratório. A embalagem deve 
estar a temperatura ambiente. 

O tempo de estouro é contado no 
visor.  

Quando o tempo acaba, dois sinais 
curtos e um sinal longo soa e 
exibe-se Fim. O forno desliga 
automaticamente.  

Se o tamanho do saco de pipocas for desconhecido, siga as instruções dos fabricantes e não utilize 
esta característica. 
Não utilize o teclado para PIPOCA juntamente com qualquer outra função. 
Não tente reaquecer ou cozinhar qualquer milho não estourado. 
Não reutilize o saco. O cozimento em excesso pode resultar em incêndio no forno. 
Prepare um saco de pipocas por vez. 
Não utilize dispositivos para estouro de pipocas dentro do forno de micro-ondas com esta caracter-
ística. 
Não deixe o forno de micro-ondas sem supervisão ao preparar a pipoca. 
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TABELA DE AUTO COZIMENTO

Código Categoria Instruções Quantidade

AC -1 Bacon 2-6 fatias

Ac -2 Rolinhos/Muffins
Congelados

Ac -3 Rolinhos/Muffins
Frescos

Ac -4 Bebidas 1-2 xícaras

Ac -5

Ac -6 Cereal Quente 1-6 porções

AUTO COZIMENTO
Auto Cozimento  facilitado! O menu do seu 
forno foi programado para cozinhar 
comida automaticamente. Diga ao forno o 
que você quer e a quantidade de itens e 
então deixe que o seu forno de micro-
ondas cozinhe sua seleção.  

1. Selecione PARAR/CANCELAR

2. Selecione AUTO COZIMENTO “Ac-1”
 aparece no  display. 

3. Selecione o número 4. “4” aparece no
display.  

4. Selecione INÍCIO/OK

EXEMPLO: Para cozinhar 4 pedaços de bacon, 

Posicione as fatias de bacon no rack de bacon de 
micro-ondas para melhores resultados.  (Utilize um 
prato forrado com toalhas de papel se o rack não 
estiver disponível). 

Remova da embalagem e posicione no prato. (Se os 
muffins pesarem mais de 85 gramas cada, conte 
como dois ao inserir a quantidade). 

1-6 pedaços 
(55 a 85 
gramas cada) 

1-6 pedaços 
(55 a 85 
gramas cada) 

225 a 900 
gramas 

Remova da embalagem e posicione no prato. (Se os 
muffins pesarem mais de 85 gramas cada, conte 
como dois ao inserir a quantidade). 

Remova da embalagem e posicione no prato. 
(Cuidado! A bebida ficará muito quente! Às vezes 
líquidos aquecidos em recipientes cilíndrico 
respingam quando o copo é movido). 

Posicione os pedaços de frango em um recipiente 
adequado para micro-ondas de tamanho 
apropriado, cubra com filme plástico e ventile. 

Pedaços de Frango

Prepare da forma indicada na embalagem e cozinhe. 
Mexa e permita tempo em repouso antes de comer. 
Utilize apenas cereal quente instantâneo. 
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EXEMPLO: Para derreter 225 gramas
de chocolate.

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione DERRETER duas vezes.

3. Selecione o número 2.

4. Selecione INÍCIO/OK

Código Cate -
goria Instruções Quant.

1 Manteiga/
Margarina

1, 2 ou 3
palitos

2 Chocolate

3 Queijo

4 Marshmallows

DERRETER
O forno utiliza baixa potência para derreter 
alimentos (manteiga, chocolate, marshmal-
lows e queijo). Verifique a tabela a seguir.  

Desembrulhe e 
posicione em um 
recipiente de 
micro-ondas. Não há 
necessidade de 
cobrir a manteiga. 
Mexa ao final do 
cozimento para 
finalizar o derreti-
mento.  

Gotas de chocolate 
ou quadrados de 
chocolate para 
confeito podem ser 
utilizados. Desem-
brulhe os quadrados 
e coloque-os no 
recipiente de 
micro-ondas. Mexa 
ao final do ciclo para 
finalizar o derreti-
mento.  

115 ou 225 
gramas 

Utilize apenas queijo 
processado. Corte 
em cubos. Posicione 
em uma camada 
única em um 
recipiente de 
micro-ondas. Mexa 
ao final do 
cozimento para 
finalizar o derreti-
mento.  

225 gramas 
ou 500 
gramas  

Marshmallows 
grandes ou em 
miniatura podem ser 
utilizados. Coloque 
em um recipiente de 
micro-ondas. Mexa 
ao final o ciclo para 
finalizar o 
derretimento. 

140 ou 280 
gramas 

17COMO UTILIZAR



AMOLECER

EXEMPLO: Para amolecer um quarto de
Sorvete.

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione AMOLECER duas vezes.

3. Selecione o número 2.

4. Selecione INÍCIO/OK

Código Cate -
goria Instruções Quant.

1 Manteiga

2 Sorvete Pinta,
Quarto,
Meio 
galão

3 Cream cheese

4 Suco 
congelado

AUTO DESCONGELAMENTO
EXEMPLO: carne moídas.Para descongelar 225 gramas de 

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione AUTO DESCONGELAMENTO 
uma vez.

3. Selecione o número 1 e 2.

4. Selecione INÍCIO/Ok.

OBSERVAÇÃO:

O forno utiliza baixa potência para 
amolecer alimentos (manteiga, sorvete, 
queijo creme e suco congelado). Verifique 
a tabela a seguir.  

A característica de AUTO DESCONGELAMENTO
é um método preciso de descongelamento 
para carne moída, aves, peixes de até 6.0 lbs
ou 3 Kg. 

O forno automaticamente determina o 
tempo de descongelamento para cada 
item de acordo com o peso inserido. 

Simplesmente diga ao forno o tipo de 
comida congelada e selecione o peso. O 
forno calcula o resto. 

Para adicionar conveniência, o AUTO 
DESCONGELAMENTO possui um
mecanismo integrado com sinal sonoro 
que permite que você verifique, vire, 
separe ou reposicione da forma 
recomendada na tabela de 

Quando você toca a tecla INÍCIO, o display muda para 
contagem regressiva de descongelamento. O forno 
emitirá aviso sonoro durante o ciclo de DESCONGELA-
MENTO. A cada sinal sonoro, abra a porta e vire, separe ou 
reposicione o alimento. Remova quaisquer porções que 
tenham 

Desembrulhe e 
posicione em um 
recipiente de 
micro-ondas. Não há 
necessidade de cobrir a 
manteiga. A manteiga 
ficará a temperatura 
ambiente e pronta para 
ser utilizada na receita.  

Posicione o recipiente 
no forno. O sorvete 
amolecerá o suficiente 
para ser servido pais 
fácil.  

Desembrulhe e 
posicione em um 
recipiente para 
micro-ondas. O cream 
cheese ficará a 
temperatura ambiente 
e pronto para ser 
utilizado na receita. 

Remova a tampa. 
Posicione o suco. O suco 
congelado ficará mole o 
suficiente para ser 
facilmente misturado 
com água. 

170, 340 
ou 500 
gramas 

85 ou 225 
gramas 

1, 2 ou 3 
palitos 

18 COMO UTILIZAR

descongelamento express. descongelado. Devolva as porções congeladas



São fornecidos três diferentes níveis de 
descongelamento:

1 CARNE
2 AVES
3 PEIXE

ao forno e selecione INÍCIO para retomar o ciclo 
de descongelamento.

EXEMPLO: Para descongelar 450 gramas de 
comida.

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione DESCONGELAMENTO
EXPRESS.

3. A contagem regressiva acontece automaticamente.

+ 30 segundos
EXEMPLO: Para selecionar +30 segundos para 

cozimento de 1 minuto.

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione + 30 segundos
duas vezes

3. O forno começa a cozinhar 1 minuto e 
exibe a contagem reg ressiva.

Para melhores resultados, remova peixes, 
mariscos e aves de suas embalagens de 
papel ou de plástico originais fechadas 
(invólucro). Caso contrário, o invólucro 
reterá o vapor e o caldo próximo aos 
alimentos, o que pode fazer com que a 
superfície externa dos alimentos cozinhe. 

Para melhores resultados, modele sua 
carne moída na forma de uma rosquinha 
antes de congelar. Ao descongelar, raspe a 
carne descongelada ao sinal sonoro e 
continue com o descongelamento. 

Posicione os alimentos em recipientes 
baixos ou em rack de assados para captura 
de respingos. 

A comida deve de alguma forma ter 
algumas partes com gelo no centro ao ser 
removida do forno. 

A função de DESCONGELAMENTO 
EXPRESS fornece um método rápido de 
descongelamento para comidas congela-
das de até 1.0 libra (aproximadamente 500 
gramas). 

Uma tecla para economia de tempo 
permite que você ajuste rapidamente e 
inicie o cozimento no forno de micro-
ondas sem a necessidade de selecionar 
INÍCIO.  

OBSERVAÇÃO:  Se você selecionar + 30 
segundos, este irá adicionar de 30 
segundos até 3 minutos; após 3minutos, 
cada toque adicionará 1 minuto até 99 
minutos e 59 segundos.  

DESCONGELAMENTO EXPRESS
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TIMER

1. Selecione PARAR/CANCELAR

2. Selecione TIMER

3. Selecione os números para o tempo 
desejado.
Exemplo: 3 minutos.
Toque as teclas numéricas [3], [0] e [0].

4. Selecione INÍCIO/Ok.

MAIS / MENOS

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione 1, 0, 0.

3. Selecione INÍCIO/Ok

4. Selecione MAIS ou MENOS.

ECONOMIA DE ENERGIA

Selecione PARAR/CANCELAR

O display apagará e a ECONOMIA DE ENERGIA 
será ativada.
Selecione PARAR/CANCELAR ou qualquer 
outro botão para cancelar essa característica 
quando estiver ligada.

É possível utilizar o Timer do seu forno para 
outras finalidades além do cozimento de 
alimentos.  

Ao utilizar as teclas MAIS ou MENOS, o 
programa de AUTO COZIMENTO e TEMPO 
DE COZIMENTO podem ser ajustados para 
cozinhar o alimento por um período de 
tempo maior ou menor. Ao pressionar-se 
MAIS, 10 segundos serão adicionados ao 
tempo de cozimento cada vez que for 
pressionado. Ao pressionar-se MENOS, 10 
segundos serão subtraídos do cozimento a 
cada vez que a tecla for pressionada. 

A característica de economia de energia 
economiza energia desligando o display. 
Esta característica opera apenas quando 
PARAR/CANCELAR (ECONOMIA DE 
ENERGIA) for selecionado e então é 
cancelado quando a porta é aberta ou 
qualquer outro botão é selecionado. 

OBSERVAÇÃO: 
Pressione a tecla MAIS ou MENOS durante a 
contagem regressiva. Exemplo: Se você 
quiser ajustar o o tempo de cozimento 
do ARROZ (1 xícara) para um período 
mais longo. 

Exemplo: Para contar 3 minutos para um 
ovo ou uma chamada telefônica. 
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TEMPO DE COZIMENTO

EXEMPLO: Para cozinhar alimentos em 
POTÊNCIA ALTA por 3 minutos e 30 segundos .

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione TEMPO DE COZIMENTO

3. Selecione o tempo de cozimento 
selecionado as teclas numéricas. 
Selecione [3], [3] e [0] .

4. Selecione INÍCIO/Ok

UTILIZANDO DIVERSOS NÍVEIS DE POTÊNCIA

EXEMPLO: Para cozinhar comida a 80% de 
Potência (Potência 8) por 5 minutos e 30 
segundos.

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione TEMPO DE COZIMENTO.

3. Selecione o tempo de cozimento 
pressionando o teclado numérico. 
Selecione [5], [3] e [0].

4. Selecione NÍVEL DE POTÊNCIA.

5. Selecione 8.

6. Selecione IINÍCIO/OK.

Esse método básico de cozimento em 
micro-onda permite que você cozinhe 
alimentos pelo período de tempo que 
você determinar.  

Ajuste o tempo, pressione INÍCIO. Seu 
forno começará a cozinhar utilizando a 
potência máxima (POTÊNCIA ALTA) 

Os alimentos com alto teor de 
umidade devem ser cozinhados em 
potência máxima, considerando que 
este é o método de cozimento mais 
rápido e melhor para manter o sabor e 
textura naturais dos alimentos.  

Para alimentos que necessitem de 
cozimento lento, o seu forno fornece 
10 diferentes ajustes de potência. 

A característica de diversos níveis de 
potência permite que você escolha um 
nível de potência mais baixa em vez da 
potência ALTA automática (potência 
máxima do forno), de forma que o 
alimento possa ser cozido de forma mais 
lenta. 

Verifique o Guia de Ajustes de Diferentes 
Potências quanto ao nível de cozimento 
mais adequado dos diversos tipos de 
alimento.  
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GUIA DE AJUSTE DE DIFERENTES POTÊNCIAS
NÍVEL DE 
POTÊNCIA

SAÍDA
(EM WATTS) EXEMPLOS DE COZIMENTO

0 0 Tempo em repouso
Timer independente.

1 10% Amolecer cream cheese.
Manter guisado s e pratos principais aquecidos.

2 20%

3 30%

4 40%
Cozinhar cortes menos macios de carne em pratos líquidos ou 
de cozimento lento.
Finalizar o ciclo de cozimento de assados menos macios.

5 50% Cozinhar cozidos e sopas após leva -los ao ponto de fervura.
Cozinhar creme de baunilha e massas.

6 60% Fazer ovos mexidos. Fazer bolos.

7 70% Cozinhar pratos com queijo.
Cozinhar ovos e leite.

8 80%

9 90%
Cozinhar cebolas, aipo e pimentões verdes de forma rápida.
Reaquecer fatias de carne rapidamente.

10 (ALTA)
Automática 100%

Cozinhar aves, peixe, vegetais e a maior parte dos guisados.
Reaquecimento de prato para dourar. Água fervente.

COZIMENTO EM VÁRIOS ESTÁGIOS
EXEMPLO: Para cozinhar e manter a temperatura branda 
do molho de espaguete, mostramos aqui como ajustar os   
dois estágios no início.

Primeiro estágio (10 minutos, nível de potência: ALTO)

1. Selecione PARAR/CANCELAR.

2. Selecione TEMPO DE COZIMENTO.

3. Insira 10 minutos, pressionando [1],

 [0], [0] e [0]

Amolecer chocolate. Aquecer pães, rolinhos, panquecas, tacos, 
tortilhas e torradas francesas. Clarear manteiga. Remover a sensação 
fria das frutas. Aquecer pequenas quantidades de comida. 

Descongelar pães, pequenas quantidades da maior parte dos 
alimentos. 
Finalizar o ciclo de cozimento de guisados, cozidos e molhos. 
Cozinhar pequenas quantidades da maior parte dos alimentos. 

Cozinhar assados da parte posterior, presunto, vitela e cordeiro. 

Reaquecer comida pré-cozida ou pré-preparada de forma rápida. 

O cozimento em vários estágios permite que 
você programe 2 diferentes estágios de 
cozimento antecipadamente com níveis de 
potência e tempo diferentes. 

Quando INÍCIO for selecionado, o forno 
começa o primeiro estágio e automatica-
mente procede para o segundo e terceiro 
estágio. 

Dois sinais sonoros serão disparados entre 
os estágios. 

Quando todos os estágios programados 
acabarem quatro sinais sonoros tocam e 
COZIMENTO FINALIZADO aparece no 
display. 
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DICAS DE COZIMENTO
ADVERTÊNCIA: Não utilize papel alumínio durante o ciclo de cozimento.

DICAS DE COZIMENTO
Carne

1.

2.

3.

4. Vire a carne na metade do tempo de cozimento.

5.

6.

Tabela de cozimento de Carne

Carne Potência do Micro -Ondas Tempo de Cozimento por
500 gramas

BIFE
Costela para Assar/Enrolada
- Ao Ponto
- Bem Passado
Carne Moída (para dourar 
para guisado)
Hambúrgueres, Fresco ou
descongelado
(115 gramas cada)
- 2 pedaços
- 4 pedaços

8
8
ALTA (100%)

ALTA (100%)
ALTA (100%)

9 ½ a 11 ½ minutos
11½ a 14 minutos
6 ½ A 9 ½ minutos

2 ½ a 4 ½ minutos
3 ½ a 5 ½ minutos

PORCO
Lombo, Perna
Bacon
- 4 fatias
- 6 fatias

8

ALTA (100%)
ALTA (100%)

12 ½ a 16 ½ minutos

2 ½ a 3 ½ minutos
3 ½ a 4 ½ minutos

Nenhuma técnica especial é necessária. A carne deve ser preparada da mesma forma que no
cozimento convencional. Tempere se desejado. Sempre descongele bem a carne antes de
cozinha-la.
Posicione a carne no rack de assados do forno de micro-ondas ou em prato adequado para
micro-ondas e posicione-o no prato giratório.
Cozinhe de acordo com a Tabela de Cozimento de Carne (abaixo). Utilize tempo mais longo para 
cortes maiores de carnes e tempo mais curto para menores cortes de carne. Para cortes grossos, 
utilize maior tempo. 

Deixe repousar por 5~10 minutos acondicionado em folha após o cozimento. O tempo de
repouso é muito importante pois completa o processo de cozimento.
Assegure-se de que a carne, especialmente porco, esteja bem cozido antes de ingeri-lo.
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Segundo estágio (8 minutos, nível de potência: 7 (70))

4. Selecione TEMPO DE COZIMENTO

5. Seleci one 8 minutos, pressionando [8], 
[0] e [0].

6. Selecione o NÍVEL DE POTÊNCIA.

7. Selecione 7.

8. Selecione INÍCIO/OK.



6. Deixe repousar por  5~10  minutos envolto em folha de alumínio após o cozimento antes de cortar. 
O tempo de repouso é muito importante, considerando que completa o processo de cozimento.

7. A
cozidas quando o caldo que corre das coxas da ave ao ser espetada com uma faca afiada é transparente.

ssegure-se de que a ave esteja bem cozida antes de comê-la. Aves inteiras estão completamente 

Pedaços de aves devem ser espetados com uma faca afiada na parte mais grossa para assegurar que o
caldo esteja claro e que a carne esteja firme.

Tabela de cozimento de aves 

Aves Potência do Micro -Ondas Tempo de Cozimento por 
500 gramas

FRANGO
Inteiro
Peito (com osso)
Porções

8
8
8

11 a 15 minutos
10 a 14 minutos
11 a 17 minutos

PERU
Inteiro 8 11 a 15 minutos

OBSERVAÇÃO:  

Os tempos listados acima são fornecidos apenas como orientação. Permita diferenças em sabores 
e preferências individuais. Os tempos também podem varia devido à forma, corte e 
composição do alimento. 
Se a ave estiver recheada, o peso da ave recheada deve ser utilizado ao calcular o tempo de
 cozimento. 

DICAS DE COZIMENTO -CONTINUAÇÃO 
PEIXE 
1. Posicione o peixe em uma vasilha não metálica rasa ou em uma caçarola.
2. Cubra com um filme plástico para micro-ondas perfurado ou tampa de caçarola.
3. Posicione o o recipiente no prato giratório.
4. Cozinhe de acordo com as instruções da Tabela de Cozimento de Peixe Fresco abaixo .

Pedaços de manteiga podem ser adicionados ao peixe se desejado.
5. Deixe repousar da forma instruída na Tabela de Cozimento antes de servir.
6. Após o tempo de repouso, verifique se o peixe está bem cozido. O peixe deve estar opado e as

 lascas devem sair facilmente.
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OBSERVAÇÃO: Os tempos listados acima são fornecidos apenas como orientação. Permita 
diferenças em sabores e preferências individuais. Os tempos também podem varia devido à
forma, corte e composição do alimento.

Aves
1.

2.
3.

4.

Nenhuma técnica especial é necessária. As aves devem ser preparadas da mesma forma que no 
cozimento convencional. Tempere se desejado.

Espete a pele e passe óleo vegetal com um pincel, a menos que a própria gordura da ave desempenhe 
este papel.
Todas as aves devem ser posicionadas em um rack de assados para forno de micro-ondas ou prato 
adequado para micro-ondas e posicionadas no prato giratório.

Cozinhe de acordo com as instruções da Tabela para Cozimento de Aves abaixo. Vire na metade do
tempo de cozimento. Considerando sua forma, as aves tendem a cozinhar de forma não
uniforme, especialmente em cada uma das partes com ossos. Virar enquanto estiver assando ajuda a 
cozinhar essas áreas uniformemente.

As aves devem estar bem descongeladas. Remova os miúdos e qualquer tipo de presilha.

5.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Perguntas e Respostas 

Operação 

Pergunta Resposta
Por que a luz do forno não acende durante o 
cozimento?

Podem existir diversos motivos para a luz do 
forno não acender.
Você:

Programou um tempo de cozimento?
Selecionou INÍCIO
Verificou a lâmpada?

Por que o vapor sai da ventilação de 
exaustão?

O vapor é normalmente produzido durante o 
cozimento. O forno de micro -ondas foi 
projetado para ventilar esse vapor.

O forno de micro -ondas será danificado se 
operar vazio?

Sim. Nunca opere o forno vazio ou sem o 
prato giratório.

A energia do micro -ondas passa pela tela de 
visualização da porta?

Não. A tela de metal reflete a energia de 
volta à cavidade do forno. Os buracos  (ou 
portas) permitem apenas que a luz passe. 
Elas não deixam que a energia do micro -
ondas passe.

Por que o sinal sonoro toca quando a tecla 
no painel de controle é selecionada?

Para avisar que a seleção foi inserida.

O forno de micro -ondas pode ser danificado 
se o alimento for cozido por muito tempo?

Como qualquer outro aparelho de cozinhar, é 
possível cozinhar o alimento além do ponto, 
criando fumaça e possível incêndio e 
danificar o lado interno do forno. É sempre 
melhor estar próximo ao forno enquanto
estiver cozinhando.
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Tabela de Cozimento de Peixe Fresco 

Peixe
Potência 
do Micro -
Ondas

Tempo de Cozimento 
por 500 gramas

Manteiga Tempo em 
Repouso

Filés de peixe ALTA 4 ½ a 8 minutos 2 a 3 minutos

ALTA 4 ½ a 8 minutos - 3 a 4 minutos

ALTA 5 ½ a 9 minutos - 3 a 4 minutos

ALTA 5 ½ a 8 minutos 3 a 4 minutos

Adicione 15 a 30 
ml (1 a 2 colheres 
de sopa de suco 
de limão.

Adicionar 15 a 30 
ml (1 a 2 colheres 
de sopa de suco 
de limão)

Cavala inteira, 
Limpa e Preparada

Truta Inteira, 
Limpa e Preparada

Filés de Salmão



Comida
Pergunta Resposta

O que está errado quando comidas assadas 
possuem um ponto duro, seco e marrom?

Por que os ovos às vezes estouram? Ao assar, fritar ou fazer ovos pochê, a gema 
pode estourar devido ao vapor retido dentro 
da membrana da gema. Para evitar isso, 
simplesmente perfure a gema com um palito 
de dentes antes de cozinha-lo.
CUIDADO: Nunca cozinhe ovos no forno de 
micro -ondas dentro da casca.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Perguntas e Respostas (continuação)
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Comida
Por que os ovos mexidos ficam um pouco 
secos depois de cozinhar?

Ovos variam em tamanho.
Os ovos podem estar em temperatura 
ambiente em um momento e no refrigerador 
em outro. 

Os ovos ficarão secos quando forem cozidos em 
excesso, ainda que a mesma receita seja utilizada 
todas as vezes. O tempo de cozimento pode variar
por uma das seguintes razões:  

Um ponto duro, seco e marrom indica cozimento 
em excesso. Diminua o tempo de cozimento ou 
reaquecimento.

Os ovos continuam cozendo durante o tempo 
de repouso. 

Quando o forno for conectado a uma tomada 
de parede pela primeira vez, ele pode não 
trabalhar apropriadamente. O que está 
errado?

O microcomputador que controla o seu forno 
pode estar temporariamente codificado e 
deixar de desempenhar a função da forma 
programada quando você o ligar pela 
primeira vez ou quando a energia voltar após 
uma interrupção de energia elétrica. 
Desligue o forno da tomada 120 volts e 
então conecte -o novamente para reinicializar 
o microcomputador.

Por que vejo reflexo de luz ao redor caixa 
externa?

Essa luz é a luz do forno localizada entre a 
cavidade do forno e parede externa do forno.

O que são os diversos sons que escuto 
quando o micro -ondas está em operação?

O som de clique é causado por um switch 
mecânico que LIGA e DESLIGA o magnetrom
do forno de micro -ondas.

O zumbido pesado e o tilintado tem origem 
na alteração da potência extraída pelo 
magnetrom conforme este é LIGADO e 
DELISGADO por um switch mecânico. A 
alteração na velocidade do soprador tem 
origem na voltagem da linha causada pelo 
LIGAMENTO e DESLIGAMENTO do 
magnetrom.



Siga as instruções da embalagem.

Não estoure de forno de micro-ondas 
comercial pré-embalada diretamente no 
prato giratório. Para evitar calor exces-
sivo, posicione o saco de pipoca em um 
prato. 
Escute enquanto o milho estoura. Para 
o forno quando o estouro for reduzido 
para 2-3 segundos entre estouros. 
Não deixe o forno de micro-ondas sem 
supervisão enquanto o milho estiver 
estourando. 

A casca não foi removida da metade superior de 
cada maçã para permitir a expansão do interior 
da maçã durante o cozimento. Como em méto-
dos convencionais de cozimento, o interior da 
mação expande durante o processo. 

Se o tempo de cozimento for muito extenso, 
poderá resultar em incêndio. Ao final do tempo
de cozimento recomendado, as batatas devem 
ficar ligeiramente firmes. 

O tempo em repouso permite que a comida 
continue a cozinhar por igual por alguns 
minutos após o ciclo real de cozimento dentro 
do forno de micro-ondas. O tempo em repouso 
irá depender da densidade dos alimentos. 

Por que um tempo em repouso é recomendado 
após o tempo de cozimento no forno de 
micro-ondas acabar? 

Como no cozimento convencional, a tempera-
tura inicial do alimento afeta o tempo total de 
cozimento. É necessário mais tempo para 
cozinhar alimentos retirados de um refrigerador 
do que alimentos em temperatura ambiente. 

Por que é necessário tempo adicional para 
cozinhar alimentos armazenados em um refrigera-
dor? 

Por que as batatas assadas às vezes queimam 
durante o cozimento? 

Por que maçãs cozidas algumas vezes estouram 
durante o cozimento? 

CUIDADO: Não cozinhe em excesso.
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É possível estourar pipocas em um forno de 
micro -ondas?

(1)

(2)

CUIDADO:

Siga as instruções exatas fornecidas por cada 
fabricante para seu produto para estourar 
pipocas e não deixe o micro-ondas sem 
supervisão enquanto o milho estiver 
explodindo. Se o milho deixar de explodir após 
o tempo sugerido, descontinue o cozimento. O 
cozimento em excesso pode resultar em 
incêndio no forno. 

Nunca utilize sacos de papel pardo para 
estourar pipocas ou tente estourar os milhos 
restantes. 

Sim, se utilizar-se um dos dois métodos descritos 
abaixo: 

Dispositivos para estourar pipocas adequados 
para micro-ondas projetados especificamente 
para cozimento em micro-ondas. 
Pipoca de micro-ondas comercial pré-embalada 
feita para momentos específicos e necessidade 
de potência de saída. 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de Solicitar Assistência Técnica

Problema Possível Causa
O forno não inicia O cabo de alimentação está conectado?

O tempo de cozimento se encontra ajustado? 
A porta está  fechada?

Arco elétrico ou Ignição Você está utilizando utensílios de cozinha aprovados?
O forno está vazio?

Horário incorreto do dia Você tentou reinicializar o horário do dia?
Alimentos Cozidos irregularmente Você está utilizando utensílios de cozinha aprovados?

O prato giratório de vidro está no forno?
Você virou ou mexeu o alimento enquanto este estava  
cozinhando?
Os alimentos estavam completamente descongelados? 
O tempo/nível de potência de cozimento estava correto?

Alimentos cozidos em demasia O tempo/nível de potência de cozimento estava correto?

Alimentos insuficientemente cozidos Você está utilizando utensílios de cozinha aprovados?

Os alimentos estavam completamente descongelados?

O tempo/nível de potência de cozimento estava correto?

As portas de ventilação estão livres?

Descongelamento inadequado Você está utilizando utensílios de cozinha aprovados?
O tempo/nível de potência de cozimento estava correto?

Você virou ou mexeu o alimento durante o ciclo de 
descongelamento?

Lave as mãos após o manuseio.

Com frequência você mesmo pode corrigir problemas operacionais. Se o seu forno de micro-ondas 
deixar de funcionar de forma apropriada, localize o problema operacional na lista abaixo e experi-
mente as soluções listadas para cada problema. 
Se o forno de micro-ondas continuar a não funcionar adequadamente, entre em contato com o 
Centro de Serviço Autorizado mais próximo. Os Centros de Serviço Autorizado se encontram  
inteiramente equipados para tratar das suas exigências de serviço. 
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CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS E CULINÁRIA COM FUNÇÃO MICRO-ONDAS

Mantendo a atenção
As receitas do livro foram formuladas com grande cuidado, mas o seu sucesso em prepará-las depende da atenção 
que você der a comida enquanto cozinha. Sempre preste atenção a sua comida enquanto cozinha.  
O seu aparelho com função micro-ondas é equipado com uma luz que acende automaticamente quando o forno  

 
Orientações dadas em receitas para elevar, agitar e similares devem ser pensadas como as etapas mínimas 
recomendadas. Se você achar que a comida está sendo cozinhada desigualmente, basta fazer os ajustes necessários  
que você achar adequados para corrigir o problema.

Fatores que afetam os tempos de cozimento na função micro-ondas
Muitos fatores afetam o cozimento. A temperatura dos ingredientes utilizados na receita faz uma grande diferença 
nos tempos de cozimento. Por exemplo, um bolo feito com manteiga, leite e ovos gelados vão levar muito mais 
tempo para assar do que uma receita feita com ingredientes que estão em temperatura ambiente. Todas as receitas 
deste livro dão uma série de tempos de cozimento.  
Em geral, você vai achar que a comida continua mal cozida no extremo inferior do intervalo de tempo, e às vezes 
você pode desejar cozinhar seus alimentos além do tempo máximo determinado, de acordo com a preferência 

 
Algumas das receitas, particularmente as de pão, bolo e cremes, recomendam que os alimentos sejam retirados do 
forno quando eles estiverem um pouco mal cozidos.  
Isto não é um erro. Quando eles são deixados para descansar, normalmente coberto, estes alimentos vão continuar 

entram no alimento.  

ou mesmo queimadas. Você vai se tornar cada vez mais hábil na estimativa de cozinhar e tempos de espera de 
vários alimentos.

Densidade de alimentos
Comidas leves e porosas, como bolos e pães cozinham mais depressa do que a comida pesada, densa, como os 
alimentos assados e cozidos. Você deve tomar cuidado ao preparar alimentos porosos na função micro-ondas, 
de modo que as  bordas externas não se tornem secas e quebradiças.

Altura dos alimentos
A parte superior dos alimentos altos, especialmente assados, vai cozinhar mais depressa do que a parte inferior.  
Portanto, é bom que se vire o alimento alto diversas vezes durante o cozimento. 

O teor de umidade dos alimentos
Como o calor gerado a partir de micro-ondas provoca a evaporação da umidade, os alimentos relativamente secos, 
como assados e alguns legumes ou devem ser aspergido com água antes de cozinhar ou serem cobertos para 
reterem a umidade.

O osso e a gordura dos alimentos
Os ossos conduzem o calor e a gordura cozinha mais rapidamente do que a carne.  

de forma desigual da carne sendo cozida.

Quantidade de alimentos
O número de micro-ondas em seu forno permanece constante independentemente da quantidade de alimento 
que estiver sendo cozido. Portanto, quanto mais comida estiver no forno, maior será o tempo de cozimento.  
Lembre-se de diminuir o tempo de cozimento por pelo menos um terço quando dividir pela metade uma receita.

 CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS E CULINÁRIA 
COM FUNÇÃO MICRO-ONDAS 

está em
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CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS E CULINÁRIA COM FUNÇÃO MICRO-ONDAS

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS E CULINÁRIA 
COM FUNÇÃO MICRO-ONDAS 

Forma de alimentos
As micro-ondas penetram apenas cerca de 2 cm em alimentos, a parte de dentro dos alimentos é cozida com o 
calor gerado no exterior que se transfere para o interior dos alimentos. Só a borda externa do alimento é cozida por 
energia de micro-ondas, o resto é cozido por condução. A pior forma possível para um alimento a ser cozido em um 
forno é um quadrado grosso.  

anel cozinham muito bem e com maior sucesso no micro-ondas.

Cobertura
Uma tampa aprisiona o calor e o vapor de água que faz com que o alimento cozinhe mais rapidamente. Use uma 
tampa ou película aderente para micro-ondas com um canto dobrado para impedir que se separe.

Dourar
Carnes e aves, que ao serem cozidos quinze minutos ou mais, irão dourar levemente em sua própria gordura.  
Os alimentos que são cozidos por um curto período de tempo podem ser pincelados com um molho de 
escurecimento, como molho inglês, molho de soja ou molho barbecue para conseguir uma coloração apetitosa.  
Na medida em que apenas pequenas quantidades de molhos de escurecimento são adicionadas aos alimentos, o 
sabor da receita original não é alterada.

Cobrir com papel vegetal
 

Organização e espaçamento
Alimentos individuais, tais como batatas cozidas e bolinhos  irão aquecer mais uniformemente 
se forem colocados no forno a uma distância igual uns dos outros, de preferência em um padrão circular. Nunca 
coloque alimentos um em cima do outro. 

Mexer os alimentos
A mistura é uma das mais importantes de todas as técnicas de micro-ondas. Na culinária tradicional, a comida é 

 

de fora para o centro pois a parte externa do alimento aquece primeiro.

Virando o alimento
Aqueles alimentos grandes e altos, como assados e frangos inteiros, devem ser virados de lado para que a parte 
superior e inferior possam cozinhar uniformemente. Também é uma boa idéia virar pedaços de frango e costeletas.

Colocar porções mais espessas viradas para fora
Desde que as micro-ondas são atraídas para a parte externa do alimento, faz sentido colocar porções mais grossas 
de carnes, aves e peixes na borda externa da assadeira. Desta forma, as partes mais grossas receberão o máximo de 
energia de micro-ondas e assim a comida irá cozinhar uniformemente.

Elevando
Alimentos grossos ou densos podem ser elevados, de modo que as micro-ondas possam ser absorvidas pela parte 
inferior e pelo centro dos alimentos.

Considere que alguns alimentos podem secar com filme plástico ou tampas. Para que isso não aconteça, 
considere usar papel vegetal.
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CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS E CULINÁRIA COM FUNÇÃO MICRO-ONDAS

1 Mantenha o interior do forno limpo
 Sobras de alimentos ou líquidos derramados prendem-se às paredes do forno e entre as superfícies de vedação 
da porta. É melhor limpar esses resíduos com um pano úmido imediatamente. Migalhas e sobras irão absorver 
energia de micro-ondas e alongar os tempos de cozimento. Use um pano úmido para limpar as migalhas que 
caem entre a porta e o batente. É importante manter essa área limpa para garantir uma perfeita vedação. Remover 
pingos de gordura com um pano com sabão, em seguida, enxaguar e secar.  
Não utilize detergentes fortes ou limpadores abrasivos. A bandeja de metal pode ser lavada à mão ou na máquina.

2 Manter o exterior do forno limpo
Limpe o exterior do seu forno com água e sabão, em seguida, com água limpa e seque com um pano macio ou 
toalha de papel. Para evitar danos às peças que funcionam dentro do forno, não deixar cair água nas aberturas de 
ventilação. Para limpar o painel de controle, abra a porta para evitar que o forno se ligue acidentalmente, e passe 
um pano úmido, seguido imediatamente por um pano seco. Pressione Parar / Limpar após a limpeza.

3   Se algum vapor se acumular no interior ou ao redor do exterior da porta do forno, limpe esse painel com um pano 
macio. Isso pode ocorrer quando o forno é operado sob condições de alta umidade e de modo algum indica um 
mau funcionamento da unidade.

4   As juntas da porta e portas devem ser mantidas limpas. Use apenas água morna e sabão, em seguida enxague e 
seque muito bem. 
NÃO UTILIZE MATERIAIS ABRASIVOS, COMO PÓS DE LIMPEZA OU PALHAS DE AÇO OU DE PLÁSTICO. 
As partes de metal serão mais fáceis de serem mantidas, se forem limpas com freqüência com um pano úmido.

5  Não utilize limpadores a vapor.

6   Desligue o forno da tomada quando for limpar o painel de controle com um pano molhado ou borrife água no vidro 
do painel de controle de limpar. Se não estiver desplugado, este produto pode funcionar através do toque no botão 
Início Rápido.

Como limpar o seu forno

Perfuração
Alimentos dentro de uma casca, pele ou membrana são suscetíveis de explosão no forno a menos que sejam 
perfurados antes de serem cozinhados. Esses alimentos incluem gemas e claras de ovos, mariscos, ostras, legumes e 
frutas.

Teste o cozimento
A comida cozinha tão rapidamente em um forno,que é necessário testá-la com freqüência.  
Alguns alimentos são deixados no micro-ondas até que estejam completamente cozidos, mas a maioria dos 
alimentos, incluindo carnes e aves, é retirada do forno ainda um pouco mal passada e permitida que termine de 
cozinhar durante o tempo de descanso. A temperatura interna dos alimentos irão subir entre 5 °F (3 °C) e 15 °F (8 °C) 
durante o tempo de descanso.

O tempo de descanso
Os alimentos são, muitas vezes deixados em repouso por 3-10 minutos depois de serem retirados do forno.  

eles se ressequem (alguns bolos e biscoitos, por exemplo). Esse descanso permite que os alimentos terminem de 
cozinhar e também ajuda o sabor a se desenvolver.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS E CULINÁRIA 
COM FUNÇÃO MICRO-ONDAS 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS / TESTE DE PRATOS DE ACORDO COM EN 60705

Perguntas Mais Frequentes Resposta

O que há de errado quando a luz do forno não 
acende?

Pode haver várias razões pelas quais a luz do forno não acende. 
A lâmpada pode ter queimado ou o circuito elétrico pode ter falhado.

A energia de micro-ondas passa através da tela de 
visualização na porta?

Não. Os furos, ou portas, são feitos para permitir a passagem de luz, eles não 
deixam a energia de micro-ondas atravessar.

Por que o som do sinal sonoro toca quando um 
botão no painel de controle é tocado?

Será que a função de micro-ondas pode ser Sim. Nunca ligá-lo vazio.

Por que os ovos, por vezes estouram? Quando cozinhar, fritar ou escalfar ovos, a gema pode estourar devido ao vapor 
que se acumula dentro da membrana. 
Para evitar isso, basta furar a gema antes de cozinhar. Nunca cozinhe ovos na 
casca em fornos com função micro-ondas.

Porque é recomendado um tempo de descanso do 
alimento após o cozimento em fornos com função 
micro-ondas? 

Depois do cozimento por micro-ondas ter terminado, a comida continua 
a cozinhar durante o tempo de descanso. Este tempo de descanso ajuda a 
terminar de cozinhar os alimentos uniformemente. A quantidade de tempo de 
descanso depende da densidade do alimento.

Por que meu forno não cozinha sempre tão rápido 
como o informado nos livros de culinária? as instruções corretamente, e para ver o que pode ter causado algumas 

variações no tempo de cozimento. 

escolhidos para ajudar a evitar que o alimento se queime, o que é o problema 
mais comum ao se acostumar com este forno. 
As variações no tamanho, formato, peso e dimensões dos alimentos exigem 
mais tempo de cozimento. Use seu próprio julgamento, juntamente com as 
sugestões das Instruções de culinária para testar as condições dos alimentos, 
assim como você faria com um forno convencional.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
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DADOS TÉCNICOS

TESTE DE PRATOS DE ACORDO COM EN 60705

DADOS TÉCNICOS

Potência de Saída

Frequência de micro-ondas 2450 MHz

606mm x 344mm x 503mmDimensões externas

Potência Micro-ondas 1450 W  

LSRM2010ST

Tensão 127 V - 60 Hz

1000 W (IEC60705)

Função
As 

refeições

Configuração 
do Tempo de 
Cozimento 

Temperatura de 
aquecimento Notas

Descongelar 
com

micro-ondas
Carne

Função Automática 
das teclas

-

Colocar um prato raso no centro do prato de vidro.
Use a função "Degelo automático 1" e selecione o peso 
adequado.  
Quando ouvir um BIPE, virar a comida e pressionar a tecla 
Iniciar para continuar a cozinhar.

Função 
micro-ondas 

Creme 360 W, 28~35 min - Coloque um pirex no centro do prato de vidro.

Bolo 
Esponja

900 W, 4~5 min - Coloque um pirex de ø22 cm no centro do prato de vidro.

Bolo de 
carne

540 W, 13~25 min - Coloque um pirex no centro do prato de vidro.

Combinação 
de cozinhar 

com
micro-ondas

Batata 
gratinada

360 W, 25~29 min 200 °C Coloque um pirex de ø22 cm na prateleira de baixo

Bolo - 170 °C Coloque um pirex de ø22 cm na prateleira de baixo

Frango
Função Automática 

das teclas
-

Colocar peito de frango voltado para baixo sobre o prateleira  
de baixo sobre um prato de gotejamento. Use a função 
"Transmissão de calor ativa 1" e selecione o peso adequado. 
Quando ouvir um BIPE, virar a comida e pressionar a tecla 
Iniciar para continuar a cozinhar.
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