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Micro-ondas são uma forma de energia semelhante 
ao rádio, ondas de televisão e luz do dia. Normal-
mente, as micro-ondas se propagam para o exterior 
conforme viajam pela atmosfera, desaparecendo 
sem causar efeitos.
No entanto, este forno possui um magnéton 
desenvolvido para aproveitar-se da energia das 
micro-ondas.
A eletricidade suprida para o tubo do magnéton é 
utilizada na criação da energia da micro-onda.

Estas micro-ondas adentram a área de cozimento 
por aberturas localizadas no interior do forno. Uma 
bandeja está localizada no interior do forno. As 
micro-ondas não ultrapassam as paredes metálicas 
do forno, mas conseguem penetrar materiais tais 
como vidro, porcelana e papel, ou seja, aqueles 
materiais que são utilizados na fabricação de louças 
resistentes à micro-onda.
As micro-ondas não aquecem utensílios de cozinha. 
Contudo, vasilhames podem se aquecer por conta 
do calor gerado pela comida.

Seu forno de micro-ondas é um dos aparelhos 
domésticos mais seguros. Quando a porta é aberta, 
o forno interrompe a produção de micro-ondas 
automaticamente. Ao penetrar na comida, a energia 
da micro-onda é convertida completamente em 
calor, sem deixar energia "sobrando" que venha a 
ser nociva a quem consome o alimento.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS
Leia e siga todas as instruções antes de utilizar o forno, a fim de prevenir o risco de incêndio, choque elétrico, lesão 
corporal ou danos. O guia não cobre todas as possíveis situações que podem ocorrer. Entre sempre em contato 
com seu agente de serviços ou fabricante com relação a problemas sobre os quais você não entenda.

Este símbolo alerta sobre riscos ou práticas não seguras que podem provocar graves lesões corporais ou morte.

Este é o símbolo de alerta, o qual avisa sobre possíveis riscos que podem matar ou ferir você e terceiros. Todas as 
mensagens de segurança serão acompanhadas do símbolo de alerta e a palavra "AVISO" ou "CUIDADO", cujos 
significados seguem:

Este símbolo alerta sobre riscos ou práticas não seguras que podem provocar lesões corporais ou danos 
materiais.

AVISO

AVISO

AVISO

CUIDADO

Não tente adulterar nem realizar qualquer tipo de ajuste ou reparo à porta, vedação da porta, painel de 
controle, interruptores do engate de segurança ou nenhuma outra peça do forno que venham a implicar na 

retirada de qualquer tipo de tampa protetora de exposição à energia da micro-onda. Não utilize o forno se a 

vedação da porta e peças adjacentes do forno de micro-ondas estiverem avariadas. Os reparos devem ser 
realizados apenas por técnicos de atendimento qualificados.

Não utilize o forno para desumidificação. (Por exemplo, utilizar o forno de micro-ondas com jornal, roupas, 
brinquedos, dispositivos elétricos, animal de estimação ou crianças, entre outros, que estejam molhados)

A utilização deste aparelho não é destinada a pessoas com redução de capacidade física, 
sensorial ou motora ou que não tenham experiência ou instrução, salvo se supervisionadas ou 
instruídas com relação à utilização do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças, 
não importa a idade, devem ser supervisionadas de modo a garantir que não brinquem com o aparelho.

A utilização inadequada pode provocar danos tais como incêndio, choque elétrico ou queimadura.

Peças acessíveis podem aquecer durante o uso. Crianças pequenas devem manter distância.

Elas podem se queimar.

Não se deve aquecer líquidos e outros alimentos em recipientes fechados, já que eles podem explodir. 
Remova a embalagem plástica do alimento antes de cozinhar ou descongelar.

Elas podem explodir.

Utilize sempre os acessórios adequados referentes a cada modo de operação.

A utilização inadequada pode provocar danos ao forno e acessórios, ou ainda criar uma faísca e provocar um 
incêndio.

Não deve-se permitir que crianças brinquem com os acessórios ou que pendurem-se no puxador da porta.

Elas podem se machucar.

Diferentemente de outros aparelhos, o forno de micro-ondas é um equipamento de alta voltagem com alta corrente 

elétrica. A utilização inadequada pode resultar na exposição nociva à energia de micro-onda em excesso ou em 
choque elétrico.

Isto pode provocar sérios danos à segurança, tais como incêndio, queimaduras ou morte súbita devido a choque 
elétrico.
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É arriscado se, qualquer indivíduo que não seja treinado, realize qualquer tipo de serviço ou reparo que envolva 

Quando o aparelho for utilizado no modo combinação, as crianças só podem utilizá-lo sob supervisão adulta 
por conta das temperaturas geradas.

a remoção da tampa que protege contra à exposição da energia da micro-onda.

Não utilize o forno se ele estiver danificado. É muito importante que a porta do forno se feche de forma 
adequada e que não haja danos a(os): (1) porta (inclinada), (2) dobradiças e travas (quebradas ou soltas), (3) 
vedação da porta e superfícies de vedação.

Isto pode resultar na exposição nociva à energia de micro-onda excessiva.

Se a porta ou sua vedação se danificarem, não se deve utilizar o forno antes do reparo por uma pessoa 
treinada.

conectar o produto na tomada. Instale o produto de modo a não expor a tomada a respingos ou entrada de umidade.
O aparelho possui um cabo de alimentação elétrica com um plugue de tomada. Nunca utilize derivações para 

Só permita que crianças utilizem o forno sem supervisão caso tenham sido corretamente instruídas para tal 
de modo seguro e caso compreendam os riscos da utilização inadequada.

O aparelho e suas peças acessíveis se aquecem durante o uso. É preciso tomar cuidado para que não haja 
toque em elementos aquecidos. Crianças menores de oito anos de idade devem ser mantidas a distância, a 
menos que sejam supervisionadas ininterruptamente.

O aparelho se aquece durante o uso. É preciso tomar cuidado para que não haja toque nos elementos de 
aquecimento no interior do forno.

Não utilize limpadores ásperos abrasivos nem espátulas metálicas pontiagudas na limpeza do vidro da porta 
do forno, pois eles podem arranhar a superfície e estilhaçar o vidro.

Não é possível utilizar o forno com a porta aberta por conta dos engates de segurança embutidos no 

mecanismo da porta. É importante não adulterar os engates de segurança.

Não coloque nenhum objeto (tais como toalhas de cozinha, guardanapos, entre outros) entre a face frontal do 
forno e a porta, nem deixe que alimentos ou resíduos de limpadores acumulem nas superfícies de vedação.

Verifique sempre se os tempos de cozimento foram configurados corretamente. Alimentos em pequena 
quantidade exigem um tempo de cozimento ou aquecimento menor.

Ao aquecer líquidos, como sopas, molhos e bebidas no forno de micro-ondas,

Existem saídas de exaustão localizadas na parte superior, inferior e laterais do forno. Não as bloqueie.

Isto pode resultar na exposição nociva à energia de micro-onda excessiva. (Os engates de segurança desligam 
automaticamente qualquer atividade de cozimento quando a porta é aberta.)

Isto pode resultar na exposição nociva à energia de micro-onda excessiva.

O cozimento em excesso pode provocar um incêndio no alimento e subsequente dano ao forno.

Isto pode resultar em danos ao forno e a péssimos resultados de cozimento.

Evite utilizar recipientes com laterais retas e gargalo estreito.

Jamais deixe cozinhar em excesso.

Mexa o líquido antes de colocar o recipiente no forno, mexendo novamente na metade do tempo de aquecimento.

Após o aquecimento, deixe-o descansar no forno por um breve tempo. Em seguida, mexa ou agite-o novamente com 
cuidado e verifique sua temperatura antes do consumo para evitar queimaduras (sobretudo o conteúdo de mamadeiras 
e potes de alimentos para bebês).

Cuidado ao manipular o recipiente. O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar na fervura extrusiva 
retardada. Portanto, é preciso tomar cuidado ao manipular o recipiente.

CUIDADO
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Não utilize o forno se ele estiver vazio. O melhor é deixar um copo d'água no forno quando não estiver em 

uso. A água absorve toda a energia da micro-onda com segurança caso ele seja ligado acidentalmente.

A utilização inadequada pode resultar em dano ao forno.

Não cozinhe alimentos embalados em papel-toalha, a menos que o livro de receitas contenha instruções 

específicas para o alimento que está sendo cozinhado. Além disso, não utilize jornal ao invés do papel-toal-

ha no cozimento.

A utilização inadequada pode provocar explosão ou incêndio.

Não utilize recipientes de madeira nem de cerâmica que contenham incrustação metálica (por exemplo, 

ouro ou prata). Remova sempre os fios "twist-tie" metálicos. Utilize somente utensílios adequados para 

fornos de micro-ondas. Não é permitido o uso de recipientes metálicos de alimentos e bebidas durante o 

cozimento em micro-onda.

Eles podem aquecer em excesso e queimar. Em especial, objetos metálicos podem curvar-se dentro do forno, 

podendo provocar danos graves.

Não utilize produtos de papel reciclado.

Eles podem conter impurezas que podem provocar faíscas e/ou incêndio se utilizados para cozimento.

Não enxágue a bandeja e o suporte logo após o cozimento. Isto pode provocar quebra ou dano.

A utilização inadequada pode resultar em dano ao forno.

Instale o forno de modo a deixar a frente da porta a pelo menos 8 cm para trás da borda da superfície onde 

está apoiado, a fim de evitar que o aparelho incline acidentalmente.

A utilização incorreta pode resultar em lesão corporal e dano ao forno.

Antes de cozinhar, perfure a pele de batatas, maçãs e todas as frutas e legumes deste tipo.

Elas podem explodir.

Não cozinhe ovos com casca. Não se deve aquecer ovos com casca nem ovos cozidos em fornos de 

micro-ondas, pois eles podem explodir mesmo após o término do aquecimento por micro-onda.

Haverá um acúmulo de pressão dentro do ovo, provocando uma explosão.

Não tente fritar gorduras no forno.

Isto pode resultar no transbordamento repentino do líquido.

Caso seja percebida (ou haja emissão) de fumaça, desligue ou retire o aparelho da tomada e mantenha a 

porta fechada de modo a abafar eventuais chamas.

Elas podem provocar sérios danos, tais como incêndio ou choque elétrico.

Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, preste atenção no forno devido à possibilidade 

de ignição.

Seu alimento pode verter devido à possibilidade de deterioração do recipiente, o que também pode provocar um 

incêndio.

A temperatura das superfícies acessíveis podem estar elevadas durante a utilização do aparelho. Não 

toque na porta, gabinete externo, gabinete traseiro, cavidade do forno, acessórios e louça durante o modo 

grelha, modo de convecção e operações de autocozimento sem antes verificar se não estão quentes.

Como elas aquecem, há risco de queimaduras, salvo estejam sendo utilizadas luvas térmicas para cozinha.

Deve-se limpar o forno periodicamente, removendo eventuais depósitos de alimentos.

A não manutenção do forno em condições limpas pode provocar a deterioração da superfície, podendo implicar na 

diminuição da vida útil do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.
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Utilize somente a sonda de temperatura recomendada para este forno.

Este aparelho destina-se à utilização doméstica e aplicações semelhantes, tais como:

Não é possível precisar a temperatura com exatidão se for utilizada uma sonda de temperatura inadequada.
Este modelo não fornece nenhum sensor de temperatura.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos oito anos de idade e por pessoas com 
redução na capacidade física, sensorial ou motora, ou que não tenham experiência ou instrução, 
se supervisionadas ou instruídas com relação à utilização do aparelho de modo seguro e se 
compreenderem os riscos envolvidos. Não se deve permitir que crianças brinquem com o 
aparelho. Não se deve permitir que crianças menores de oito anos, e em todo o caso supervisio-
nadas, limpem nem façam manutenção no aparelho.

O forno de micro-ondas se destina para o aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de 
alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, pano 
umedecido e objetos semelhantes pode levar ao risco de lesões, ignição ou incêndio.

O aparelho não se destina a ser utilizado por meio de temporizador externo ou sistema de 
controle remoto separado.

O cozimento em excesso pode provocar um incêndio no milho.

A utilização inadequada pode provocar sérios danos elétricos.

Siga as instruções exatas dadas por cada fabricante com relação aos produtos de pipoca. Não 
deixe o forno sozinho enquanto o milho estoura. Interrompa o cozimento quando o milho parar 
de estourar após o tempo sugerido. Jamais utilize sacolas de papelão para estourar milho. 
Jamais tente estourar grãos que sobrarem.

Este aparelho precisa ser aterrado.
Os fios do condutor de alimentação são coloridos conforme os códigos abaixo

Utilize somente utensílios adequados para o uso com fornos de micro-ondas.

AZUL ~ Neutro

MARROM ~ Fase

VERDE E AMARELO ~ Terra
Se as cores dos fios do condutor de alimentação deste aparelho não corresponderem às 
marcações de cores identificadoras do terminal da sua tomada, adote os procedimentos abaixo:

O fio de cor AZUL deve ser conectado ao terminal marcado com a letra N ou de cor 
NEGRA.

O fio de cor MARROM deve ser conectado ao terminal marcado com a letra L ou de cor 
VERMELHA.
O fio de cor VERDE E AMARELA ou VERDE deve ser conectado ao terminal 
marcado com a letra G ou       .

Se o cabo de energia for danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço 
ou pessoas de qualificação semelhante a fim de evitar riscos.

Áreas de cozinha de equipes em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
Casas de campo;
Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
Ambientes do tipo pousada.
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Este forno não deve ser utilizado para serviços de buffet comercial.

A utilização inadequada pode resultar em dano ao forno.

Não se deve instalar o forno de micro-ondas em gabinetes.

O forno de micro-ondas se destina para ser utilizado em estrutura independente.

A penas conecte o produto na rede elétrica que possua a tomada e o disjuntor adequados para utilização. 
As normas locais de instalação devem ser respeitadas.

A utilização da tomada ou interruptor inadequados pode provocar choque elétrico ou incêndio.

A porta ou a superfície externa podem se aquecer durante o funcionamento do aparelho.

Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de oito anos.

Misture ou agite o conteúdo de mamadeiras e potes de alimentos de bebês e verifique 
a temperatura antes do consumo a fim de evitar queimaduras.

Mantenha os lados interno e externo do forno limpos. Os detalhes sobre como limpar o forno 
podem ser consultados em "Como limpar o forno".

Siga os requisitos de instalação para evitar o impacto do aquecimento, o qual representa perigo.

Não se deve utilizar limpadores de vapor.

       Cuidado, superfície quente

Quando este símbolo for utilizado, significa que as superfícies podem ficar quentes durante o uso.

Não coloque nenhum objeto (livro, caixa, outros) sobre o produto. O produto pode sobreaquecer 
ou pegar fogo, ou o objeto pode cair, provocando lesões corporais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES


