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2.1 ONDE DEVO INSTALAR?
O Micro-ondas deve ser instalado:
• Em local bem ventilado;
• Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do forno, dos 

utensílios utilizados e alimentos que serão preparados no Micro-ondas;
• Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação de calor 

(fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura ambiente no local 
onde o forno estiver instalado não pode ultrapassar 35 °C;

• Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interferência 
do Micro-ondas. 

Para obter o máximo de rendimento do seu Micro-ondas:
• Caso você queira embutir seu Micro-ondas, deixe um espaço de no 

mínimo 20 cm para a ventilação na parte de cima e no mínimo 10 
cm nas laterais e no  fundo.
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1.1 CONHECENDO O PRODUTO 1.2 DIMENSÕES DO PRODUTO

1.3 CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE

Saídas de ar

Gabinete 

Painel de 
controle

Botão de 
abertura da 
porta

Visor da porta

Vista frontal Vista lateral

508 mm
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m
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As medidas dos espaços recomendadas abaixo 
devem ser respeitadas para segurança e efi ciência 
no funcionamento do produto.

DESLIGAR VISOR
Para desligar a luz do visor digital 
enquanto o Micro-ondas não 
estiver sendo utilizado.

MODO RÁPIDO
Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos sem que seja necessário 
programar tempo e potência 
manualmente.

PAINEL NUMÉRICO
Para digitar os tempos e as 
quantidades.

RELÓGIO
Para ajustar o horário do relógio 
do forno e verifi car a hora durante 
o processo de funcionamento do 
forno.

CANCELAR/TRAVA DE 
SEGURANÇA
Para interromper a programação 
feita. Com essa tecla você também 
consegue travar o painel do 
Micro-ondas.

USO FÁCIL
Para programar as receitas usando 
o Pote USO FÁCIL. Basta selecionar 
primeiro o alimento e depois o 
nível que está sendo utilizado no 
Pote.

MEMÓRIA
Permite que você programe o 
tempo e potência para fazer a 
receita que você mais utiliza. 
Depois de memorizada utilize-a de 
modo simples e prático.

DESCONGELAR
Para descongelar carnes (bovina e 
aves) e descongelar/aquecer pratos 
prontos congelados.

POTÊNCIA
Para programar o nível de potência 
de cozimento desejado.

LIGAR/+30 SEG
Para iniciar o funcionamento do 
forno depois que a programação 
for inserida, para voltar a 
programação que foi interrompida 
ou para adicionar mais 30 
segundos ao tempo restante de 
cozimento.

1.4 CONHECENDO OS ACESSÓRIOS

O micro-ondas Facilite 
Inox tem o exclusivo Pote 
Uso Fácil que vai descom-
plicar sua tarefa e facilitar 
sua vida. 
Ele ajuda a preparar os 
alimentos de forma mais 
simples, sem a preocupa-
ção de ter que programar 
o tempo e a potência ideal.

Descrição: Pote Uso Fácil com régua indicadora do tipo 
e quantidade de alimento necessário para o cozimento.

Utilização: Deve ser utilizado para cozinhar arroz, macar-
rão, carne moída ou legumes, utilizando a programação 
do Menu Uso Fácil.
Siga as indicações de quantidades recomendadas no Pote 
de acordo com o tipo alimento escolhido. Depois utilize as 
teclas do Menu Uso Fácil correspondente para programar 
o micro-ondas.

Limpeza: Lave com água corrente, esponja macia e sabão neutro. Evite lavar na lava-louças.
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