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5. Dicas ................................................
 

6. Manutenção.....................................
 

1.  Programe a função, tempo e potência desejados.
2.  Aperte a tecla “adiar preparo”.
3.  Use as teclas “+ & –” para ajustar em quanto 

tempo que você deseja adiar.
4.  Aperte a tecla “iniciar”.
O tempo do adiamento do preparo aparecerá no visor 
em contagem regressiva. Ao terminar, o forno irá 
iniciar o funcionamento na função ajustada.

4.10 Tecla Meu jeito
Com esta função você pode programar aquela receita 
que você mais usa:
1.  Aperte a tecla “meu jeito”.
2.  Ajuste a potência desejada através da tecla “po-

tência”.
3.  Use as teclas “+ & –” para ajustar o tempo dese-

jado.
4.  Aperte a tecla “iniciar”.
5.  O micro-ondas iniciará o funcionamento. Se você 

não utilizar essa função no mesmo momento 
aperte a tecla “pausar/cancelar”.

6.  Pressione a tecla “meu jeito” todas as vezes que 
você desejar preparar a sua receita.

Você pode modifi car a programação da tecla “meu 
jeito” quantas vezes quiser. Em caso de queda ou 
falta de energia elétrica a tecla “meu jeito” voltará 
a ter a programação original (10 min. na potência 
máxima).

4.11 Teclas rápidas de tempo  
(+ 30 seg, + 1 min, + 5 min)

Escolha as teclas rápidas de 30 seg, 1 ou 5 minutos 
na potência de 820 w (máxima). Se desejar adicio-
nar mais tempo, basta teclar os tempos desejados 
novamente. A cada vez que a tecla for pressionada 
o tempo escolhido será adicionado ao tempo rema-
nescente no display.

5.1 Recipientes adequados para 
uso em micro-ondas

•  Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. 
Use recipientes adequados para uso em micro-
-ondas.

pode danifi car o micro-ondas devido a geração de 

•  Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos 
ou de papel, verifi que constantemente o forno 
devido a possibilidade de incendiar-se.

•  Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser 
lisos, sem nenhum desenho ou detalhe em metal. 
Se essa recomendação não for seguida, durante 
o funcionamento do micro-ondas, pode ocorrer 
faiscamento, danifi cando o aparelho.

•  Os recipientes de plástico devem ser apropriados 
para uso em micro-ondas.

apenas para proteger pequenas partes do ali-
mento como, por exemplo, extremidades da coxa 
do frango. Nesse caso, nunca deixe que o metal 
fi que a menos de 5 cm das paredes internas do 
forno micro-ondas. Se essa recomendação não 
for seguida, durante o funcionamento do micro-
-ondas, pode ocorrer faiscamento, danifi cando o 
aparelho.

•  Não coloque materiais como tecido, jornal e papel 
comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, 
danifi cando o aparelho.

5.2 Técnicas para cozinhar em 
micro-ondas

•  Posição dos alimentos: procure sempre arrumar 
os alimentos em forma circular, deixando o cen-
tro vazio, formando um anel na borda do prato. 
Alguns alimentos precisam ser mexidos, virados ou 
reajeitados nos recipientes. Os de tamanho médio 
ou grande devem ser virados de lado para acelerar 
o cozimento mais uniforme ou mexidos das bordas 
para o centro e vice e versa, uma ou duas vezes.

•  Cozimento lento: o uso de potências menores 
permite uma melhor distribuição do calor nos 
alimentos e faz com que os cremes mantenham 
a sua cremosidade e que as carnes mais duras 
amoleçam.

•  Uso de tampas: os alimentos cozidos com tampa 
no fogão (por exemplo, arroz) geralmente devem 
ser cozidos com tampa também no micro-ondas. 
Use a tampa também no micro-ondas. Use a tam-
pa do recipiente ou improvise uma tampa com um 
prato. Isso retém o vapor e apressa o cozimento.

•  Uso de toalhas de papel: pode-se usar toalha de 
papel para absorver o vapor (por exemplo, pães, 
salgadinhos e frango, quando se deseja que eles 
fi quem sequinhos) ou para evitar respingos e 
absorver gorduras (por exemplo, de bacon ou de 
linguiça).

6.1  Fazendo a limpeza do micro-
-ondas

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Contaminação do Alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com 

Verifi que as instruções dadas pelos fabricantes 
dos produtos de limpeza e higienização.
Não seguir estas instruções pode gerar uma 
intoxicação alimentar e risco à sua vida.

Para garantir a conservação de seu micro-ondas 
Brastemp, limpe-o sempre que necessário. Para isso, 
siga as instruções a seguir:
1.  Desconecte o plugue da tomada.
2.  Internamente, use somente um pano úmido com 

sabão ou detergente neutro. Nunca jogue água 
dentro do forno.

3.  Para a limpeza do gabinete e porta, use um pano 
umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, 
use um pano somente umedecido em água e para 
fi nalizar seque utilizando um pano seco ou papel 
toalha. O painel de controle deverá ser limpo 
apenas com um pano seco ou papel toalha.

4.  Limpe o prato giratório e nunca coloque-o sobre 
água fria após o cozimento. Ele pode trincar e 
quebrar.
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