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FAZENDO A LIMPEZA DO MICRO-ONDAS

RECIPIENTES ADEQUADOS PARA USO EM MICRO-ONDAS

• Não é recomendável o uso de utensílios me�
tálicos no Micro�ondas. Pode�se utilizar papel 
alumínio apenas para proteger pequenas partes 
do alimento como, por exemplo, extremidades 
da coxa do frango. Nesse caso, nunca deixe que 
o metal fique a menos de 5 cm das paredes in�
ternas do forno Micro�ondas. Se essa recomen�
dação não for seguida, durante o funcionamen�
to do Micro�ondas, pode ocorrer faiscamento, 
danificando o produto. 

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

• Utilize preferencialmente refratários de vidro 
ou cerâmica. Não utilize recipientes plásticos, 
pois eles podem derreter. Recipientes de papel 
também não devem ser utilizados, pois podem 
incendiar�se.
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• Utilize somente utensílios próprios para uso em 
Micro�ondas.

• Não cozinhe diretamente sobre o prato gira�
tório. Use recipientes adequados para uso em 
Micro�ondas.

• Não cubra todo o alimento com papel alumínio. 
Isso pode danificar o Micro�ondas devido a ge�
ração de faísca.

• Quando aquecer alimentos em recipientes plás�
ticos ou de papel, verifique constantemente o 
forno devido a possibilidade de incendiar�se.

• Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser 
lisos, sem nenhum desenho ou detalhe em me�
tal. Se essa recomendação não for seguida, du�
rante o funcionamento do Micro�ondas, pode 
ocorrer faiscamento, danificando o aparelho.

• Os recipientes de plástico devem ser apropria�
dos para uso em Micro�ondas.

TÉCNICAS PARA COZINHAR EM MICRO-ONDAS

• Posição dos alimentos: Procure sempre arrumar 
os alimentos em forma circular, deixando o centro 
vazio, formando um anel na borda do prato. Alguns 
alimentos precisam ser mexidos, virados ou reajei�
tados 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�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 mante�
nham sua cremosidade e que as carnes mais 
duras amoleçam.

• Uso de tampas: Os alimentos cozidos com 
tampa no fogão geralmente devem ser cozi�
dos com tampa também no Micro�ondas. Use 
a tampa do recipiente ou improvise uma tampa 
com um prato. Isso retém o vapor e acelera o 
cozimento.

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

Para garantir a conservação de seu Micro�ondas 
Consul, limpe�o sempre que necessário. Para 
isso, siga as instruções abaixo:
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 

IMPORTANTE:
• Nunca utilize produtos abrasivos, sabão 

em pasta ou removedores, evitando da�
nos ao produto.

• Limpe imediatamente qualquer líquido 
ou alimento derramado dentro do forno 
para evitar  manchas.

• Limpe o interior do produto após o preparo 
de alimentos que deixem resíduos de gor�
duras, molhos e pipocas, para garantir um 
maior tempo de vida do produto e evitar 
problemas de manchas ou amarelamento 
no interior do forno de Micro�ondas.

• Limpe imediatamente qualquer respingo no 
exterior do produto para evitar manchas.

• Não utilize vaporizador para realizar a 
limpeza.

 ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada ou des-
ligue o disjuntor antes de realizar 
qualquer serviço de limpeza ou 
manutenção.

Não seguir essas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

pano umedecido com água e sabão neutro. 
Em seguida, use um pano somente umedecido 
em água e para finalizar seque utilizando um 
pano seco ou papel toalha. O painel de con�
trole deverá ser limpo apenas com um pano 
seco ou papel toalha.

4. Limpe o prato giratório e nunca coloque�o 
diretamente sobre a água fria logo após o tér�
mino do cozimento. O choque térmico pode 
causar o trincamento e até a quebra do prato 
giratório.

TECLA MUDO

Com esta função é possível ligar ou desligar os avisos sonoros do seu Micro�ondas. Pressionando a 
tecla mudo você irá desligar todos os avisos quando as teclas são pressionadas e também os alertas de 
fim de funcionamento e de virar o alimento. O símbolo  aparecerá no display. Pressione novamente 
a tecla para ligar os sons do micro�ondas. O símbolo  desaparecerá no seu display.
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