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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

31
1 

m
m

440 mm

10 cm10 cm

20 
cm

10 cm

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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• Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do aparelho e impedir o superaquecimento dos compo-
nentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho. Certifi que-se 
de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a assegurar um fl uxo 
de ar adequado.

2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifi que se a sua residência possui:
• Instalação elétrica adequada conforme as especifi cações técnicas fornecidas no fi nal deste manual (Dados Técni-

cos - página 9). Se necessário, contrate um eletricista profi ssional, qualifi cado e de sua confi ança, para adequar a 
instalação elétrica de sua residência.

• Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a voltagem correspondente à do Micro-ondas para ligar o aparelho;
• Disjuntores térmicos exclusivos para a tomada onde será ligado o Micro-ondas;
• Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão de, no máximo, 10%;
• Aterramento conforme a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410 - Seção Aterramento;
• O aterramento do produto não deve ser feito ligando o fi o terra ao neutro da rede elétrica ou a canos de água ou de gás.
• O forno deve ser ligado a um circuito de 20 A (127 V) ou 10 A (220 V). A instalação elétrica deve estar de acordo 

com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410.

2.3 INSTALAÇÃO DO MICRO-ONDAS
1. Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
2. Retire a fi ta adesiva que prende a guia do prato 

giratório.

3. Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um 
pano macio.

• Posicione o suporte 
do prato giratório 
na parte inferior da 
cavidade.

• Encaixe o suporte 
do prato giratório 
e coloque o prato 
sobre ele.

• Com a mão, verifi -
que se o prato está 
bem instalado no 
produto.

5. Monte o prato giratório da seguinte forma:

6. Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada 
que deve estar de acordo com a voltagem do apa-
relho (127 V ou 220 V).

7. Proceda o teste indicado a seguir – “Testando o seu 
Micro-ondas”.

IMPORTANTE: 
• O forno não deve ser ligado antes de retirar esta 

fi ta.

Não retire esta 
proteção lateral 
pois a remoção 
causará danos 
ao produto.

4. Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você 
ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.
Estas palavras signifi cam:

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves 
se as instruções não forem seguidas imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves 
se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o 
que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO
 ADVERTÊNCIA

Para modelos 127 V, 
utilizar uma tomada de 
20 A. Para modelos 
220 V, utilizar uma 
tomada de 10 A. 
As tomadas devem 
estar de acordo com a 
norma ABNT (Associação 
Brasileira de Normas 
Técnicas) NBR 14136.

Ligação monofásica (127 V)

Fase
20A

Neutro

Ligação monofásica (220 V)

Fase
10A

Neutro

Ligação bifásica (220 V)

Fases
10A

 ADVERTÊNCIA: 
Risco de Choque Elétrico

Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
Não remova o fi o terra.
Não use adaptadores ou T’s.
Não use extensões.
Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.



2.4 TESTANDO O MICRO-ONDAS
Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em 
caso de queda ou falta de energia elétrica, o display 
mostrará apenas “12:00”. Caso deseje que o display do 
seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio 
conforme procedimento do item 3.1. 
1. Abra a porta do forno.

2. Encha um copo com água limpa e fria e coloque-o 
sobre o prato giratório. Feche a porta do forno.

3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg. A luz do forno irá se 
acender e o Micro-ondas começará a funcionar na 
potência 900 W. O display marcará 30 segundos em 
contagem regressiva.

4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro-ondas, 
abra a porta do forno durante o funcionamento. O 
Micro-ondas pára de funcionar. Sempre que você qui-
ser interromper temporariamente o funcionamento, 
sem cancelar a programação, abra a porta do forno.

5. Para retornar ao funcionamento normal, feche a porta 
do forno e aperte a tecla LIGAR/+30 seg. O Micro-ondas 
voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.

6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla CAN-
CELAR. A luz do forno se apagará e a programação 
será apagada.

3.1 ACERTANDO O RELÓGIO
Operação3. Operação
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3.2 PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA 

3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg. Ao fi nal do cozimento, 
um bip soará indicando o término da programação. 

Depois que o processo de cozimento foi iniciado o 
tempo programado pode ser facilmente aumentado em 
30 segundos através da tecla LIGAR/+30 seg.

IMPORTANTE:
• Se nenhuma potência for selecionada, o forno 

começa a funcionar na potência 900 W.
• Mesmo no caso do produto ainda estar funcionando, 

ao abrir a porta do forno o funcionamento é interrom-
pido imediatamente. Se quiser que o forno continue 
a funcionar, basta fechar a porta e apertar a tecla 
LIGAR/+30 seg novamente. Senão, basta apertar a 
tecla CANCELAR e a programação é apagada.

3.3 DICAS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS
Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência 
de seu Micro-ondas. 
Seu Micro-ondas possui 11 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de 
alimentos. Veja a tabela de potências abaixo:

NÍVEL USO POTÊNCIA EQUIVALENTE A 
1 Ferver líquidos e cozimentos em geral 900 W 100%
2 Preparar refogados e carnes 810 W 90%
3 Reaquecer pratos prontos 720 W 80%
4 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 630 W 70%
5 Preparar sopas e massas em camadas 540 W 60%
6 Descongelar pratos prontos 450 W 50%
7 Cozinhar lentamente carnes duras 360 W 40%
8 Descongelar alimentos em geral 270 W 30%
9 Amolecer/amaciar alimentos 180 W 20%
10 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 90 W 10%

11 Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, 
este nível de potência mantém os alimentos aquecidos 0 W 0%
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1. Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para 

programar a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

Nº de vezes que 
a tecla POTÊNCIA 
deve ser apertada

Potência Equivalente a

1 900 W 100%
2 810 W 90%
3 720 W 80%
4 630 W 70%
5 540 W 60%
6 450 W 50%
7 360 W 40%
8 270 W 30%
9 180 W 20%
10 90 W 10%
11 0 W 0%

1. Aperte a tecla RELÓGIO.
2. Use o teclado numérico 

para digitar a hora certa 
(entre 1:00 e 12:59).

3. Aperte a tecla RELÓGIO 
para fi nalizar.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
Sempre que no painel aparecer ”12:00” signifi ca que o relógio não foi ajustado ou 
que houve falta de energia elétrica.
Durante o cozimento de alimentos, caso desejar saber as horas, aperte a tecla 
RELÓGIO que o display mostrará a hora por 3 segundos e após isto, o produto 
voltará a mostrar o tempo restante de cozimento, mas se o relógio não estiver 
ajustado, o display irá mostrar a partir de “12:00”.

 ADVERTÊNCIA: 
Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor antes de realizar qualquer serviço 
de instalação, limpeza ou manutenção.
Não seguir essas instruções pode trazer risco 
de vida, incêndio ou choque elétrico.
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