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Ao fazer a instalaç ã o do forno, siga 
corretamente as instruç õ es deste manual.
Desembale o aparelho, retire todos os suportes e 
calç os para transporte e examine-o para detectar 
qualquer dano ocorrido durante o transporte, tais 
como gabinete amassado, fechaduras tortas ou 
porta quebrada. Constatada qualquer irregularidade, 
notifi que o revendedor.
Nã o instale o produto se estiver danifi cado.
Este forno deve ser instalado sobre uma superfície 
só lida e horizontal, com dimensõ es iguais ou 
maiores ao produto adquirido.
Nã o instale o forno em lugar ú mido ou quente.
Para um bom desempenho, deve-se ter uma boa 
circulaç ã o de ar ao seu redor.
No caso de embutir o aparelho, respeite as 
distâ ncias de 10 cm, para ventilaç ã o nas laterais, 
parte superior e no fundo, como mostram as fi guras. 
É  importante que o plugue fi que acessível para 
qualquer eventualidade.
O cabo de forç a (alimentaç ã o) com plugue tripolar 
está  de acordo com o novo padrã o NBR14136.
Nã o modifi que o cabo de forç a e nem utilize 
adaptadores.
Nã o use ou guarde este aparelho ao ar livre.
Nã o utilize o aparelho pró ximo à  á gua e ao local 
quente e ú mido.
Nã o indicamos o uso deste aparelho pró ximo à  pia 
da cozinha, em base molhada, perto da piscina, etc.

Instalaç ã o
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A instalaç ã o elé trica da tomada deve estar 
aterrada de acordo com as normas da ABNT 
- Associaç ã o Brasileira de Normas Té cnicas 
NBR 5410 - sessã o aterramento.

Nã o remover 
esta película

Remover este 
fi lme plá stico*

* A nã o retirada do fi lme plá stico acarretará  em danos ao produto.

Remova o fi lme plá stico de proteç ã o de 
todos os lados do gabinete, antes de 
utilizar. Apó s a retirada do fi lme, limpe 
a superfície do forno micro-ondas com 
um pano macio e detergente ou com 
sabã o neutro.

ATENÇ Ã O
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 Instruç õ es Importantes de Seguranç a

Instalaç ã o elé trica

Se nã o houver uma tomada pró xima ao aparelho, 
faç a a ligaç ã o conforme o desenho ao lado.
Nã o ligue outro aparelho no circuito elé trico do 
forno, pois poderá  ocasionar queima de fusível ou 
desligamento do disjuntor, queda de tensã o na rede 
elé trica ou mesmo diminuiç ã o no rendimento do 
forno.

A sua seguranç a e a de outros é  muito 
importante. Sã o incluídas mensagens 
importantes de seguranç a neste manual e no 
seu aparelho. Leia sempre e siga todas estas 
mensagens de seguranç a.

Este é  o símbolo de alerta 
de seguranç a. Ele é  utilizado 
para alertá -lo sobre perigos 
potenciais que podem ser 
fatais ou ferir o usuá rio e 
outras pessoas pró ximas.

Este é  o símbolo de atenç ã o de 
seguranç a.

A tensã o utilizada deve ser a mesma especifi cada 
neste forno de micro-ondas 127 V/60 Hz ou 
220 V/60 Hz. A utilizaç ã o de uma tensã o maior é  
prejudicial e poderá  resultar em fogo ou danos ao 
forno. A utilizaç ã o de uma tensã o inferior irá  causar 
um cozimento lento. A Panasonic NÃ O assumirá  a 
responsabilidade por quaisquer danos resultantes 
do uso do forno com qualquer tensã o que nã o seja a 
especifi cada.

Observaç ã o:
Utilize uma tomada apropriada de 3 pinos com 
aterramento, com as devidas conexõ es feitas por um 
eletricista qualifi cado.
A nã o utilizaç ã o poderá  ocasionar risco de choque 
ou descarga elé trica no caso de um curto-circuito 
interno.

Circuito elé trico
127 V - fi o bitola de 2,5 mm²
220 V - fi o bitola de 2,5 mm²

Quadro de 
forç a

Disjuntor
Para 127 V - mínimo 20 A
Para 220 V - mínimo 15 A

• Este tipo de forno é  designado especifi camente 
para aquecer ou cozer alimentos. Ele é  
impró prio para uso industrial ou de laborató rio.

• Cuidado: O uso do forno, por crianç as, sem 
supervisã o de um adulto, só  deve ser permitido 
quando as instruç õ es adequadas tiverem sido 
dadas e quando a crianç a for capaz de utilizar 
o produto com seguranç a e entender os riscos 
da utilizaç ã o do mesmo de modo impró prio.

• Nã o coloque nada sobre o forno micro-ondas tais 
como: vasos de plantas, potes, velas, toalhas, etc., 
pois pode causar incê ndio.

 

• Nã o coloque qualquer objeto entre a porta e o 
batente do forno nem permita que resíduos de 
alimentos ou outros detritos acumulem-se na 
superfície das travas de seguranç a. Nã o coloque 

nada sobre o forno, pois poderá  causar incê ndio. 
A saída de ar nunca deve ser bloqueada durante 
o cozimento.

• Nã o permita que o forno micro-ondas opere vazio, 
pois poderá  gerar danos aos componentes do 
forno.

• Nã o opere o aparelho se ele apresentar problemas 
no fi o e no plugue, se nã o estiver funcionando 
perfeitamente, se estiver com algum defeito, ou 
ainda, se tiver sofrido uma queda.

• Cuidado! Nã o utilize o forno se estiver danifi cado. 
É  particularmente importante que a porta do forno 
feche bem e que nã o haja danos:
a) Na porta (torta ou empenada);
b) Nas dobradiç as e fechaduras (tortas ou 

frouxas).

• O forno só  deve ser consertado por té cnicos 
dos Serviç os Autorizados Panasonic, pois 
somente eles recebem do fabricante:
 - Treinamento té cnico;
 - Material didá tico para o conserto;
 - Peç as originais para reposiç ã o.
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• Cuidado! É  perigoso para pessoas nã o 
qualifi cadas executar qualquer serviç o ou 
operaç ã o de reparo que envolva a remoç ã o da 
cobertura que dá  proteç ã o contra exposiç ã o à  
energia de micro-ondas.

• Nunca remova o gabinete do aparelho, existe a 
possibilidade de ocorrer choque elé trico, com 
grave prejuizo à  saú de e, até  mesmo, risco à  
vida.

• Quando retirar o alimento do forno, seu recipiente 
poderá  estar quente, portanto use luvas té rmicas.

• Cuidado! Nã o utilizar recipientes fechados 
como, por exemplo, mamadeiras, potes, etc., 
pois eles podem explodir.

• O aquecimento de bebidas por micro-ondas 
pode resultar em erupç ã o atrasada de bolhas, 
portanto deve-se tomar muito cuidado ao 
manusear o recipiente.

• O conteú do das mamadeiras e pote de 
alimentos para crianç as deve ser agitado ou 
sacudido e a temperatura dos alimentoas deve 
ser verifi cada antes de serem servidos para 
evitar queimaduras.

• Nunca frite qualquer alimento imerso em
ó leo ou qualquer tipo de gordura no forno 
micro-ondas.

• A exposiç ã o demasiada à s micro-ondas pode 
provocar queima ou combustã o de alimentos e 
objetos (como ocorre em fornos convencionais). 
Se isto acontecer, desligue o cabo de forç a ou 
disjuntor e mantenha a porta fechada até  a 
chama extinguir-se.

• Nã o use produtos de papel reciclado, pois 
podem conter impurezas, as quais podem causar 
centelhas e/ou fogo, quando utilizados.

• Nã o limpe o forno com produtos infl amá veis nem 
os aproxime do forno, pois poderá  causar um 
princípio de incê ndio.

• Nã o bata ou golpeie o painel de controle. Podem 
ocorrer danos e resultar em fogo.

• Nã o seque roupas, jornais ou outros materiais no 
forno. Eles podem se incendiar.

• Para reduzir o risco de fogo no interior do forno:
a) Nã o cozinhe demais os alimentos. Tenha 

atenç ã o especial com produtos de papel, 
plá stico ou outros materiais combustíveis, 
utilizados dentro do forno para facilitar o 
cozimento.

b) Remova os arames de vedaç ã o dos pacotes de 
papel ou plá stico antes de colocá -los no forno.

c) Nã o utilize o interior do forno para armazenar 
objetos. Nã o deixe produtos de papel, utensílios 
domé sticos ou alimentos quando nã o estiver 
utilizando-o.

• Caso o cabo de forç a sofra algum dano, este 
deverá  ser substituído por um outro equivalente. 
Confi e o serviç o somente a uma Assistê ncia 
Té cnica Autorizada Panasonic.

• Caso haja necessidade de transporte do seu forno, 
coloque uma proteç ã o entre a porta e o batente.
Ex.: Saco plá stico ou folha de jornal.

É  normal o acú mulo de vapores na parte 
superior da cavidade e na porta devido à  
evaporaç ã o da á gua do alimento que está  
sendo cozido. Por este motivo, aconselhamos 
que, apó s o té rmino do cozimento, deixe a 
porta semiaberta para que o vapor formado se 
dissipe no ambiente. 
Apó s o té rmino do cozimento, caso o alimento 
nã o seja retirado, a condensaç ã o será  maior.

• Utilize somente utensílios apropriados para fornos 
micro-ondas.

• Os ovos com casca ou inteiros nã o devem ser 
cozidos ou aquecidos no forno micro-ondas por 
serem suscetíveis à  explosã o, inclusive apó s o 
aquecimento por micro-ondas ter cessado.

• Quando aquecer alimentos em utensílios de 
plá stico ou papel, verifi que frequentemente o forno 
devido à  possibilidade de fogo.

Cuidado! As superfícies externas do 
micro-ondas fi cam quentes durante e apó s
o uso das funç õ es Combinado e/ou Grill 
devido ao calor emitido pela resistê ncia.


