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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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Problema Verifique

O forno não 
liga

Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou 
desarmado.

Se a tomada está com defeito.

Se há falta de energia elétrica na sua residência.

O display está 
aceso, mas 
o forno não 
funciona

Se a porta está bem fechada.

Se o tempo de cozimento foi programado.

Se a tecla INICIAR/+30 seg. foi acionada.

Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.

Se não está com a trava de segurança da porta acionada.

Cozimento 
incompleto

Se foi selecionada a potência adequada.

Se foi programado o tempo de cozimento suficiente.

Se o alimento foi colocado na posição correta.

Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto.

Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária.

Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno.

Se as saídas de ar estão obstruídas.

Estalos e 
faíscas 

Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito 
próximo às paredes do forno (distância mínima de 5 mm).

Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede 
do forno (distância mínima de 5 mm).

Se a embalagem utilizada contém clips ou grampos de metal.

Se o alimento está embalado em papel reciclado.

Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.

Ocorrências 
especialmente 
normais

Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio 
e/ou úmido.

Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação 
(saídas de ar).

Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não 
seja a máxima (900 W).

Prato giratório alternando o sentido do giro.

Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e 
após o uso.

Estalos durante o cozimento.

Oscilação de 
tensão

A oscilação de tensão da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem 
como a quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido 
quando da utilização das funções pré�programadas. Portanto, caso não sejam 
obtidos resultados satisfatórios com o uso da função pré�programada de seu 
forno, recomendamos seja utilizada a programação manual do tempo e potência, 
seguindo as orientações dos fabricantes dos alimentos.

EMBALAGEM

A Consul procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, 
bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos 
e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferen�
cialmente a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se 
desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá�lo corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local 
existente e vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Antes de levar o seu produto até a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando 
a tabela a seguir:

Questões ambientais

Diagnóstico dos problemas mais frequentes
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IMPORTANTE
• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico. Verifique as instruções dadas 

pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.
• Não manter o forno em boas condições de limpeza pode causar a deterioração das superfícies 

que podem adversamente afetar a vida útil do aparelho, possibilitando uma situação de risco.
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