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4. Operação ..........................................
 

4.1 Acertando o relógio

1.  Aperte a tecla “ajustar relógio’’.
2.  Ajuste as horas pressionando as teclas “+ & –’’.
3.  Aperte novamente a tecla “ajustar relógio” para 

confi rmar.
4.  Ajuste os minutos pressionando as teclas “+ & –”.
5.  Para fi nalizar, aperte mais uma vez a tecla “ajustar 

relógio”.

IMPORTANTE!
• Siga este procedimento todas as vezes que 

você quiser ajustar o relógio.
• Durante o cozimento de alimentos, caso de-

sejar saber as horas, aperte a tecla “ajustar 
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 “00:00’’.

4.2 Travar painel

do micro-ondas. Use esta função para impedir que 
o forno seja acionado acidentalmente sem que haja 
algum alimento no seu interior.
1.  Para travar, aperte a tecla “travar painel’’. O painel 

nenhuma programação.
2.  Para destravar, aperte a tecla “travar painel’’ 

novamente. O painel de controle será destravado 
e voltará a funcionar normalmente.

4.3 Programando tempo e potência

1.  Use as teclas rápidas de tempo ou as teclas “+ & –” 
para ajustar o tempo de cozimento desejado (entre 
00:01 e 95:00).

2.  Se você desejar programar uma potência diferente 
de 100 %, aperte a tecla “potência’’ repetidamente 
para programar a potência desejada: máxima, 

Tecla Potência Equivale a

Máxima 820 w 100%

Média 410 w 50%

250 w 30%

3.  Aperte a tecla “iniciar’’. Ao fi nal do cozimento, um 
bip soará indicando o término da programação. 
Depois que o cozimento foi iniciado o tempo progra-

através das teclas rápidas de tempo ou aumentando/
diminuindo através das teclas “+ & –’’.

IMPORTANTE!
•  Se nenhuma potência for selecionada, o forno 

começa a funcionar na potência 820 w (máxima).
•  Mesmo no caso do produto ainda estar fun-

cionando, ao abrir a porta do forno o funcio-
namento é interrompido imediatamente. Se 
quiser que o forno continue a funcionar, basta 
fechar a porta e apertar a tecla “iniciar” nova-
mente. Senão, basta apertar a tecla “pausar/
cancelar” e a programação é apagada.

•  Se a tecla ‘’iniciar’’ for acionada após ajustar 
somente a potência, o visor digital mostrará a 
mensagem ‘’inserir tempo’’. Faça o ajuste do 
tempo e aperte a tecla ‘’iniciar’’ novamente.

•  Utilize preferencialmente recipientes 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.

4.4 Dicas para cozinhar no micro-
-ondas

Para programar e obter melhores resultados, você 

tência e tempos de seu micro-ondas. Seu micro-ondas 

conforme a necessidade no preparo de alimentos. 
Veja a tabela de potências a seguir:

Uso Potência Equivalente a

Máximo
cozimentos em 

geral

820 w 100% 

Preparar refogados 
e carnes

Reaquecer pratos 
prontos

Preparar aves intei-
ras, bolos e tortas

Preparar sopas e 
massas em camadas

Médio Descongelar pratos 
prontos

410 w 50%

Cozinhar lentamen-
te carnes duras

Descongelar ali-
mentos em geral

250 w 30%

Amolecer/amaciar 
alimentos

 

4.5 Tecla +10 receitas (Smart Food)
A tecla “+10 receitas” possui algumas receitas com 
tempo e potência pré-programadas. Durante o uso das 
receitas você poderá acrescentar ou diminuir o tempo 
pressionando as teclas “+ & –“.

Sugestão de Receita de CARNE MOÍDA.
Ingredientes:

• ½ colher (sobremesa) de óleo ou azeite / 1 colher 
(sobremesa) de óleo ou azeite.

• Sal, pimenta do reino, salsinha e cebolinha a gosto.
Coloque todos os ingredientes no refratário, mexa bem 
e tampe. Leve o refratário ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“ ”.
3.  Aperte a tecla “iniciar” para confi rmar.
4.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a quantidade 

de 200 ou 400 g.
5. Aperte a tecla “iniciar”.

Tecla a 
apertar 

no painel 
numérico

Quantidade 
de carne 

Tempo 
programado

+ & –
200 g 1 min 30 s
400 g 3 min 30 s

DICAS
•  Após o término da programação mexa a carne 

•  
depois de terminada a programação, retire 
o recipiente do micro-ondas, adicione uma 
colher de molho de tomate e mexa.

4.5.2 Tecla Macarrão
Sugestão de Receita de MACARRÃO.
Ingredientes:
• 100 g de macarrão / 200 g de macarrão.
• 1 litro de água fria / 1½ litro de água fria.
• 1 colher (sobremesa) de óleo ou azeite.
• Sal a gosto.

lauro
Novo Carimbo
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Coloque todos os ingredientes no refratário e tampe 
parcialmente. Leve o refratário ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“macarrão”.
3.  Aperte a tecla “iniciar” para confi rmar.
4.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a quantidade 

de 100 ou 200 g.
5. Aperte a tecla “iniciar”.

Tecla a 
apertar 

no painel 
numérico

Quantidade 
de macarrão

Tempo 
programado

+ & –
100 g 14 min 00 s
200 g 18 min 00 s

4.5.3  Tecla arroz
Sugestão de Receita de ARROZ.
Ingredientes:

• 1 colher de sobremesa de óleo ou azeite
• 1 colher (sopa) de cebola / 2 colheres (sopa) de cebola
• 1 pitada de sal
Coloque todos os ingredientes em um refratário de 
bordas altas e deixe semi tampado. Leve o refratário 
ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“arroz”.
3.  Aperte a tecla “iniciar” para confi rmar.
4.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a quantidade 

5.  Aperte a tecla “iniciar”.

Tecla a 
apertar 

no painel 
numérico

Quantidade 
de porções

Tempo 
programado

+ & –
1 15 min 00 s
2 18 min 00 s

4.5.4  Tecla Peixe
Sugestão de Receita de PEIXE.
Ingredientes:
•  500 g de fi lé de peixe em temperatura ambiente / 

1000 g de fi lé em temperatura ambiente.
•  ½ cebola / 1 cebola.
•  2 colheres (sopa) de molho pronto de tomate / 

4 colheres (sopa) de molho pronto de tomate.
•  Sal, azeite, alho, cebolinha e pimenta a gosto 
Coloque todos os ingredientes no refratário, mexa bem 
e tampe. Leve o refratário ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“peixe”.
3.  Aperte a tecla “iniciar” para confi rmar.
4.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a quantidade 

de 500 ou 1000 g.
5.  Aperte a tecla “iniciar”.

Tecla a 
apertar 

no painel 
numérico

Quantidade 
de peixe

Tempo 
programado

+ & –
500 g 10 min 00 s
1000 g 14 min 00 s

4.5.5  Tecla Omelete
Sugestão de Receita de OMELETE.
Ingredientes:
•  1 ovo.
•  2 colheres (sopa) de queijo ralado.
•  2 colheres (sopa) de presunto picado.
•  Sal, orégano e pimenta do reino a gosto.
Coloque todos os ingredientes no refratário e mexa 
bem. Leve o refratário ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“omelete”.
3.  Aperte a tecla “iniciar”.

4.5.6  Tecla Legumes
Esta tecla pode ser usada com vários tipos de legumes, 
como couve-fl or, brócolis, abobrinha, pimentão, etc.

Sugestão de Receita de LEGUMES.
Ingredientes:
• 200, 350 e 500 g do seu legume predileto.
• Sal, pimenta do reino, cebola, e alho a gosto.
• Azeite a gosto.
Coloque todos os ingredientes no refratário, mexa bem 
e tampe. Leve o refratário ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“legumes”.
3.  Aperte a tecla “iniciar” para confi rmar.
4.  Use as teclas “+ & –” para selecionar as quantida-

des de 200, 350 ou 500 g.
5.  Aperte a tecla “iniciar”.

Tecla a 
apertar 

no painel 
numérico

Quantidade 
de legumes

Tempo 
programado

+ & –
200 g 2 min 00 s
350 g 4 min 00 s
500 g 5 min 40 s

IMPORTANTE
•  Esta tecla é recomendada para legumes moles. 

Em caso de legumes duros como cenoura e 
batata, faça a programação manualmente 
conforme item 4.3.

4.5.7  Tecla Sopa
Esta receita deve ser utilizada para preparar sopas 
instantâneas de embalagens de 20 g. Dissolva a 
sopa instantânea em água, conforme as instruções 
da embalagem. Misture bem, leve ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+ 10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –”para selecionar a opção 

“sopa”.
3.  Aperte a tecla “iniciar”.

4.5.8  Tecla Sufl ê
Sugestão de Receita de SUFLÊ.
Ingredientes:
•  
•  2 ovos.
•  2 colheres (sopa) de cebola picada.
•  2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado.
•  Sal e pimenta do reino a gosto.
Bata bem as claras em neve, acrescente as gemas e 
depois, sem bater, acrescente a cebola picada, o sal 
e a pimenta a gosto e o queijo ralado. Jogue esta 
mistura sobre as cenouras em um refratário. Leve ao 
micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“sufl ê”.
3.  Aperte a tecla “iniciar”.
Esta função está programada apenas para 1 receita 
de sufl ê. Se você desejar fazer uma quantidade di-
ferente de sufl ê faça a programação manualmente, 
conforme item 4.3.

4.5.9 Tecla Pudim
Sugestão de Receita de PUDIM.
Ingredientes:
•  1 lata de leite condensado.
•  1 lata de leite comum.
• 4 ovos
Misture bem todos os ingredientes e coloque a mistura 
em um refratário próprio para pudim, com furo no 
meio. Leve o refratário ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“pudim”.
3.  Aperte a tecla “iniciar”.
Depois de fi nalizada a receita, deixe descansar por 
15 minutos e depois leve à geladeira por aproxima-
damente 1 hora.
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4.5.10  Tecla Bolo de caneca
Ingredientes:
•  5 colheres de sopa de ovo misturado gema e clara.
•  2 colheres de sopa (rasa) de açúcar.
•  1 colher de sopa de óleo.
•  3 colheres sopa (rasa) de farinha de trigo.
•  1 colher de sopa (rasa) de chocolate.
• 1 colher de sopa de leite.
•  1 colher de café de fermento em pó.
•  10 g de nozes picadas.
Coloque em uma caneca (320 ml) o ovo misturado 
e bata bem com um garfo. Acrescente o açúcar, o 
óleo e o leite e continue batendo. Depois coloque a 
farinha, o chocolate e o fermento em pó e misture 
bem. Por último coloque as nozes. Leve a caneca ao 
micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “+10 receitas”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar a opção 

“bolo de caneca”.
3.  Aperte a tecla “iniciar”.

4.5.11  Tecla Gratinar
A função “gratinar” serve para completar uma receita, 
grelhando, dourando e gratinando os alimentos.
1. Coloque o alimento já aquecido em um recipiente 

refratário de vidro ou cerâmica.
2.  Coloque o recipiente em cima do suporte metálico, 

no centro do prato giratório e feche a porta.
3.  Aperte a tecla “gratinar”.
4.  Utilize as teclas “+ & –” para programar o tempo 

desejado de funcionamento.
5.  Aperte a tecla “iniciar”.

IMPORTANTE
•  Tenha cuidado ao utilizar as funções que 

acionam resistência elétrica. Não encoste na 
resistência pois ela estará quente e poderá 
causar queimaduras.

•  O suporte metálico foi desenvolvido para apro-
ximar o alimento da resistência elétrica que se 
localiza no teto do forno. Porém, o alimento 

do teto. Quando esta distância não puder ser 
obedecida, não utilize o suporte metálico.

•  O uso prolongado da função “gratinar” pode 
aquecer as laterais e a parte superior do micro-
-ondas, devendo ser evitado o contato com a pele 
durante esse uso e nos 15 minutos posteriores.

4.5.12  Tecla Descongelar
1.  Aperte a tecla “descongelar”.
2.  Use as teclas “+ & –” para selecionar carne bovina, 

carne de frango ou prato pronto.
3.  Aperte a tecla “iniciar” para confi rmar.
4.  Ajuste o peso, em gramas, do alimento usando 

as teclas “+ & –”.
O tempo pré-programado no descongelamento não 
poderá ser alterado. 
No meio do descongelamento soará um bip e no dis-
play aparecerá “virar’’. Abra a porta do micro-ondas e 
vire a carne. Feche a porta e aperte a tecla “iniciar” 
para continuar o descongelamento. Se a carne não 
for virada o micro-ondas continuará a programação 
normalmente, porém o descongelamento pode não 

até 2 kg de carne bovina ou de frango. Para “prato 
pronto’’ a função está programada para descongelar 
refeições congeladas de 250 g ou 500 g.

IMPORTANTE
•  A qualidade, quantidade, composição, origem 

e forma dos alimentos submetidos ao descon-
gelamento, bem como as variações de tensão 
da rede elétrica onde o seu micro-ondas está 
conectado, podem provocar alterações no 
resultado fi nal e no tempo necessário para 
o cozimento dos alimentos. Assim, caso não 
sejam obtidos resultados satisfatórios com 
o uso das funções de “descongelar prato 
pronto” e “descongelar carnes” do forno, 
recomendamos que você siga as instruções 
do item 4.3 e selecione potência média para 

para descongelar carnes.

4.6 Tecla Brigadeiro

Sugestão de Receita de BRIGADEIRO.
Ingredientes:
•  1 lata de leite condensado.
•  4 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achoco-

latado.
•  1 colher (sopa) de margarina
Coloque todos os ingredientes no refratário, mexa 
bem e tampe. Leve o refratário ao micro-ondas e:
1.  Aperte a tecla “brigadeiro”.
2.  Aperte a tecla “iniciar”.
3.  Após 3 minutos, soará um bip e o display mostrará 

‘’mexer’’. Abra a porta e mexa o brigadeiro. Volte 
o refratário para o micro-ondas e feche a porta.

4.  Aperte a tecla “iniciar” novamente para continuar 
o preparo.

5.  Após 2 minutos, soará novamente um bip e o 
display mostrará “mexer’’. Abra a porta e mexa 
o brigadeiro novamente. Volte o refratário para o 
micro-ondas e feche a porta.

6. Aperte a tecla “iniciar” para continuar o preparo. 
Esta função está programada apenas para 1 receita 
de brigadeiro. Se você desejar fazer uma quantidade 
diferente de brigadeiro faça a programação de cozi-
mento manualmente, conforme item 4.3.

4.7 Tecla Caneca
A tecla “caneca”, permite que você aqueça de forma 

(água, leite) em temperatura ambiente.
1.  Aperte a tecla “caneca”.
O tempo pré-programado é apenas uma sugestão. 
Se desejar alterar o tempo, pressione as teclas “+ & 
–
3. Aperte a tecla “iniciar”.

4.8 Tecla Pipoca
Coloque o pacote de pipoca (100 g) no micro-ondas, 
conforme as instruções da embalagem.
1.  Aperte a tecla “pipoca”. O tempo pré-programa-

do é apenas uma sugestão. Se desejar alterar o 
tempo, pressione as teclas “+ & –” para aumentá-

2.  Aperte a tecla “iniciar”.

IMPORTANTE
•  O tempo de cozimento do pacote de pipoca 

é apenas uma referência. O tempo ideal pode 
variar de acordo com o peso do pacote, tipo 
e qualidade do milho, marca e validade do 
produto, entre outros. Para garantir melhor 
resultado, após iniciar o funcionamento do 
micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos 
milhos. Quando o intervalo entre um estou-
ro e outro for de aproximadamente 2 ou 3 
segundos, recomendamos que você aperte a 
tecla “pausar/cancelar” para desligar o micro-
-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

IMPORTANTE
•  Para obter melhores resultados, preferencial-

mente envolva o alimento em um fi lme plás-
tico adequado para o uso em micro-ondas e 
coloque-o diretamente sobre o prato giratório.

•  Se o alimento estiver menos frio do que a 
temperatura de congelamento total (-18 ºC), 
escolha um peso menor do que o alimento 
realmente apresenta.

•  Se o alimento estiver mais frio do que a 
temperatura de congelamento total (-18 ºC), 
escolha um peso maior do que o alimento 
realmente apresenta.

4.9  Tecla Adiar preparo
A tecla “adiar preparo” permite que você programe 
um tempo de espera utilizando as teclas “+ & –” ou 
as teclas rápidas de tempo. Para utilizar essa função, 
coloque o alimento dentro do micro-ondas e:
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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.




