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

7. Proceda o teste indicado a seguir “TESTANDO O MICRO-
-ONDAS”.

que o display do seu Micro-ondas mostre o horá rio correto, 
programe o reló gio conforme procedimento do item 4.1. 
Siga os passos abaixo para testar seu produto:
1. Abra a porta do forno.
2. Encha um copo com á gua limpa e fria e coloque-o 

sobre o prato girató rio. Feche a porta do forno.
3. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. A luz do forno irá  se 

acender e o Micro-ondas começará  a funcionar na 
potê ncia 700 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 funciona-
mento. O Micro-ondas para de funcionar. Sempre 
que você  quiser interromper temporariamente o 
funcionamento, sem cancelar a programaçã o, abra 
a porta do forno.

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

6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla CANCE-
LAR. A luz do forno se apagará  e a programaçã o será  
apagada.

4.1 ACERTANDO O RELÓ GIO

Operaçã oOperaçã o

4.2 PROGRAMANDO TEMPO E POTÊ NCIA 
1. Use as teclas rá pidas de tempo para ajustar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
2. Se você  desejar programar uma potê ncia diferente de 100%, aperte a tecla POTÊ NCIA repetidamente para programar 

a potê ncia desejada, conforme a tabela abaixo:
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 ADVERTÊ NCIA 
Risco de Choque Elé trico

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor antes de realizar qualquer serviço de 
instalação, limpeza ou manutençã o.
Nã o seguir essas instruçõ es pode trazer risco 
de vida, incê ndio ou choque elé trico.

3.4 TESTANDO O MICRO-ONDAS
Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso 
de queda ou falta de energia elé trica, o display mostrará  
”12:00” com os dois pontos piscando, se o reló gio nã o 
for ajustado, o tempo será  acrescido a cada um minuto 
enquanto o produto estiver ligado na energia. Caso deseje 

1. Aperte a tecla RELÓ GIO.
2. Use as teclas (+)/(-) para 

inserir a hora correta, pres-
sione a tecla reló gio para 
confi rmar, utilize as teclas 
(+)/(-) novamente para ajus-
tar os minutos.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento todas as vezes que você  quiser ajustar o reló gio.
Sempre que no painel aparecer ”12:00” signifi ca que o reló gio nã o foi ajustado ou 
que houve falta de energia elé trica.
Durante o cozimento de alimentos, caso desejar saber as horas, aperte a tecla 
RELÓ GIO que o display mostrará  a hora por 3 segundos e apó s isto, o produto 
voltará  a mostrar o tempo restante de cozimento, mas se o reló gio nã o estiver 
ajustado, o display irá  mostrar ”12:00”.

Nº de vezes que a tecla 
POTÊ NCIA deve ser 

apertada
Potê ncia Equivalente a

1 700 W 100%
2 630 W 90%
3 560 W 80%
4 490 W 70%
5 420 W 60%
6 350 W 50%
7 280 W 40%
8 210 W 30%
9 140 W 20%
10 70 W 10%

3. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. Ao fi nal do cozimento, 
um bip soará  indicando o té rmino da programaçã o. 

Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo 
programado pode ser facilmente aumentado em 30 se-
gundos atravé s da tecla INICIAR/+30 seg.

IMPORTANTE:
• Se nenhuma potê ncia for selecionada, o forno começa 

a funcionar na potê ncia 700 W.
• Mesmo no caso do produto ainda estar funcionando, ao 

abrir a porta do forno o funcionamento é  interrompido 
imediatamente. Se quiser que o forno continue a funcio-
nar, basta fechar a porta e apertar a tecla INICIAR/+30 
seg. novamente. Senã o, basta apertar a tecla CANCELAR 
e a programaçã o é  apagada.

4.3 DICAS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS
Para programar e obter melhores resultados, você  precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potê ncia de 
seu Micro-ondas. 
Seu Micro-ondas possui 10 níveis de potê ncia que deverã o ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. 
Veja a tabela de potê ncias abaixo:

Nível Uso Potê ncia Equivalente a 

1 Ferver líquidos e cozimentos em geral 700 W 100%

2 Preparar refogados e carnes 630 W 90%

3 Reaquecer pratos prontos 560 W 80%

4 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 490 W 70%

5 Preparar sopas e massas em camadas 420 W 60%

6 Descongelar pratos prontos 350 W 50%

7 Cozinhar lentamente carnes duras 280 W 40%

8 Descongelar alimentos em geral 210 W 30%

9 Amolecer/amaciar alimentos 140 W 20%

10 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 70 W 10%

lauro
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1 2 3 4

Nível de 
alimentos e de 

á gua

MODO DE USO:

4.4 USO FÁ CIL

4.4.1 LEGUMES 
Esta receita é  recomendada para o preparo de legumes 
cortados em cubos (batata, cenoura) ou para legumes em 
talos (bró colis, couve-fl or). Use a indicaçã o adequada para 
cada tipo de legume no Pote Uso fá cil. 

Nível de 
legumes 

Quant. de 
legumes cubos 

ou legumes talos
(xícara de chá )

Quant. 
de á gua

(ml)

1 1 65
2 2 150
3 3 200
4 4 250

Coloque a quantidade de legumes no nível indicado 
no Pote. Tempere com sal, pimenta, cebola e alho. Nã o 
utilize ó leo ou azeite no preparo deste alimento para nã o 
danifi car o Pote Uso Fá cil. Misture bem, tampe, leve ao 
micro-ondas e:
1. Aperte a tecla LEGUMES.
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.

IMPORTANTE:
Para o preparo de legumes inteiros ou outros tipos de 
legumes, faça a programaçã o manual de tempo e potência, 
conforme item 4.2.

4.4.2 ARROZ
Esta receita é  recomendada para o preparo de arroz branco. 
Use as indicaçõ es no Pote Uso Fá cil das quantidade de 
arroz e á gua:

Nível de 
arroz e de 

á gua

Quant. 
de arroz

(g)

Quant. 
de á gua

(ml)
Cebola picada
(colher de sopa)

1 90 180 1
2 180 360 1 ½
3 270 540 2
4 360 720 2 ½

Coloque a quantidade de arroz no nível indicado no Pote. 

Depois, coloque a á gua no nível correspondente indicado 
no Pote. Tempere com sal a gosto. Nã o utilize ó leo ou azeite 
no preparo deste alimento para nã o danifi car o Pote Uso 
Fá cil. Leve o Pote ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla ARROZ.
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.

IMPORTANTE:
É  recomendado lavar o arroz antes do preparo. Para o 
cozimento de arroz integral, parboilizado ou outros tipos 
de arroz, faça a programaçã o manual de tempo e potência, 
conforme item 4.2.

4.4.3 MACARRÃ O
Esta receita é  recomendada para cozinhar massas secas 
de macarrã o do tipo sê mola com formatos penne (pena) 
e fusilli (parafuso). 

Nível de  macarrã o 
e de á gua

Quant. de 
macarrã o

(xícara de chá )

Quant. 
de á gua

(ml)

1 1 150
2 2 300
3 3 450
4 4 600

Coloque a quantidade de macarrã o no nível indicado no Pote. 
Depois, coloque a á gua no nível correspondente indicado no 
Pote. Tempere com sal a gosto. Nã o utilize ó leo ou azeite no 
preparo deste alimento para nã o danifi car o Pote Uso Fá cil. 

Leve o Pote ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla MACARRÃ O. 
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.

IMPORTANTE:
• Para o preparo de macarrã o integral ou outros tipos e 

formatos de macarrã o, faça a programaçã o manual de 
tempo e potê ncia, conforme item 4.2.

• Nesta receita a quantidade de á gua utilizada para o cozi-
mento do macarrã o é  inferior à  quantidade de macarrã o. 
Com esta té cnica nã o restará  á gua em excesso e nã o será  
necessá rio escorrê -la apó s o cozimento do macarrã o.

• Dica: Para evitar o cozimento em excesso, ao fi nal do 
processo, lave o macarrã o com á gua fria.

4.4.4 CARNE
Esta receita é  recomendada para o preparo de carne bovina 
ou de aves, moída ou cortada em cubos pequenos. Para o 
preparo outros tipos de carne, faça a programaçã o manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.
Coloque a quantidade de carne no nível indicado no Pote. 
Tempere com sal, pimenta, salsinha e cebolinha a gosto. 
Nã o utilize ó leo ou azeite no preparo deste alimento para 
nã o danifi car o Pote Uso Fá cil. 

Utilize o Pote Uso Fá cil para preparar arroz, macarrã o, 
legumes e carne. Siga as receitas e as quantidade de ali-
mentos recomendadas. Programe o micro-ondas usando 
as teclas de Uso Fá cil.

IMPORTANTE: 
• Nã o utilize ó leo ou azeite no preparo de alimentos nos 

potes plá sticos (inclusive no Pote Uso Fá cil) para nã o 
danifi car o mesmo.

• Antes de apertar qualquer tecla do Menu Uso Fá cil, 
certifi que-se de que o alimento que você  deseja preparar 
já  está  dentro do Micro-ondas.

• Apó s o preparo do alimento,  ao retirar o Pote de 
dentro do produto utilize luvas té rmicas para evitar 
queimaduras!

1. Coloque os ingredientes nas marcaçõ es corresponden-
tes no Pote. Você  poderá  colocar temperos à  gosto.

2. Selecione no painel o tipo de alimento.
3. Selecione o nível utilizado de acordo com o nível de 

alimento e de á gua já  colocado no Pote.
4. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.

Sugestã o de receita:

Nível

Quant. de 
carne moída

(g)
Cebola picada
(colher de sopa)

Molho inglê s
(colher de sopa)

Molho de 
tomate

(colher de sopa)
Azeite

(colher de sopa)

Alho
(dentes cortados 

ao meio)
Sal

(colher de chá )

1 100 1 – 2 ½ 1 ¼
2 200 2 4 4 1 2 ½
3 300 3 6 6 1 ½ 3 1
4 400 4 8 8 2 4 1 ½

Coloque todos os ingredientes para o nível escolhido no 
Pote. Misture bem, tampe, leve ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla CARNE.
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. para ligar

DICA: Apó s o té rmino da programaçã o mexa a carne e 
espere 1 minuto antes de servir.
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4.5.1 Tecla PIPOCA
Sugestã o de preparo para pipoca de micro-ondas

Ingredientes:
1 pacote de pipoca de micro-ondas (100g)

Modo de preparo:
Coloque o pacote de pipoca no micro-ondas, conforme 
instruçõ es da embalagem e:
1. Aperte a tecla PIPOCA
2. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. para ligar.

Ao fi nal do aquecimento, retire o pacote do micro-ondas, 
tendo cuidado para nã o se queimar com o vapor prove-
niente do interior do mesmo.
Caso você  deseje programar um novo tempo mais ade-
quado à s suas necessidades para a tecla PIPOCA, siga os 
seguintes passos:
1. Aperte a tecla PIPOCA 2 vezes.
2. O tempo no display começará  a piscar.
3. Use as teclas RÁ PIDAS DE TEMPO (+)/(-), +1min ou +5min 

para ajustar o tempo desejado.
4. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.
5. O micro-ondas iniciará  o funcionamento. Se você  nã o 

for utilizar essa funçã o no mesmo momento aperte a 
tecla Cancelar.

6. Utilize a tecla normalmente todas as vezes que desejar 
fazer pipoca.

Você  poderá  modifi car o tempo programado da tecla 
PIPOCA quantas vezes quiser.
Apó s o temino da programaçã o a tecla pipoca voltará  a 
ter a programaçã o original. Para reprogramá -la, siga os 
passos descritos acima.

IMPORTANTE:
O tempo de cozimento do pacote de pipoca é  apenas 
uma referê ncia. 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 o 
melhor resultado, apó s iniciar o funcionamento do 
Micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. 
Quando o intervalo entre um estouro e outro for de 
aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos que 
você  aperte a tecla CANCELAR para desligar o Micro-
-ondas, caso ele já  nã o o tenha feito sozinho.

DICAS:
• Para um melhor aproveitamento do calor do Micro-

-ondas recomendamos que o pacote de pipoca seja 

colocado dobrado no centro do prato girató rio de forma 
que a descriçã o do pacote “ESTE LADO PARA BAIXO” 
fi que voltada para o prato do Micro-ondas.

• O pacote de pipocas pode fi car preso nas paredes da 
cavidade do Micro-ondas quando estiver cheio. Isto nã o 
interfere no resultado dos estouros dos milhos de pipoca.

4.5.2 Tecla BRIGADEIRO
Sugestã o de receita para brigadeiro de colher
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
3 colheres de sopa de chocolate em pó
1 colher de sopa de manteiga ou margarina

Modo de preparo:
Em um vasilhame de bordas altas e apropriado para 
uso em micro-ondas, coloque todos os ingredientes 
e mexa, até  obter uma mistura homogê nea. Leve ao 
micro-ondas e:
1. Aperte a tecla BRIGADEIRO.
2. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. para ligar.

Ao fi nal do aquecimento, retire o vasilhame do micro-
-ondas com o auxílio de luvas e espere que o brigadeiro 
esfrie antes de servir.

OBSERVAÇÕ ES:
Para melhores resultados, peneire o chocolate antes de 
adicionar à  mistura, para evitar a formaçã o de grumos.”

4.5.3 Tecla BROWNIE
Sugestã o de receita para brownie de chocolate
Ingredientes:
2 colheres de sopa de farinha de trigo
8 colheres de sopa de açú car refi nado
8 colheres de sopa de chocolate em pó
2 ovos
4 colheres de sopa de leite integral
4 colheres de sopa de ó leo de soja
2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes no vasilhame com o auxílio 
do mexedor, até  obter uma massa homogê nea. Despeje a 
massa na assadeira (nã o é  necessá rio untar), tampe com 
uma folha de papel manteiga, leve ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla BROWNIE.
2. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. para ligar.

4.5 MODO RÁ PIDO

4.6 DESCONGELAR 
O menu DESCONGELAR permite que você  descongele 
de forma rá pida sua carne bovina ou frango e feijã o em 
diferentes porçõ es até  2000 g.
1. Aperte a tecla BOVINA ou FRANGO ou FEIJÃ O para 

descongelar o alimento desejado.
2. Use as teclas (+)/(-) para escolher a quantidade em 

gramas.
3. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. para ligar.

IMPORTANTE:
• Para obter melhores resultados, preferencialmente 

envolva o alimento em um fi lme plá stico adequado 
para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamente 
sobre o prato girató rio.

• Se o alimento estiver menos frio do que a temperatura 
de congelamento total (-18 °C), escolha um peso menor 

do que o alimento realmente apresenta.
• Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura 

de congelamento total (-18 °C), escolha um peso maior 
do que o alimento realmente apresenta.

• A qualidade, quantidade, composiçã o, origem e for-
ma dos alimentos submetidos ao descongelamento, 
bem como as variaçõ es de voltagem da rede elé trica 
onde o seu Micro-ondas está  conectado, podem 
provocar alteraçõ es no resultado fi nal e no tempo 
necessá rio para o cozimento dos alimentos. Assim, 
caso nã o sejam obtidos resultados satisfató rios com 
o uso das funçõ es de Descongelar Prato Pronto e 
Descongelar Carnes do forno, recomendamos que 
você  siga as instruçõ es do item 4.2 e selecione 50% 
de potê ncia para descongelar pratos prontos e 30% 
de potê ncia para descongelar carnes.

4.7 COMO FAZER O DESCONGELAMENTO MANUALMENTE
Siga as instruçõ es do tó pico 4.2 e utilize a opçã o de 30% 
de potê ncia para descongelar alimentos em geral ou 50% 
de potê ncia para descongelar pratos prontos.

Inspecione o alimento que está  sendo descongelado com 
frequê ncia. Com a experiê ncia, você  saberá  qual é  o tempo 
necessá rio para descongelar os diferentes tipos de alimento.

4.8 FUNÇÃ O INICIAR/+30 SEGUNDOS
Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. e forno ligará  por 30 
segundos na potê ncia 700 W. Se desejar adicionar mais 
tempo, basta apertar a tecla INICIAR/+30 seg. novamente. 
A cada vez que a tecla for pressionada, 30 segundos serã o 
adicionados ao tempo remanescente no display. 

IMPORTANTE:
• Use luvas para evitar queimaduras.
• Utilize preferencialmente recipientes refratá rios de 

vidro ou cerâ mica. Nã o utilize recipientes plá sticos, pois 
eles podem derreter. Recipientes de papel també m nã o 
devem ser utilizados, pois podem incendiar-se.




