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• 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. Conecte o plugue do Micro�ondas em uma to�
mada que deve estar de acordo com a tensão 
do produto (127 V ou 220 V).

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

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 ex�
plicado em “ACERTANDO O RELÓGIO”. Siga os 
passos abaixo para testar seu produto:
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 INICIAR/+30 seg. A luz do for�

no irá se acender e o Micro�ondas começará a 
funcionar na potência 900 W. O display marcará 
30 segundos em contagem regressiva.

ACERTANDO O RELÓGIO

1.  Aperte a tecla relógio.
2.  O display mostrará “00:00”. Use o teclado numérico para digitar a hora (entre 0 e 23).
3.  Aperte a tecla relógio ou INICIAR/+30 seg. e use o teclado  numérico para digitar os minutos  (entre 0 e 59).
4. Aperte a tecla relógio ou INICIAR/+30 seg. para confirmar  e finalizar.

Operação
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INSTALAÇÃO DO MICRO-ONDAS

1. Retire as peças que vêm dentro do Micro�ondas.
2. Limpe a cavidade interna do Micro�ondas com 

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

3. Posicione o forno Micro�ondas no local de ins�
talação.

4. Monte o prato giratório da seguinte forma:
• Posicione o supor�

te do prato girató�
rio na parte inferior 
da cavidade.

4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro�
�ondas, abra a porta do forno durante o fun�
cionamento. O Micro�ondas para de funcionar. 
Sempre que você quiser interromper tempora�
riamente o funcionamento, sem cancelar a pro�
gramação, 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 
CANCELAR/pausar 2 vezes. A luz do forno se 
apagará e a programação será apagada.

IMPORTANTE:
• Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
• Sempre que no painel aparecer ”12:00” significa 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 dis�

play mostrará a hora por 5 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”.

FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA

Ao pressionar esta tecla, é possível travar o painel de controle do seu forno Micro�ondas. Esta função serve 
principalmente para impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que haja algum alimento dentro. 
Esta função também é ativada sempre que o seu micro�ondas ficar inativo por mais de 60 segundos.
1. Aperte a tecla trava por aproximadamente 3 segundos e a função Trava de Segurança será ativada, 

travando o painel de Micro�ondas. O símbolo  aparecerá em seu display.
2. Aperte a tecla trava por aproximadamente 3 segundos novamente ou basta abrir a porta do produto 

e a função Trava de Segurança será desativada. O símbolo  desaparecerá do seu display e o painel 
voltará a funcionar normalmente.

PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA 

1.  Use a tecla INICIAR/+30 seg. ou o teclado numérico para ajustar o tempo de cozimento desejado.
2.  Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, pressione a tecla potência e use o tecla�

do numérico para ajustar o nível de potência desejado conforme tabela abaixo.

Número no teclado 
numérico

Nível de 
potência

Nível de 
potência

6 60% 540 W

7 70% 630 W

8 80% 720 W

9 90% 810 W

10 100% 900 W

Número no teclado 
numérico

Nível de 
potência

Nível de 
potência

1 10% 90 W

2 20% 180 W

3 30% 270 W

4 40% 360 W

5 50% 450 W

lauro
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RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS

TECLA PIPOCA
Sugestão de receita para PIPOCA DE MICRO-ONDAS.

INGREDIENTES: 
• 1 pacote de pipoca de Micro�ondas (50 g ou 100 g)

MODO DE PREPARO:
Posicione o pacote de pipoca no Micro�ondas 
sem a embalagem externa, seguindo as recomen�
dações do fabricante. 
1. Aperte a tecla pipoca.
2. Use o teclado numérico para selecionar a por�

ção: 1 – 50 g / 2 – 100 g.
2.  Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.
Ao final do aquecimento, retire o pacote do Micro�
�ondas, tendo cuidado para não se queimar com o 
vapor que sairá do pacote.

Depois coloque o restante dos ingredientes e mis�
ture bem. Leve a caneca ao Micro�ondas e: 
1.  Aperte a tecla bolo de caneca.
2.  Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.
Ao final do aquecimento, retire a caneca do Mi�
cro�ondas e consuma o bolo ainda quente, com o 
auxílio de uma colher, na própria caneca.
Rende 1 porção.

TECLA BRIGADEIRO
Sugestão de receita de BRIGADEIRO DE COLHER.

INGREDIENTES:
• 1 lata de leite condensado
• 4 colheres (sopa) de chocolate em pó ou acho�

colatado
• 1 colher (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO:
Coloque todos os ingredientes em um vasilhame 
próprio para Micro�ondas e mexa bem. Utilize um 
vasilhame de bordas altas para este preparo (su�
gestão: 21 cm de diâmetro por 9,5 cm de altura). 
Leve o vasilhame destampado ao Micro�ondas e:
1.  Aperte a tecla brigadeiro. 
2.  Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.
Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do Micro�
�ondas, misture bem e sirva em taças de sobremesa.
Rende 4 porções.

TECLA ARROZ
Sugestão de receita de ARROZ.
Esta receita é recomendada para o preparo de 
arroz branco. Para o cozimento de arroz integral, 
parboilizado ou outros tipos de arroz, faça a pro�
gramação manual de tempo e potência, conforme 
item “PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA”.

INGREDIENTES:
• 1 xícaras de arroz / 2 xícaras de arroz
• 2 ½ xícaras de água / 4 ½ xícaras de água  à tem�

peratura ambiente
• 1 colher de sobremesa de óleo ou azeite
• 1 dente de alho médio / 2 dentes de alho médios
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
Coloque todos os ingredientes em um vasilhame 
próprio para Micro�ondas e de bordas altas (su�
gestão: 21 cm de diâmetro por 9,5 cm de altura). 
Leve o vasilhame destampado ao Micro�ondas e:
1.  Aperte a tecla arroz.
2. Use o teclado numérico para selecionar a porção 

desejada de arroz: 1 – 1 xícara / 2 – 2 xícaras.
3.  Aperte a tecla INICIAR /+30 seg.
Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do 

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 interrompido imediatamente. Se quiser que o forno continue a funcionar, basta fechar a porta 
e apertar a tecla INICIAR/+30 seg. novamente. Senão, basta apertar a tecla CANCELAR/pausar 
e a programação é apagada.

IMPORTANTE:
• O tempo de cozimento do pacote de pi�

poca 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 o melhor resultado, após ini�
ciar 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, reco�
mendamos que você aperte a tecla CAN-
CELAR/pausar para desligar o Micro�ondas, 
caso ele já não o tenha feito sozinho.

TECLA BOLO DE CANECA
Sugestão de receita de BOLO DE CANECA.

INGREDIENTES:
• 1 ovo
• 3 colheres de sopa de trigo rasa
• 3 colheres de sopa de açúcar rasa
• 2 colheres de sopa de achocolatado em pó rasa
• 1 colher de sopa de cacau em pó rasa
• 3 colheres de sopa de leite
• 3 colheres de sopa de óleo
• 1 colher de chá de manteiga/margarina
• 1 pitada de fermento
• 1 pitada de sal
• 2 gotas de baunilha
• Canela a gosto

MODO DE PREPARO:
Coloque em uma caneca (300 ml) os ovos e bata 
bem com um garfo. Acrescente o açúcar, mantei�
ga/margarina, o óleo e o leite e continue batendo. 

3.  Pressione INICIAR/+30 seg. para confirmar. Ao final do cozimento, um bipe soará indicando o térmi�
no da programação. Depois que o cozimento foi iniciado o tempo programado poderá ser facilmente 
aumentado através da tecla INICIAR/+30 seg.

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 10 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 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 90 W 10%

2 Amolecer/amaciar alimentos 180 W 20%

3 Descongelar alimentos em geral 270 W 30%

4 Cozinhar lentamente carnes duras 360 W 40%

5 Descongelar pratos prontos 450 W 50%

6 Preparar sopas e massas em camadas 540 W 60%

7 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 630 W 70%

8 Reaquecer pratos prontos 720 W 80%

9 Preparar refogados e carnes 810 W 90%

10 Ferver líquidos e cozimentos em geral 900 W 100%
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Micro�ondas, tendo cuidado para não se queimar 
com o vapor que sairá do vasilhame, tampe e es�
pere 5 minutos antes de servir.
Rende 2 porções / Rende 4 porções

TECLA OMELETE
Sugestão de receita de OMELETE.

INGREDIENTES:
• 2 ovos
• ¼ colher de chá de sal
• 1 colher de chá de azeite de oliva rasa
• 2 fatias de presunto picadas
• 2 fatias de muçarela picadas
• 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
• ½ tomate sem semente picado
• Orégano e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO: 
Coloque todos os ingredientes no refratário pró�
prio para Micro�ondas (sugestão: 19 cm de diâme�
tro por 4,5 cm de altura), mexa bem, tampe com 
filme plástico e faça pequenos furos para a saída 
do vapor. Leve o refratário ao Micro�ondas e:
1.  Aperte a tecla omelete.
2. Aperte a tecla INICIAR /+30 seg.
Ao final do aquecimento, retire o refratário do Mi�
cro�ondas com o auxílio de luvas. Cuidado para não 
se queimar com o vapor ao retirar o filme plástico.
Rende 1 porção.

TECLA MACARRÃO
Sugestão de receita de MACARRÃO.
Esta receita é recomendada para cozinhar massas 
secas de macarrão do tipo sêmola com formatos 
penne e fusilli (parafuso). Para o preparo de ou�
tros tipos de massas, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item “PROGRA�
MANDO TEMPO E POTÊNCIA”.

INGREDIENTES:
• 100 g de macarrão / 250 g de macarrão 
• 500 ml de água / 1 litro de água à temperatura 

ambiente
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
Não é necessário utilizar óleo ou azeite nesta re�
ceita, se preferir acrescente após o cozimento. 
Coloque todos os ingredientes em um refratário 
próprio para Micro�ondas (sugestão: 21 cm de di�
âmetro por 9,5 cm de altura). Não é necessário 
tampar. Leve o refratário ao Micro�ondas e:
1.  Aperte a tecla macarrão.
2. Use o teclado numérico para selecionar a porção 

desejada de macarrão: 1 – 100 g / 2 – 250 g.
3.  Aperte a tecla INICIAR /+30 seg.
Ao final do aquecimento, retire o refratário do Micro�
�ondas, tendo cuidado para não se queimar com o 
vapor que sairá do refratário. Retire a água residual, 
adicione o molho de sua preferência e sirva.
Rende 1 porção / Rende 2  porções.

DICAS PARA DESCONGELAMENTO:
• Para obter melhores resultados, preferencial�

mente envolva o alimento em um filme 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 °C), 
escolha um peso menor do que o alimento 
realmente apresenta.

• Se o alimento estiver mais frio do que a tem�
peratura de congelamento total (�18 °C), es�
colha um peso maior do que o alimento real�
mente apresenta.

• 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 re�
sultado final e no tempo necessário para o des�
congelamento dos alimentos. Assim, caso não 
sejam obtidos resultados satisfatórios com o 
uso da função DESCONGELAR, recomendamos 
que você siga as instruções de “COMO FAZER O 
DESCONGELAMENTO MANUALMENTE”.

COMO FAZER O DESCONGELAMENTO MANUALMENTE

Siga as instruções do tópico “PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA” e utilize a opção de 30% de 
potência para descongelar alimentos em geral ou 50% de potência para descongelar pratos prontos.
Inspecione o alimento que está sendo descongelado com frequência. Com a experiência, você saberá 
qual é o tempo necessário para descongelar os diferentes tipos de alimento.

TECLA INICIAR / +30 SEGUNDOS

Aperte a tecla INICIAR /+30 seg. e forno ligará por 30 segundos na potência 900 W. Se desejar adicio�
nar mais tempo, basta apertar a tecla INICIAR /+30 seg. novamente. 
A cada vez que a tecla for pressionada, 30 segundos serão adicionados ao tempo remanescente no display. 

TECLA TIRA ODOR

Essa função permite suavizar os odores provenientes da preparação de alimentos no interior do forno.
1.  Abra a porta do Micro�ondas e certifique�se de que o aparelho está vazio.
2.  Feche a porta,aperte a tecla tira odor e logo após a tecla INICIAR/+30 seg. Assim a função iniciará 

automaticamente.
3.  Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla CANCELAR/pausar a qualquer momento para inter�

romper o programa.
4. O procedimento pode ser repetido, basta repetir as etapas anteriores.
OBS.: Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodelas 
de limão por 3 a 4 minutos na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a 
eliminar os odores do interior do forno, e também a amolecer a sujeira.

DESCONGELAR

Tecla feijão
1. Aperte a tecla feijão para descongelar.
2. Use o teclado numérico para digitar a 

quantidade, em gramas, de feijão (de 100 
g até 2000 g).

3. Aperte a tecla INICIAR /+30 seg.

Teclas carne, frango
1. Aperte a tecla carne ou frango para des�

congelar o tipo de carne desejado.
2. Use o teclado numérico para digitar a 

quantidade, em gramas, de carne a ser 
descongelada (de 100 g até 2000 g).

3. Aperte a tecla INICIAR /+30 seg.
No meio do descongelamento soará um 
bipe e no display aparecerá “virar”. Abra a 
porta do Micro�ondas e vire a carne. Feche 
a porta e aperte a tecla INICIAR /+30 seg. 
para continuar o descongelamento. Se não 
houver interação com o produto durante 5 
minutos, a função será anulada e retornará 
à tela inicial. Se você abrir e fechar a por�
ta e/ou pressionar INICIAR /+30 seg. sem 
ter seguido a instrução de virar o alimento, 
a programação continuará normalmente, 
porém o descongelamento pode não ser 
satisfatório.
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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.

Dicas

Manutenção

Seção
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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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