
2.4 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 do item 3.1. 
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 LIGAR/+30 seg. A luz do forno irá se 
acender e o Micro-ondas começará a funcionar na 
potência 900 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 funcionamento. O 
Micro-ondas pára de funcionar. Sempre que você qui-
ser interromper temporariamente o funcionamento, 
sem cancelar a programação, abra a porta do forno.

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

6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla CAN-
CELAR. A luz do forno se apagará e a programação 
será apagada.

3.1 ACERTANDO O RELÓGIO
Operação3. Operação

SEÇÃO
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3.2 PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA 

3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg. Ao fi nal do cozimento, 
um bip soará indicando o término da programação. 

Depois que o processo de cozimento foi iniciado o 
tempo programado pode ser facilmente aumentado em 
30 segundos através da tecla LIGAR/+30 seg.

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 interrom-
pido imediatamente. Se quiser que o forno continue 
a funcionar, basta fechar a porta e apertar a tecla 
LIGAR/+30 seg novamente. Senão, basta apertar a 
tecla CANCELAR e a programação é apagada.

3.3 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 11 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 Ferver líquidos e cozimentos em geral 900 W 100%
2 Preparar refogados e carnes 810 W 90%
3 Reaquecer pratos prontos 720 W 80%
4 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 630 W 70%
5 Preparar sopas e massas em camadas 540 W 60%
6 Descongelar pratos prontos 450 W 50%
7 Cozinhar lentamente carnes duras 360 W 40%
8 Descongelar alimentos em geral 270 W 30%
9 Amolecer/amaciar alimentos 180 W 20%
10 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 90 W 10%

11 Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, 
este nível de potência mantém os alimentos aquecidos 0 W 0%
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1. Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para 

programar a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

Nº de vezes que 
a tecla POTÊNCIA 
deve ser apertada

Potência Equivalente a

1 900 W 100%
2 810 W 90%
3 720 W 80%
4 630 W 70%
5 540 W 60%
6 450 W 50%
7 360 W 40%
8 270 W 30%
9 180 W 20%
10 90 W 10%
11 0 W 0%

1. Aperte a tecla RELÓGIO.
2. Use o teclado numérico 

para digitar a hora certa 
(entre 1:00 e 12:59).

3. Aperte a tecla RELÓGIO 
para fi nalizar.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
Sempre que no painel aparecer ”12:00” signifi ca 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 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 a partir de “12:00”.

 ADVERTÊNCIA: 
Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor antes de realizar qualquer serviço 
de instalação, limpeza ou manutenção.
Não seguir essas instruções pode trazer risco 
de vida, incêndio ou choque elétrico.
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3.4 USO FÁCIL
IMPORTANTE: 
• Não utilize óleo ou azeite no preparo de alimentos nos potes plásticos 

(inclusive no Pote Uso Fácil) para não danifi car o mesmo.
• Antes de apertar qualquer tecla do Menu Uso Fácil, certifi que-se de que 

o alimento que você deseja preparar já está dentro do Micro-ondas.
• Após o preparo do alimento,  ao retirar o Pote de dentro do produto 

e também a tampa, utilize luvas térmicas para evitar queimaduras!

3.4.1 ARROZ

Esta receita é recomendada para o preparo de arroz 
branco. Use as indicações no Pote Uso Fácil das quan-
tidade de arroz e água:

Nível de 
arroz e de 

água

Quant. 
de arroz

(xícara de chá)

Quant. 
de água

(xícara de chá)
Cebola picada
(colher de sopa)

1 ½ 1 1

2 1 2 1 ½

3 1 ½ 3 2

4 2 4 2 ½

Coloque a quantidade de arroz no nível indicado no 
Pote. Depois, coloque a água no nível correspondente 
indicado no Pote. Tempere com sal a gosto. Para a receita 
de arroz não é recomendado utilizar a tampa. Não uti-
lize óleo ou azeite no preparo deste alimento para não 
danifi car o Pote Uso Fácil. Leve o Pote ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla ARROZ. O visor mostrará “Arr” 

indicando que o arroz foi selecionado.
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla LIGAR/+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 programação manual de tempo e 
potência, conforme item 3.2.

3.4.2 MACARRÃO

Esta receita é recomendada para cozinhar massas secas 
de macarrão do tipo sêmola com formatos penne (pena) 
e fusilli (parafuso). 

Nível de 
 macarrão 
e de água

Quant. de 
macarrão

(xícara de chá)

Quant. 
de água

(xícara de chá)

1 1 ½

2 2 1

3 3 1 ½

4 4 2

Coloque a quantidade de macarrão no nível indicado no 
Pote. Depois, coloque a água no nível correspondente 
indicado no Pote. Tempere com sal a gosto. Para a 
receita de macarrão não é necessário utilizar a tampa. 
Não utilize óleo ou azeite no preparo deste alimento 
para não danifi car o Pote Uso Fácil. Leve o Pote ao 
micro-ondas e:
1. Aperte a tecla MACARRÃO. O visor mostrará “MMAC” 

indicando que o macarrão foi selecionado.
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.
4. Durante o cozimento, um bip soará e o visor digital 

mostrará “Uire” . Abra a porta, retire o Pote e mexa 
o macarrão. Volte ao forno , feche a porta a aperte a 
tecla LIGAR/ +30 seg. Repita esta operação sempre 
que o aviso “Uire” aparecer no visor.

IMPORTANTE:
• Para o preparo de macarrão integral ou outros tipos 

e formatos de macarrão, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 3.2.

• Nesta receita a quantidade de água utilizada para o cozi-
mento do macarrão é inferior à quantidade de macarrão. 
Com esta técnica não restará água em excesso e não será 
necessário escorrê-la após o cozimento do macarrão.

• Dica: Para evitar o cozimento em excesso, ao fi nal do 
processo, lave o macarrão com água fria.

3.4.3 LEGUMES 

Esta receita é recomendada para o preparo de legumes 
cortados em cubos (batata, cenoura) ou para legumes 
em talos (brócolis, couve-fl or). Use a indicação adequa-
da para cada tipo de legume no Pote Uso fácil. 

Nível de 
legumes 

Quant. de 
legumes cubos 

ou legumes talos
(xícara de chá)

Quant. 
de água

(colher de sopa)

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

Coloque a quantidade de legumes no nível indicado 
no Pote. Tempere com sal, pimenta, cebola e alho. Não 
utilize óleo ou azeite no preparo deste alimento para 
não danifi car o Pote Uso Fácil. Misture bem, tampe, 
leve ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla LEGUMES uma vez para escolher 

legumes cubos ( o visor mostrará “CUBO”) ou aperte 
a tecla legumes duas vezes para escolher legumes 
talos (o visor mostrará “TALO”).

2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

IMPORTANTE:
Para o preparo de legumes inteiros ou outros tipos de 
legumes, faça a programação manual de tempo e po-
tência, conforme item 3.2.

3.4.4 CARNE MOÍDA

Esta receita é recomendada para o preparo de carne 
moída. Para o preparo outros tipos de carne, faça a 
programação manual de tempo e potência, conforme 
item 3.2.
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Utilize o Pote Uso Fácil para preparar 
arroz, macarrão, legumes e carne 
moída. Siga as receitas e as quan-
tidade de alimentos recomendadas. 
Programe o micro-ondas usando as 
teclas de Uso Fácil.

MODO DE USO:

1. Coloque os ingredientes 
nas marcações corres-
pondentes no Pote. Você 
poderá colocar temperos 
à gosto.

Nível de alimentos e de água

2. Selecione no painel o 
tipo de alimento.

3. Selecione o nível 
utilizado de acordo 
com o nível de ali-
mento e de água já 
colocado no Pote.

4. Aperte a tecla 
LIGAR/+30 seg.



Nível de 
carne 

Quant. de carne moída
(xícara de chá)

1 1

2 2

3 3

4 4

Coloque a quantidade de carne no nível indicado no Pote. 
Tempere com sal, pimenta, salsinha e cebolinha a gosto. 
Não utilize óleo ou azeite no preparo deste alimento 
para não danifi car o Pote Uso Fácil. Misture bem, tampe, 
leve ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla CARNE. O visor mostrará “CAR” 
indicando que a carne foi selecionado.

2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

DICAS:
• Após o término da programação mexa a carne moída 

e espere 1 minuto antes de servir.
• Para deixar a carne moída ainda mais gostosa, depois 

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

3.5 MODO RÁPIDO

3.5.1 Tecla BRIGADEIRO

Sugestão de Receita de BRIGADEIRO - Ingredientes:
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de chocolate em pó ou  achocolatado
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 LIGAR/+30 seg.
3. Após 3 minutos, soará um bip e o display mostrará 

“Uire”. Abra a porta e mexa o brigadeiro. Volte o 
refratário para o Micro-ondas e feche a porta.

4. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg novamente para 
continuar o preparo.

5. Após 3 minutos, soará um bip e o display mostrará 
“Uire”. Abra a porta e mexa o brigadeiro novamente. 
Volte o refratário para o Micro-ondas e feche a porta.

6. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg novamente para 
continuar o preparo.

Esta função está programada apenas para 1 receita de 
brigadeiro. Se você desejar fazer uma quantidade dife-
rente de brigadeiro faça a programação de cozimento 
manualmente conforme item 3.2.

3.5.2 Tecla PIPOCA

1. Aperte a tecla PIPOCA. O display mostrará o tempo 
programado que é de 2 minutos e 50 segundos.

2. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

Caso você deseje programar um novo tempo mais 
adequado às 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 o teclado numérico para digitar o tempo desejado.
4. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.
5. O micro-ondas iniciará o funcionamento. Se você 

não for utilizar essa função 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.
Em caso de queda ou falta de energia elétrica a tecla 
PIPOCA voltará a ter a programação original. Para 
reprogramá-la, siga os passos descritos acima.

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, mar-
ca e validade do produto, entre outros. Para garantir 
o melhor resultado, após 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 não 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 giratório de 
forma que a descrição 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. 

3.5.3 Tecla MEMÓRIA

Com esta função você pode programar aquela receita 
que você mais usa:
1. Aperte a tecla MEMÓRIA 2 vezes.
2. Use o teclado numérico para digitar o tempo que 

você deseja programar.
3. Ajuste a potência desejada através da tecla POTÊNCIA.
4. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.
5. O Micro-ondas iniciará o funcionamento. Se você 

não for utilizar essa função no momento, aperte a 
tecla CANCELAR.

6. Pressione a tecla MEMÓRIA todas as vezes que você 
desejar preparar a sua receita.

Você pode modifi car a programação da tecla MEMÓRIA 
quantas vezes você quiser.
Em caso de queda ou falta de energia elétrica, a tecla 
MEMÓRIA voltará a ter a programação original (10 
min na potência máxima). Para reprogramá-la, siga os 
passos descritos acima

3.6 DESCONGELAR 

3.6.1 PRATO

Para descongelar e aquecer refeições prontas congeladas:
1.  Aperte a tecla PRATO.
2.  Use o teclado numérico para digitar o peso do prato 

que você deseja descongelar conforme a tabela abaixo:

Tecla a apertar no 
painel numérico Peso

Tempo 
 programado

1 250 g 2 min 30 seg
2 500 g 4 min 30 seg

3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

3.6.2 CARNES

1. Aperte a tecla BOVINA ou FRANGO para descongelar 
o tipo de carne desejado.

2. Use o teclado numérico para digitar a quantidade 
em gramas, de carne a ser descongelada (até 2 Kg).

3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

No meio do descongelamento soará um bip e no display 
aparecerá “Uire”. Abra a porta do Micro-ondas e vire 
a carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR/+30 seg. 
para continuar o descongelamento.
Se a carne não for virada, o Micro-ondas continuará a 
programação normalmente, porém o descongelamento 
pode não ser satisfatório.

IMPORTANTE
• Para obter melhores resultados, preferencialmente 

envolva o alimento em um fi lme plástico adequado 
para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamente 
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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 temperatura 
de congelamento total (-18 °C), escolha um peso 
maior do que o alimento realmente apresenta.

• A qualidade, quantidade, composição, origem e forma 
dos alimentos submetidos ao descongelamento, bem 
como as variações de voltagem 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 3.2 e selecione 50% de potência 
para descongelar pratos prontos e 30% de potência 
para descongelar carnes.

3.7 COMO FAZER O DESCONGELAMENTO 
MANUALMENTE

Siga as instruções do tópico 3.2 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 freqüência. Com a experiência, você saberá qual 
é o tempo necessário para descongelar os diferentes 
tipos de alimento.

4.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Dicas4. Dicas
SEÇÃO
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• Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para 
uso doméstico.

• Leia atentamente este manual antes de começar a 
operar o Micro-ondas.

• A instalação do Micro-ondas deve seguir as instruções 
descritas neste manual.

• Mantenha o cabo de força longe de superfícies quen-
tes e evite deixá-lo pendurado.

• Antes da instalação verfi que a voltagem do Micro-
-ondas. O forno de Micro-ondas não é “Bi-Volt”.

• Seu Micro-ondas deve ser utilizado somente por 
pessoas que conheçam todos os procedimentos 
e cuidados descritos neste manual de instruções. 
Certifique-se de que sejam capazes de operar o 
Micro-ondas de modo seguro e saibam os riscos do 
uso indevido do produto. Ensine corretamente todas 
as funções e passe as instruções de segurança contidas 
neste.

• O uso de acessórios não recomendados pela Consul pode 
provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.

• Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto 
danifi cará o aparelho.

• Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
• Se a dobradiça, o trinco ou a vedação da porta estiverem 

danifi cados não opere o seu Micro-ondas até que o mesmo 
tenha sido reparado por pessoa treinada pela Consul.

• Não utilize o Micro-ondas se o cabo de força, o plugue 
ou o próprio aparelho estiverem danifi cados. Entre em 
contato com a Rede de Serviços Consul.

• Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use 
sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os 
utensílios podem se aquecer durante o funcionamento 
do Micro-ondas.

• Não utilize o forno para secar roupas ou guardar 
utensílios, pães ou alimentos.

• Não coloque produtos infl amáveis no interior ou nas 
proximidades do Micro-ondas.

• Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, des-
ligue o produto, ou simplesmente retire o plugue da 
tomada. Mantenha a porta do forno do Micro-ondas 
fechada para abafar qualquer chama.

• A utilização de Micro-ondas para aquecimento da 
água e outros líquidos, pode resultar em um fenômeno 
chamado de erupção de fervura atrasada. Ou seja, ao 
contrário do que ocorre quando aquecemos a água pelo 
fogo, no forno Micro-ondas, a água se aquece por igual, 
sem a formação das bolhas características da fervura. A 
água, apesar da ausência de bolhas, está na temperatura 
de ebulição (100 °C) e, ao entrar em contato com a 
temperatura externa do forno, pode provocar respingos 
que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso 
ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos 
pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe a água des-
cansar por cerca de 30 segundos dentro do Micro-ondas 
para que a temperatura caia levemente. 

• Alimentos com pele, casca ou membrana, como to-
mate, batata, lingüiça, salsicha, pimentão, etc., devem 
ser perfurados com um garfo antes de irem ao forno. 
Caso contrário, esses alimentos poderão explodir.

• Embalagens totalmente fechadas não devem ser 
aquecidas, pois podem explodir. 

• Ovos devem sempre ser cozidos sem a casca e com a 
gema furada. Ovos já cozidos, mesmo sem casca, devem 
ser cortados para serem reaquecidos. Se esta recomen-
dação não for seguida, os ovos poderão explodir.

• Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, 
etc., não devem fi car muito tempo dentro do forno, 
pois poderão incendiar-se.

• Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados 
e ter as temperaturas verifi cadas antes de serem ser-
vidos às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER BEM DIS-
TRIBUÍDO no alimento, pode provocar  queimaduras!

• Não coloque mamadeiras com bico no Micro-ondas, 
pois a mesma pode explodir devido ao entupimento 
do bico durante o processo de aquecimento.

• Não frite nada imerso em óleo ou gordura, pois é 
difícil controlar a temperatura nessas  circunstâncias.

• Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na 
superfície das travas de segurança para não prejudicar 
a vedação do forno.

• Não coloque em cima de seu Micro-ondas objetos, 
utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem 

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

IMPORTANTE:
• Use luvas para evitar queimaduras.

3.9 TRAVA DE SEGURANÇA
Com essa função é possível travar o painel de controle 
do Micro-ondas. Esta função serve principalmente para 
impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que 
haja algum alimento dentro.
 1. Aperte a tecla CANCELAR por 3 segundos e a TRAVA 

DE SEGURANÇA será acionada e o painel do Micro-
-ondas fi cará travado. Com isso não será possível 
fazer nenhuma programação.

2. Aperte a tecla CANCELAR por 3 segundos novamen-
te e a TRAVA DE SEGURANÇA será desativada. Com 
isso o painel voltará a funcionar normalmente.

IMPORTANTE:
• 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.
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