
A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

você ou a terceiros.

“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Estas palavras signifi cam:
Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos 
gra ves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos 
graves se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

1. Instruções de Segurança .....................
 

Micro-ondas 

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se 
ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

1.1 Cuide de sua segurança
Leia com atenção e utilize futuramente como 
referência
• 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 instru-

ções descritas neste manual.

quentes e evite deixá-lo pendurado.
• Antes da instalação verifi que a tensão do micro-

-ondas. O forno de micro-ondas não é bi-volt.
• Este aparelho não se destina à utilização por pes-

sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas 
com falta de experiência e conhecimento, a menos 
que tenha recebido instruções referentes à utilização 
do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma 
pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o 
aparelho.

• O uso de acessórios não recomendados pela Bras-
temp 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 tenham sido reparados por pessoa treinada 
pela Brastemp.

• 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 Brastemp.

• Ao retirar os alimentos de dentro do micro-ondas, 
use sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. 

namento do micro-ondas.
• O forno de micro-ondas é destinado a aquecer co-

midas e bebidas. Secagem de alimentos ou roupas 
e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, 
panos úmidos e similares podem levar ao risco de 
ignição, lesão ou fogo.

alimentos.
• Não coloque produtos infl amáveis no interior ou 

nas proximidades do micro-ondas.
• Ao usar o micro-ondas, se você observar fumaça, 

desligue o produto ou simplesmente retire o plugue 
da tomada. Mantenha a porta do micro-ondas 
fechada para abafar qualquer chama.

• A utilização do micro-ondas para aquecimento da 

meno 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 carac-

bolhas, está na temperatura de ebulição (100 °C) e, 
ao entrar em contato com a temperatura externa do 
forno, pode provocar respingos que podem ocasio-
nar queimaduras. Para evitar que isso ocorra, evite 
utilizar recipientes estreitos com gargalos pequenos 
(por exemplo, garrafas) e deixe a água descansar 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, linguiça, 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 
recomendação não for seguida, os ovos poderão 
explodir.

• Alimentos com pouca umidade como o pão, amen-
doim, 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 
servidos às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER 
BEM DISTRIBUÍDO no alimento, pode provocar 
queimaduras!

• Não coloque mamadeira com o bico no micro-on-
das, pois ela pode explodir devido ao entupimento 
do bico durante o processo de aquecimento.

• Não frite nada imerso em óleo ou gordura, pois é 

• Evite o acúmulo de detritos no batente do forno 

prejudicar a vedação do forno.
• Não coloque em cima do seu micro-ondas objetos, 

cair ao abrir a porta ou danifi car o seu produto.
• É perigoso para qualquer pessoa não treinada, 

a tentativa de conserto do aparelho que exija a 
remoção de qualquer  cobertura que faça proteção 
contra exposição à energia de micro-ondas.

• Não coloque nenhum animal vivo no interior do 
micro-ondas.

• Não utilize estabilizador ou “No-break” de compu-
tadores, eles poderão incendiar-se ou danifi car o 
micro-ondas. 

• Não recomendamos que sejam feitas caldas no 

caldas e o açúcar cristalizado atingem, podem ocor-
rer danos nos acessórios ou em partes do produto.

Acesse o site www.brastemp.com.br para ter acesso às informações atualizadas 
sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 970 0999 (demais localidades)
Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.
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