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5.1 INSTRUÇÕ ES DE SEGURANÇA
• Este produto é  um eletrodomé stico portá til e foi de-

senvolvido exclusivamente para uso domé stico.
• Leia atentamente este manual antes de começar a 

operar o Micro-ondas.
• A instalaçã o do Micro-ondas deve seguir as instruçõ es 

descritas neste manual.
• Mantenha o cordã o de alimentaçã o longe de superfícies 

quentes e evite deixá -lo pendurado.
• Antes da instalaçã o verfique a tensã o do Micro-

-ondas. O forno de Micro-ondas nã o é  “Bi-Volt”.
• Seu Micro-ondas deve ser utilizado somente por pes-

soas que conheçam todos os procedimentos e cuidados 
descritos neste manual de instruçõ es. Certifi que-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 funçõ es e passe as ins-
truçõ es de segurança contidas neste.

• O uso de acessó rios nã o recomendados pela Consul 
pode provocar acidentes e danos ao produto e/ou 
acessó rios.

• Nã o ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto 
danifi cará  o produto.

• Nã o utilize o forno sem o prato de vidro girató rio.
• Nã o utilize o Micro-ondas se o cordã o de alimentaçã o, 

o plugue ou o pró prio produto estiverem danifi cados. 
Entre em contato com a Rede de Serviços Consul.

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

• Utilize o Micro-ondas para aquecer alimentos e bebidas.
• Nã o utilize o forno para secar roupas ou guardar uten-

sílios, pã es ou alimentos pois poderã o incendiar-se.
• Nã o coloque produtos infl amá veis 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.

• Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar 
em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar 
muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupçã o 
atrasada de bolhas, ou erupçã o tardia, entende-se  a 
ebulição repentina  do líquido devido à s características do 
aquecimento por micro-ondas. Ao contrá rio do que ocorre 
quando aquecemos a água no fogã o a gá s ou num cooktop 
elé trico, no forno Micro-ondas nã o há  formação das bolhas 
características da fervura. Apesar da ausência de bolhas, o 
líquido pode estar à  temperatura de ebuliçã o (100°C) e pode 
vir a ter uma ebuliçã o repentina quando o recipiente for 
manipulado para ser retirado do forno. Isto pode provocar 
respingos que podem ocasionar queimaduras. Para evitar 
que isso ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com 
gargalos pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido 
descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá -lo do 
Micro-ondas. Tenha atençã o também ao adicionar só lidos 
solú veis, como café , ao líquido muito quente. 

• Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, 
batata, linguiça, salsicha, pimentã o, etc., devem ser 
perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso 
contrá rio, esses alimentos poderã o explodir.

• Embalagens totalmente fechadas nã o devem ser aque-
cidas, pois podem explodir. 

• Ovos com casca ou ovos cozidos e nã o cortados nã o de-
vem ser aquecidos no forno de micro-ondas por serem 
suscetíveis a explosã o, inclusive apó s o aquecimento 
por micro-ondas ter cessado.

• Alimentos com pouca umidade como pã o, amendoim, 
etc., nã o devem fi car muito tempo dentro do forno, 
pois poderã o incendiar-se.

• Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e 
ter as temperaturas verifi cadas antes de serem servidos 
à s crianças. SE O CALOR NÃ O ESTIVER BEM DISTRIBUÍ-
DO no alimento, pode provocar  queimaduras!

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

• Nã o refogue os alimentos diretamente em ó leo ou 
gordura e nem utilize quantidades superiores à quelas 
indicadas nas receitas deste manual.

• Evite o acú mulo de detritos no batente do forno ou na 
superfície das travas de segurança para nã o prejudicar 
a vedaçã o do forno.

• Nã o coloque em cima de seu Micro-ondas objetos, 
utensílios ou outros eletrodomé sticos. Estes podem 
cair ao abrir a porta, ou danifi car o seu produto.

• Nã o coloque nenhum animal vivo no interior do Micro-
-ondas.

• Nã o utilize estabilizador ou “No-Break” de computadores, 
eles poderã o incendiar-se ou danifi car o Micro-ondas.

• Nã o recomendamos que sejam feitas caldas no Micro-
-ondas. Devido a altíssima temperatura que caldas e o 
açú car cristalizado atingem podem ocorrer danos nos 
acessó rios ou em partes do produto.

• O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e 
restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as 
orientaçõ es de limpeza no tó pico 6.1.

• A falta de limpeza do micro-ondas pode danifi car as 
paredes internas do produto, reduzindo a sua vida e 
també m gerando situaçõ es de risco.

• Nã o é  recomendado colocar mais de 3,5 kg dentro de 
seu micro-ondas. Isso pode causar danos e travar o 
motor do prato girató rio. 

5.2 RECIPIENTES ADEQUADOS PARA USO 
EM MICRO-ONDAS

• Utilize somente utensílios pró prios para uso em micro-
-ondas.

• Nã o cozinhe diretamente sobre o prato girató rio. Use 
recipientes adequados para uso em Micro-ondas.

• Nã o cubra todo o alimento com papel alumínio. Isso 
pode danifi car o Micro-ondas devido a geraçã o de 
faísca.

• Quando aquecer alimentos em recipientes plá sticos ou 
de papel, verifi que constantemente o forno devido a 
possibilidade de incendiar-se.

• Os recipientes de vidro ou cerâ mica devem ser lisos, sem 
nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa reco-
mendação nã o for seguida, durante o funcionamento 
do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danifi cando 
o aparelho.

• Os recipientes de plá stico devem ser apropriados para 
uso em Micro-ondas.

• Nã o é  recomendá vel o uso de utensílios metá licos 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 fi que a menos de 5 cm das paredes internas 
do forno Micro-ondas. Se essa recomendaçã o nã o for 
seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode 
ocorrer faiscamento, danifi cando o produto. 

• Nã o coloque materiais como tecido, jornal e papel 
comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, 
danifi cando o produto.

• Utilize preferencialmente refratá rios de vidro ou cerâmica. 
Nã o é  aconselhada a utilizaçã o de recipientes plá sticos 
que não sejam recomendados para uso em Micro-ondas, 
pois eles podem derreter. Recipientes de papel també m 
nã o devem ser utilizados, pois podem incendiar-se.

5.3 TÉ CNICAS PARA COZINHAR EM 
MICRO-ONDAS

• Posiçã o dos alimentos: Procure sempre arrumar os 
alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, 
formando um anel na borda do prato. Alguns alimen-
tos precisam ser mexidos, virados ou reajeitados nos 
recipientes. Os de tamanho mé dio 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 potê ncias menores permite 
uma melhor distribuiçã o do calor nos alimentos e faz 
com que os cremes mantenham sua cremosidade e que 
as carnes mais duras amoleçam.

• Uso de tampas: Os alimentos cozidos com tampa no fo-
gã o (por exemplo, arroz) podem ser cozidos com tampa 
també m no Micro-ondas. Use a tampa do recipiente 
ou improvise uma tampa com um prato. Isso reté m o 
vapor e apressa o cozimento.

• Uso de toalhas de papel: Pode-se usar toalha de papel 
para absorver o vapor (por exemplo de pã es, salga-
dinhos e frango, quando se deseja que eles fi quem 
sequinhos) ou para evitar respingos e absorver gorduras 
(por exemplo, de bacon ou de linguiça).


