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4.9 COMO FAZER O DESCONGELAMENTO 
MANUALMENTE

Siga as instruções do tópico 4.3 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.

4.10 FUNÇÃO INICIAR +30 SEG
Aperte a tecla INICIAR +30 seg. e forno ligará por 30 
segundos na potência 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 serão 
adicionados ao tempo remanescente no display. 

IMPORTANTE:
• Use luvas para evitar queimaduras.

5.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
• Este produto é um eletrodoméstico portátil e foi de-

senvolvido 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 cordão de alimentação longe de superfícies 

quentes e evite deixá-lo pendurado.
• Antes da instalação verfi que a tensão do Micro-ondas. 

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

soas que conheçam todos os procedimentos e cuidados 
descritos neste manual de instruções. 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 funções e passe as ins-
truções de segurança contidas neste.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para asse-
gurar que elas não estejam brincando com o Micro-ondas.

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

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

• Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
• Não utilize o Micro-ondas se o cordão de alimentação, 

o plugue ou o próprio 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 térmicas para evitar queimaduras. Os 
utensílios e a sanduicheira podem se aquecer durante 
o funcionamento do Micro-ondas.

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

sílios, pães ou alimentos pois poderão incendiar-se.
• 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.

•  Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar 
em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar 
muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção 
atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se a 
ebulição repentina do líquido devido às características 
do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do que 
ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás ou num 
cooktop elétrico, no forno Micro-ondas não há formação 
das bolhas características da fervura. Apesar da ausência 
de bolhas, o líquido pode estar à temperatura de ebulição 
(100°C) e pode vir a ter uma ebulição 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 exem-
plo, garrafas) e deixe o líquido descansar por cerca de 
30 segundos antes de retirá-lo do Micro-ondas. Tenha 
atenção também ao adicionar sólidos solúveis, como 
café, ao líquido muito quente. 

• Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, 
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 aque-
cidas, pois podem explodir. 

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

• Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, 
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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 DISTRIBUÍ-
DO 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 refogue os alimentos diretamente em óleo ou 
gordura e nem utilize quantidades superiores àquelas 
indicadas nas receitas deste manual.

• 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 
cair ao abrir a porta, ou danifi car o seu produto.

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

• Não utilize estabilizador ou “No-Break” de computa-
dores, eles poderão incendiar-se ou danifi car o Micro-
-ondas.

• Não recomendamos que sejam feitas caldas no Micro-
-ondas. Devido a altíssima temperatura que caldas e o 
açúcar cristalizado atingem podem ocorrer danos nos 
acessórios ou em partes do produto.

• O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e 
restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as 
orientações de limpeza no tópico 6.1.

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

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

5.2 RECIPIENTES ADEQUADOS PARA USO 
EM MICRO-ONDAS

• Utilize somente utensílios próprios para uso em micro-
-ondas.

• Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use 
recipientes adequados para uso em Micro-ondas.

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

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

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

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

• Não é recomendável o uso de utensílios metálicos 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 recomendação não for 
seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode 
ocorrer faiscamento, danifi cando o produto. 

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

• Utilize preferencialmente refratários de vidro ou cerâmica. 
Não é aconselhada a utilização de recipientes plásticos 
que não sejam recomendados para uso em Micro-ondas, 
pois eles podem derreter. Recipientes de papel também 
não devem ser utilizados, pois podem incendiar-se.
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6.1 FAZENDO A LIMPEZA DO 
MICRO-ONDAS

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 pano 

umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, use 
um pano somente umedecido em água e para fi nalizar 
seque utilizando um pano seco ou papel toalha. O 
painel de controle deverá ser limpo apenas com um 
pano seco ou papel toalha.

4. Limpe o prato giratório e nunca coloque-o sobre água 
fria logo após o cozimento. Ele pode trincar e quebrar.

IMPORTANTE:
• Nunca utilize produtos abrasivos, sabão em pasta ou 

removedores, evitando danos 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 gorduras, 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.

• 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 amolecer a sujeira e 
também a eliminar odores do interior do forno.

• Limpe imediatamente qualquer respingo no exterior 
do produto para evitar manchas.

• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor 
químico. Verifi que as instruções dadas pelos fabricantes 
dos produtos de limpeza e higienização.
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Risco de Contaminação do Alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto 
teor químico.

Verifi que as instruções dadas pelos fabricantes dos 
produtos de limpeza e higienização.

Não seguir estas instruções pode gerar uma intoxi-
cação alimentar e risco à sua vida.

6.2 LIMPANDO SUA SANDUICHEIRA
Deve ser realizada a limpeza do equipamento após cada 
uso, evitando assim acúmulos de sujeira e resíduos que 
possam impactar na performance da sanduicheira.
Para a limpeza é recomendado a utilização de detergente 
neutro aplicado com o lado macio, amarelo da esponja.

IMPORTANTE:
• Antes de limpar a sanduicheira, espere alguns minutos 

para que ela esfrie.
• Não utlize produtos abrasivos ou pontiagudos no 

momento da limpeza. 
• Para melhor execução da limpeza você deve remover 

os pratos da sanduicheira, podendo assim ter acesso ao 
seu interior. 

Removendo os pratos da sanduicheira: 

5.3 TÉCNICAS PARA COZINHAR EM MICRO-ONDAS

1. Abra os 2 lados e 
puxe a trava, re-
movendo os pratos 
da base. Assim você 
terá acesso ao inte-
rior da sanduichei-
ra, facilitando a sua 
limpeza. 

2. Limpe internamen-
to com detergen-
te neutro e o lado 
macio, amarelo da 
esponja. 

 Para maior comodi-
dade, você também 
poderá lavá-la na 
lava-louça.

3. Após realizar a lim-
peza seque adequa-
damente todas as 
partes.

IMPORTANTE: 
Para termos melhores 
resultados na preparação 
de seus sanduiches, os 
pratos superior e inferior 
são diferentes. Observe 
a indicação desta dife-
rença na fi gura ao lado 
e preste atenção para 
sempre montá-los na 
posição correta. 

• Posição 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 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 mantenham sua cremosidade e que 

Recolocando os pratos da sanduicheira:
4. Para recolocar os pratos, puxe a trava deslizante e encaixe 

adequadamente o prato na base. Em seguida solte a trava. 
Certifi que-se de que o prato esteja bem fi xado.

as carnes mais duras amoleçam.
• Uso de tampas: Os alimentos cozidos com tampa no 

fogão (por exemplo, arroz) geralmente devem ser 
cozidos com tampa também no Micro-ondas. Use a 
tampa do recipiente ou improvise uma tampa com um 
prato. Isso retém o vapor e apressa o cozimento.

• Uso de toalhas de papel: Pode-se usar toalha de papel 
para absorver o vapor (por exemplo de pães, 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).

Prato 
inferior

Prato 
superior

Puxe e solte 
o prato

Sanduicheira aberta: para facilitar a limpeza

Parte 
inferior

Parte 
superior

Encaixe diferenciado entre 
prato e base na parte inferior da 
sanduicheira.
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