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

• CUIDADO: Se a porta ou a vedação da porta esti�
verem danificadas não opere o seu Micro�ondas 
até que ele tenha sido reparado por pessoa trei�
nada pela Consul.

• CUIDADO: É perigoso para qualquer pessoa não 
treinada pela Consul, a tentativa de conserto do 
produto que exija a remoção de qualquer cober�
tura que faça proteção contra exposição à ener�
gia de Micro�ondas.

• CUIDADO: Líquidos ou alimentos não devem ser 
aquecidos em recipientes totalmente fechados, 
pois podem explodir.

• Retire o plugue da tomada ou desligue o disjun�
tor antes de realizar qualquer serviço de instala�
ção, limpeza ou manutenção.

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

• Verifique as instruções dadas pelos fabricantes 
dos produtos de limpeza e higienização.

• Este produto foi desenvolvido exclusivamente 
para uso doméstico.

• A instalação do Micro�ondas deve seguir as ins�
truções descritas neste manual.

• Mantenha o cordão de alimentação longe de su�
perfícies quentes e evite deixá�lo pendurado.

• Antes da instalação verifique a tensão do Micro�
�ondas. O forno de Micro�ondas não é “Bi�Volt”.

• Este aparelho não se destina à utilização por 
pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, 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 
Consul pode provocar acidentes e danos ao pro�
duto e/ou acessórios.

• Não ligue o Micro�ondas se ele estiver vazio. Isto 
danificará o produto.

• Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
• Não utilize o Micro�ondas se o cordão de ali�

mentação, o plugue ou o próprio produto estive�
rem danificados. Entre em contato com a Rede 
de Serviços Consul.

• Ao retirar os alimentos de dentro do Micro�on�
das, use sempre luvas térmicas para evitar quei�
maduras. Os utensílios podem se aquecer duran�
te o funcionamento do Micro�ondas.

• Cuidado ao retirar recipientes do micro�ondas, 
pois o prato giratório pode deslocar�se ocasio�
nando a queda.

• O forno de Micro�ondas é destinado a aquecer 
comidas 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.

• Ao usar o Micro�ondas, se você observar fumaça, 
desligue o produto, ou simplesmente retire o 
plugue da tomada. Mantenha a porta do forno de 
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 exemplo, 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 
aquecidas, pois podem explodir. 

• Ovos na casca ou inteiros não devem ser 
aquecidos em fornos de micro�ondas, por 
serem suscetíveis à explosão, mesmo após o 
aquecimento por micro�ondas ter cessado. Por 
esta razão, devem ser cozidos sem casca e com 
a gema furada. Mesmo os já cozidos devem ser  
cortados para serem reaquecidos.

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

• Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agi�
tados e ter as temperaturas verificadas antes de 
serem servidos às crianças. SE O CALOR NÃO 
ESTIVER BEM DISTRIBUÍDO 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 prepare alimentos usando óleo ou gordu�
ra, pois é difícil controlar a temperatura nessas 
 circunstâncias.

• Atenção ao preparo de refogados, pipoca e ali�
mentos que contenham um elevado teor de 

Avisos de Segurança
Seção

2

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua vida, ferimentos a 
você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Estas palavras significam:

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves 
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.

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.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA, LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊN-
CIA FUTURA
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ONDE DEVO INSTALAR?

O Micro�ondas deve ser instalado:
• Em local bem ventilado;
• Em uma superfície plana e nivelada, que suporte 

o peso do forno, dos utensílios utilizados e ali�
mentos que serão preparados no Micro�ondas;

• Fora do alcance dos raios solares ou fontes de ir�
radiação de calor (fogão, estufa, etc.) e de umida�
de. A temperatura ambiente no local onde o forno 
estiver instalado não pode ultrapassar 35 °C;

• Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem 
sofrer interferência do Micro�ondas. 

• Não instale o seu Micro�ondas dentro de armá�
rios com portas (gabinete).

• Este forno destina�se a ser instalado de forma 
independente ou em armário sem porta (gabi�
nete) desde que possua um espaço de, no míni�
mo, 20 cm para a ventilação na parte superior e, 
no mínimo, 10 cm nas laterais e no fundo.

• Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumen�
tar o rendimento do produto e impedir o supera� 10 cm

10 cm

20 cm

10 cm

As medidas dos espaços recomendadas abaixo 
devem ser respeitadas para segurança e eficiên�
cia no funcionamento do produto.

Para modelos 127 V, utilizar uma 
tomada de 20 A. Para modelos 
220 V, utilizar uma tomada de 10 A. 
As tomadas devem estar de acor�
do com a norma ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) NBR 14136.

Ligação monofásica 
(127 V)

Fase
20 A

Neutro

Terra

Ligação monofásica 
(220 V)

Fase
10 A

Neutro

Terra

Ligação bifásica (220 V)

Fases
10 A

Terra

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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gordura no Micro�ondas. Estes alimentos não 
devem ser preparados em potes plásticos.

• 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 obje�
tos, utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes 
podem cair ao abrir a porta, ou danificar o seu 
produto.

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

• Não utilize estabilizador ou “No�Break” de com�
putadores, eles poderão incendiar�se ou danifi�
car o Micro�ondas.

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

• O forno Micro�ondas deve ser limpo regular�
mente e restos de alimentos devem ser removi�
dos. Consulte as orientações de limpeza no tópi�
co “FAZENDO A LIMPEZA DO MICRO-ONDAS”.

• A falta de limpeza do Micro�ondas pode danificar 
as paredes internas do produto, reduzindo a sua 
vida e também gerando situações de risco.

• Este aparelho não é destinado a ser operado por 
meio de temporizadores externos ou sistemas de 
controle remoto.

quecimento dos componentes do Micro�ondas. 
Caso contrário, o superaquecimento pode fazer 
com que o forno desligue sozinho. 

• Certifique�se de que os pés do forno estão no local 
correto e que o espaço por baixo do forno está va�
zio, de modo a assegurar um fluxo de ar adequado.

 ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Ligue o produto a um circuito provi-
do de aterramento.

Não remova o pino de aterramento 
do plugue.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões.

Não seguir essas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou cho-
que elétrico.

Para instalar corretamente o forno Micro�ondas, 
verifique se a sua residência possui:
• Instalação elétrica adequada conforme as es�

pecificações técnicas fornecidas no final des�
te manual (“DADOS TÉCNICOS”, página 9). Se 
necessário, contrate um eletricista profissional, 
qualificado e de sua confiança, para adequar a 
instalação elétrica de sua residência.

• Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com 
a tensão correspondente à do Micro�ondas para 
ligar o produto;

• Disjuntores térmicos exclusivos para a tomada 
onde será ligado o Micro�ondas;

• Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com 
queda de tensão de, no máximo, 10%;

• Aterramento conforme a norma da ABNT (Asso�
ciação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410 � 
Seção Aterramento;

• O aterramento do produto não deve ser feito ligan�
do o fio terra ao neutro da rede elétrica ou a canos 
de água ou de gás.

• O forno deve ser ligado a um circuito de 20 A 
(127 V) ou 10 A (220 V). A instalação elétrica deve 
estar de acordo com a norma ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410.
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