
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

Guia de Segurança do produto 

Fornos de Microondas Comerciais e 
Fornos Combinados 

 

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele é usado para alertar sobre possíveis riscos de 
acidentes pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este 
símbolo, para evitar possíveis ferimentos ou morte. 

 

Informações importantes sobre segurança. Leia antes de utilizar o forno. 
Guarde estas instruções para referência futura. 

Se o forno mudar de proprietário, certifique-se de que este guia acompanhará o forno. 

 
Para obter a documentação adicional do produto ou instruções mais detalhadas, visite: 

www.acpsolutions.com 
 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 
Qualquer dúvida ou para localizar um serviço autorizado ligue para Middleby 
 
-  No Brasil ligue para 11- 4704-8569 
-  E-mail: tecnica@middleby.com.br 

O serviço de garantia deve ser realizado por um técnico autorizado Middleby. A ACP também recomenda 
entrar em contato com um técnico autorizado Middleby se houver necessidade de serviço após a garantia 
expirar.  

 

CUIDADOS PARA EVITAR EXPOSIÇÃO POSSÍVEL A 
ENERGIA EXCESSIVA DE MICROONDAS 

A. NÃO tente utilizar este forno com a porta aberta, uma vez que a utilização com a porta aberta pode 
resultar em exposição prejudicial à energia de microondas. É importante não danificar ou mexer nas 
interconexões de segurança. 

B. NÃO coloque nenhum objeto entre a parte frontal do forno e a porta ou permita que sujeira ou resíduo de 
limpeza se acumule nas superfícies de vedação. 

C. NÃO utilize o forno se ele estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno feche 
corretamente e que não haja danos na: 
1. porta (fechada) 
2. dobradiças e travas (quebradas ou soltas) 
3. vedações e superfícies de vedação da porta. 

D. O forno não deve ser ajustado ou reparado por ninguém, exceto pessoal de serviço devidamente 
qualificado. 
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES 
 

 ADVERTÊNCIA Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou lesões pessoais durante a 
utilização de equipamentos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser seguidas. 

 
1. LEIA todas as instruções antes de usar o equipamento. 
2. LEIA E SIGA AS "PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS PARA 

EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE 
MICROONDAS EXCESSIVA" na página 1. 

3. Este equipamento DEVE SER ATERRADO. Ligue-o apenas 
a tomada devidamente ATERRADA. Ver "INSTRUÇÕES 
DE ATERRAMENTO" na página 4. 

4. Instale ou posicione este equipamento somente de acordo 
com as instruções de instalação deste manual. 

5. Alguns produtos, como ovos inteiros e recipientes fechados - 
por exemplo, frascos de vidro fechados - são capazes de 
explodir e NÃO DEVEM ser AQUECIDOS neste forno. 

6. Use este equipamento SOMENTE para o uso a que ele se 
destina, como descrito neste manual. Não use produtos 
químicos corrosivos ou vapores neste equipamento. Este 
tipo de forno é projetado especificamente para aquecer, 
cozinhar ou secar alimentos. Ele não foi projetado para uso 
industrial ou em laboratório. 

7. Tal como acontece com qualquer equipamento, 
SUPERVISÃO PRÓXIMA é necessária quando usado por 
CRIANÇAS. 

8. NÃO utilizar este equipamento se houver um cabo ou 
plugue danificado, se ele não estiver funcionando 
corretamente, ou se ele estiver danificado ou se houver 
caído. 

9. Este equipamento, incluindo o cabo de energia, deve ser 
consertado APENAS por pessoal qualificado. Ferramentas 
especiais são necessárias para manutenção de 
equipamento. Entre em contato com o serviço de assistência 
autorizado mais próximo, para inspeção, conserto ou ajuste. 

10. NÃO cubra ou bloqueie o filtro (se aplicável) ou outras 
aberturas no equipamento. 

11. NÃO guarde este equipamento ao ar livre. NÃO use este 
produto perto de água - por exemplo, perto de uma pia da 
cozinha, em um porão úmido, uma piscina, ou um local 
semelhante. 

12. NÃO mergulhe o cabo ou o plugue na água. 
13. Mantenha o cabo LONGE de superfícies aquecidas. 
14. NÃO deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão. 
15. Consulte as instruções de limpeza da porta na página 4. 

Limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser feitas 
por crianças sem supervisão. 

16. Para evitar o risco de incêndio no interior do forno: 
 a. NÃO cozinhe os alimentos excessivamente. Observe o 

forno cuidadosamente quando papel, plástico, ou outros 
materiais combustíveis são colocados no interior do forno, 
para facilitar o cozimento. 

 b. Retire fios para fechamento de sacos plásticos ou de 
papel, antes de colocá-los no forno. 

 c. Se os materiais no interior do forno incendiarem-se, 
mantenha a porta do forno FECHADA, desligue o forno e 
desconecte o cabo de energia, ou desligue a energia no 
fusível ou no painel disjuntor. 

 d. NÃO utilize o interior do forno para armazenamento. NÃO 
deixe produtos de papel, utensílios de cozinha, ou alimentos 
no interior do forno quando ele não estiver em uso. 

17. Somente para uso comercial. 
18. É perigoso para qualquer indivíduo, que não seja uma 

pessoa competente, realizar qualquer operação de 
manutenção ou reparo que envolva a remoção de qualquer 
cobertura que dá proteção contra exposição a energia de 
microondas. 

19. Se as vedações da porta ou a porta estiverem danificadas, o 
forno não deve ser utilizado, até ele ser reparado por uma 
pessoa competente. 

20. O aparelho não deve ser usado por crianças idade ou 
pessoas com capacidade física, sensorial ou mental 
reduzida ou falta de experiência e conhecimento, a menos 
se elas tiverem recebido supervisão ou instruções. 

21. Crianças sendo supervisionadas não devem brincar com 
aparelho. 

22. Usar apenas utensílios que são adequados para utilização 
em fornos de microondas. 

23. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de 
papel, observe o forno, devido à possibilidade de ignição. 

24. Se houver fumaça, desligue ou retire o aparelho da tomada, 
mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas. 

25. Se você não manter o forno em bom estado de limpeza, isto 
pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar 
adversamente a vida útil do aparelho e, eventualmente, 
resultar em uma situação perigosa. 

26. O aparelho não deve ser limpo com um jato de água (para 
aparelhos destinados a ficar no chão e que não são pelo 
menos IPX5). 

27. Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em 
recipientes fechados, uma vez que podem explodir. 

28. O aquecimento de bebidas no microondas pode resultar em 
atraso da fervura, portanto, é preciso ter cuidado quando for 
manusear o recipiente. 

Forno Combinado somente: 
29. NÃO introduza alimentos muito grandes ou utensílios de 

grandes dimensões em um forno de microondas/convecção, 
pois eles podem causar um incêndio,  um arco elétrico, ou 
risco de choque elétrico. 

30. NÃO limpe com instrumentos de metal. As peças podem 
romper as coberturas e tocar nas partes elétricas, 
envolvendo risco de choque elétrico. 

31. NÃO utilize produtos de papel que não se destinam a 
cozimento em alta temperatura, quando o equipamento é 
utilizado em modo de combinação de convecção. 

32. NÃO guarde materiais, exceto os acessórios recomendados 
pelo fabricante, neste equipamento quando ele não estiver 
em uso. 

33. NÃO cobrir qualquer parte do forno com folha de metal. A 
restrição de fluxo de ar irá provocar o sobreaquecimento do 
forno. 

34. NÃO borrife soluções de limpeza do forno em direção à 
superfície traseira da cavidade interna. Isto irá contaminar e 
danificar o conjunto de aquecimento por convecção. 
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 

 CUIDADO Para evitar risco de lesão pessoal ou dano a propriedade, observe as seguintes instruções 
de segurança: 

 
Uso Geral: 
1. Não use termômetros de cozinha normais no forno. 

A maioria dos termômetros de cozinha contêm 
mercúrio e podem provocar um arco eléctrico, mau 
funcionamento ou danos ao forno. 

2. Nunca use papel, plástico, ou outros materiais 
combustíveis que não são destinados para cozinhar. 

3. Ao cozinhar com papel, plástico, ou outros materiais 
combustíveis, siga as recomendações do fabricante 
sobre o uso do produto. 

4. Não use toalhas de papel que contêm nylon ou 
outras fibras sintéticas. Sintéticos aquecidos podem 
derreter e causar inflamação do papel. 

5. Para evitar a deterioração da superfície, mantenha o 
forno em bom estado de limpeza. Limpeza 
infrequente pode afetar negativamente a vida do 
aparelho e resultar possivelmente em uma situação 
perigosa. 

6. Limpe regularmente o forno e remova quaisquer 
depósitos de alimento. 

 
Aquecimento de alimentos e líquidos: 
7. Os líquidos tais como água, café, ou chá são 

capazes de ser superaquecidos além do ponto de 
ebulição, sem parecerem que estão em ebulição 
devido à tensão superficial do líquido. Borbulhas ou 
fervura visível quando o recipiente é removido do 
forno não estão sempre presentes. ISSO PODERIA 
FAZER COM QUE LÍQUIDOS MUITO QUENTES 
FERVESSEM DE REPENTE QUANDO UMA 
COLHER OU OUTRO UTENSÍLIO FOSSE 
INSERIDO DENTRO DO LÍQUID. Para reduzir o 
risco de lesão a pessoas: 

 a. Não sobreaquecer o líquido. 
 b. Agite o líquido, tanto antes como durante o 

aquecimento. 
 c. Não use recipientes de lados contínuos com 

gargalos estreitos. 
 d. Após o aquecimento, deixar o recipiente em 

repouso no microondas por um curto período de 
tempo antes de removê-lo. 

 e. Tenha muito cuidado ao inserir uma colher ou 
outro utensílio dentro do recipiente. 

8. Não utilize gordura no forno. Gordura pode 
superaquecer e ser perigosa para manusear  

9. Não cozinhar ou aquecer ovos com casca ou com 
uma gema intacta usando energia de microondas. 
Pressão pode acumular-se e estourar. Fure a gema 
com um garfo ou uma faca antes de cozinhar. 

10. Fure a casca de batatas, tomates e alimentos 
semelhantes antes de cozinhar com energia de 
microondas. Quando a casca é perfurada, o vapor 
escapa uniformemente. 

11. Não aqueça recipientes ou sacos de plástico 
fechados no forno. Alimento ou líquido pode 

expandir de forma rápida e fazer com que o 
recipiente ou saco explodam. Fure ou abra o 
recipiente ou saco antes do aquecimento. 

12. Não aqueça mamadeiras no forno. 
13. Potes de comida para bebê devem ser abertos 

quando aquecidos e o conteúdo deve ser mexido ou 
agitado antes do consumo, a fim de evitar 
queimaduras. 

14. Nunca use o forno para aquecer o álcool ou comida 
contendo álcool, pois ele pode mais facilmente 
pegar fogo em caso de sobreaquecimento. 

 
Instruções de segurança adicionais para o Forno de 

Microondas: 
15. Não utilize o equipamento sem carga ou alimentos 

no interior do forno. 
16. Use apenas pipoca em pacotes concebidos e 

rotulados para uso em microondas. Tempo de 
preparação varia dependendo da potência do 
forno. Não continue a aquecer após o tempo de 
preparação terminar. A pipoca irá chamuscar ou 
queimar. Não deixe o forno sem supervisão. 

17. Não use utensílios de metal no forno. 
18. Um técnico autorizado DEVE inspecionar o 

equipamento anualmente. Grave todas as inspeções 
e reparos para utilização futura. 

 
Instruções de Segurança adicionais para Fornos 

Combinados: 
19. Não prepare pipocas neste forno. 
20. Não use utensílios de metal no forno, exceto quando 

recomendado pelos fabricantes de alimentos para 
microondas ou receita que exige utensílios de metal 
no modo de convecção ou combinação. Aquecer 
alimentos em recipientes feitos de vidro ou 
porcelana, se possível. 

21. A temperatura do forno é de pelo menos 450°F no 
modo de convecção. Verifique se plástico, papel ou 
outros materiais combustíveis são recomendados 
pelo fabricante para suportar a temperatura máxima 
do forno. 

22. Suportes, utensílios, guias de suportes e superfícies 
do forno podem ficar aquecidas durante ou após o 
uso. Utilizar utensílios ou roupas de proteção, como 
alças de panela ou luvas para forno, quando 
necessário, para evitar queimaduras. 

23. Não retire o forno da tomada imediatamente após o 
uso. O ventilador interno deve resfriar o forno para 
evitar danos de componentes elétricos. 

24. Cuidado: Para evitar queimaduras, não use 
recipientes contendo líquidos ou produtos de 
cozinha que tornam-se líquidos por aquecimento em 
níveis superiores aos que podem ser facilmente 
observados. 
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

Instalação e Limpeza 
 

Desembalando o Forno 

• Inspecione o forno por danos, como amassados na porta ou no interior do 
forno. 

• Comunicar quaisquer amassados ou dano à fonte da compra 
imediatamente. Não tente usar o forno se estiver danificado. 

• Remova todos os materiais de embalagem do interior do forno. 
• Se o forno foi armazenado em área extremamente fria, espere algumas 

horas antes de ligar na fonte de energia. 
• Uma película de proteção é utilizada para prevenir arranhões na caixa 

exterior durante o transporte. Remova a película do exterior do forno antes 
da instalação. 

• A etiqueta de advertência fornecida deve ser colocada em um local visível 
próximo ao forno 

Interferência de rádio 

O funcionamento do microondas pode causar interferências na rede WiFi, rádio, 
televisão, ou em um forno semelhante. Reduza ou elimine a interferência, 
fazendo o seguinte: 
• Limpe a porta e superfícies de vedação do forno de acordo com as 

instruções fornecidas. 
• Coloque a rede WiFi, rádio, televisão, etc., tão longe quanto possível do 

forno. 
• Use uma antena instalada corretamente no rádio, televisão, etc, para obter 

recepção de sinal mais forte. 

Posicionamento do Forno 

• Não instale o forno ao lado ou acima de fonte de calor, como forno de pizza 
ou utensílio para fritar. Isto poderia fazer com que o forno microondas 
funcionasse inadequadamente e poderia reduzir a vida útil das peças 
elétricas. 

• Não bloqueie ou obstrua o filtro do forno. Permitir o acesso para limpeza. 
• Instale o forno em uma superfície plana de bancada. 
• A tomada deve ser localizada de modo que o plugue esteja acessível 

quando o forno estiver no lugar. 
 

CUIDADO 
 

Para evitar o risco de choque elétrico, ferimentos graves ou morte, 
desconecte o cabo de energia ou desconecte o disjuntor do forno antes de 
limpar. 

 

Limpeza no Interior, Exterior e na Porta 

Limpe o forno de microondas diariamente com detergente neutro em 
água morna, usando esponja ou pano macio. Torça a esponja ou 
pano para remover o excesso de água antes de limpar o 

equipamento. Se desejado, ferva uma xícara de água no forno de microondas 
para amolecer a sujeira antes da limpeza. NÃO permita que resíduos de 
cozimento, como banha ou gordura permaneçam no interior do forno, por 
qualquer período de tempo. 
• NÃO permita que resíduos de cozimento permaneçam no interior do forno. 
• NÃO use produtos de limpeza abrasivos ou produtos de limpeza que 

contenham amônia. 
Estes podem danificar o acabamento. 

• NÃO utilize produtos de limpeza agressivos ou que contenham amônia, 
fosfatos ou cloro no forno. Estes podem danificar o forno. Use limpador não 
cáustico. 

• NUNCA despeje água na parte inferior do forno de microondas. 
• NÃO utilize sistemas de limpeza do tipo água pressurizada. 
• Para obter instruções de limpeza mais detalhadas, consulte o Manual do 

Proprietário. 

 

 

 ADVERTÊNCIA 
 
Para reduzir o risco de choque elétrico 
ou morte, este forno deve ser aterrado 
e o plugue não deve ser modificado 
(Aterramento) 
 

 

Instruções de aterramento 

O forno DEVE estar 
aterrado. O aterramento 
reduz o risco de choque 
elétrico, proporcionando 
um fio de escape para a 

corrente elétrica, se um curto-circuito 
ocorrer. Este forno é equipado com um 
cabo que tem um fio terra com um plugue 
de aterramento. O plugue deve ser 
conectado a uma tomada que esteja 
corretamente instalada e aterrada. 
Consulte um eletricista qualificado ou 
serviços de assistência se as instruções 
de aterramento não forem completamente 
compreendidas, ou se existir dúvida de 
que o forno esteja devidamente aterrado. 
 
Não use um cabo de extensão. 

Se o cabo de energia do produto for 
muito curto, contrate um eletricista 
qualificado para instalar uma tomada. 
Este forno deve ser ligado a um circuito 
separado com a potência elétrica 
conforme previsto nas especificações. 
Quando um forno de microondas ligado 
na mesma tomada com outro 
equipamento, um aumento do tempo 
para cozimento pode ser requerido e os 
fusíveis podem queimar. 
 

Terminal de aterramento 

equipotencial externo (apenas para 

exportação)  
O equipamento tem um terminal de 
aterramento secundário. O terminal 
fornece conexão externa de 
aterramento usada além do 
pino de aterramento no 
plugue. Localizado do lado de 
fora da parte traseira do forno, 
o terminal é marcado com o 
símbolo mostrado abaixo. 
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