
Guarde estas instruções para 
referência futura. Em caso de mudança 
de proprietário, este manual deve 
acompanhar o equipamento.  Consulte as 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA para obter 
informações importantes sobre segurança 
antes da utilização deste forno.

Manual do proprietário
FORNO MICRO-ONDAS COMERCIAL COMPACTO E RESISTENTE 

[1,0 pés cúbicos (28 litros)]

Este documento abrange os modelos RC* e MRC*
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Identificação do modelo

Para elucidar dúvidas ou localizar uma assistência técnica 
autorizada da ACP, entre em contato com o Suporte ao Serviço 
ComServ da ACP.
• Dentro dos Estados Unidos ou do Canadá, ligue grátis para 

o número 1-866-426-2621.
• Fora dos Estados Unidos e do Canadá, ligue para o número 

+1-319-368-8195.
• E-mail:  commercialservice@acpsolutions.com 

O serviço de garantia deve ser prestado por uma assistência 
técnica autorizada da ACP. Caso precise de assistência após o 
vencimento da garantia, é recomendado entrar em contato com 
uma assistência técnica autorizada da ACP ou com o Suporte 
ao Serviço ComServ da ACP.

Ao entrar em contato com a ACP, forneça informações sobre o 
produto. As informações sobre o produto estão localizadas na 
placa de série do forno. Registre as seguintes informações:

Número do modelo: ________________________________
Número de fabricação: _____________________________
Número de série ou N/S: ____________________________
Data da compra: __________________________________
Nome e endereço do revendedor: _____________________
________________________________________________ 
________________________________________________

Mantenha uma cópia da nota fiscal para referência futura ou em 
caso de o serviço de garantia ser necessário.

Recursos on-line do forno
APLICATIVO DE PROGRAMAÇÃO DA ACP 
Observação:  O Aplicativo de Programação da ACP é compatível com os modelos 'Estilo 1'.

Usando um computador ou tablet, baixe e instale o Aplicativo de Programação da ACP para criar, editar e 
personalizar o menu e as configurações do seu forno.  
Para baixar a versão mais recente e melhor do Aplicativo de Programação da ACP,  
acesse acpsolutions.com/oven-programming/

Antes de utilizar seu forno, leia as Instruções de Segurança que foram entregues junto com ele. 

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os erros estão sujeitos à correção.  
Para ler as informações mais recentes sobre o produto, acesse acpsolutions.com/product-literature/ 
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO  
EXCESSIVA À ENERGIA MICRO-ONDAS

A. NÃO tente utilizar o forno com a porta aberta, pois essa ação pode resultar em exposição nociva à energia micro-ondas. É 
importante não anular ou adulterar os dispositivos de segurança.

B. NÃO coloque objetos entre a face frontal do forno e a porta, nem permita que resíduos de sujeira ou materiais de limpeza se 
acumulem nas superfícies de vedação.

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

D. O forno deve ser modificado ou consertado APENAS por assistência técnica devidamente qualificada.

1. LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.

2. LEIA E SIGA AS “PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL 
EXPOSIÇÃO À ENERGIA MICRO-ONDAS EXCESSIVA” 
especificadas nesta página.

3. É OBRIGATÓRIO O ATERRAMENTO deste equipamento. 
Conecte o forno somente a tomadas devidamente 
ATERRADAS. Consulte “INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO”.

4. Instale ou posicione este equipamento SOMENTE em 
conformidade com as instruções de instalação neste manual.

5. Líquidos ou outros alimentos NÃO devem SER AQUECIDOS 
em recipientes fechados, pois são suscetíveis de explosão. 

6. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros NÃO devem ser 
AQUECIDOS em fornos de micro-ondas, pois poderão explodir 
mesmo após o término do aquecimento por micro-ondas.

7. Utilize este equipamento ESTRITAMENTE para o uso a que se 
destina, conforme descrito neste manual 
. NÃO USE vapores ou produtos químicos corrosivos neste 
equipamento. Este tipo de forno foi projetado especificamente 
para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi projetado 
para uso industrial ou laboratorial.

8. Este aparelho NÃO deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento 
suficientes, a menos que uma pessoa responsável pela sua 
segurança lhes tenha fornecido supervisão ou instrução a 
respeito do uso.

9. CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS para garantir 
que NÃO brincarão com o aparelho.

10. O forno deve permanecer limpo para evitar a deterioração da 
superfície, que poderia afetar negativamente a durabilidade 
do aparelho e possivelmente resultar em situação de perigo.

11. Consulte as instruções para limpeza da porta na página 23 
deste manual de segurança do produto.

12. NÃO aqueça mamadeiras no forno. Os potes de papinha 
deverão estar abertos no momento do aquecimento. É 
necessário mexer ou agitar o conteúdo antes do consumo a 
fim de evitar queimaduras.

13. NÃO opere o equipamento se o fio ou o plugue estiverem 
danificados, caso não esteja funcionando corretamente ou se 
o forno tiver caído ou estiver danificado.

14. Este equipamento, incluindo o cabo de alimentação, deve ser 
consertado SOMENTE por assistência técnica qualificada. 
É necessário usar ferramentas especiais para a assistência 
técnica do equipamento. Entre em contato com o serviço 
autorizado mais próximo para análise, manutenção ou ajuste.

15. NÃO cubra ou bloqueie as grelhas ou outras aberturas do 
equipamento.

16. NÃO conserve este equipamento ao ar livre. NÃO utilize 
este produto perto de água – por exemplo, perto de pia de 
cozinha, piscina, em porão úmido ou local semelhante.

17. NÃO mergulhe o cabo ou o plugue na água.

18. Mantenha o cabo AFASTADO de superfícies AQUECIDAS.

19. NÃO deixe o fio pendurado para fora da mesa ou balcão.

20. Apenas para uso comercial.

Ao utilizar equipamentos elétricos, é necessário seguir precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de 
queimaduras, choque elétrico, incêndio ou ferimentos. As precauções incluem os itens a seguir. 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
 ⚠ RECONHEÇA ESTE SÍMBOLO COMO UMA MENSAGEM DE SEGURANÇA

 ⚠ AVISO
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Para evitar o risco de incêndio na cavidade do forno:

A. NÃO cozinhe demais a comida. Devido à possibilidade 
de ignição, observe o forno cuidadosamente se papel, 
plástico ou outros materiais combustíveis tiverem sido 
colocados em seu interior. 

B. Remova fechos com arame que amarram sacos 
plásticos ou de papel antes de colocá-los no forno.

C. Se algum material dentro do forno pegar fogo, mantenha 
a porta do forno FECHADA, desligue-o e desconecte o 
cabo de alimentação ou desligue a energia no painel de 
fusíveis ou disjuntores.

D. NÃO use a cavidade para armazenamento. NÃO deixe 
produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos 
na cavidade quando o forno não estiver em uso.

Líquidos como água, café ou chá são passíveis de 
superaquecimento além do ponto de ebulição sem 
aparentar estar fervendo, por causa da tensão superficial 
do líquido. Nem sempre há fervura ou bolhas visíveis 
quando o recipiente é retirado do forno de micro-ondas. 
ISSO PODERIA RESULTAR NA FERVURA REPENTINA DE 
LÍQUIDOS MUITO QUENTES QUANDO UMA COLHER OU 
OUTRO UTENSÍLIO É INTRODUZIDO NO LÍQUIDO. Para 
reduzir o risco de ferimentos:
i. NÃO superaqueça o líquido.

ii. Misture o líquido antes de aquecê-lo e na metade do 
processo.

iii. NÃO utilize recipientes de laterais retas com gargalos 
estreitos.

iv. Após o aquecimento, mantenha o recipiente no forno de 
micro-ondas por um curto período antes de retirá-lo.

v. Tome cuidado extremo ao inserir uma colher ou outro 
utensílio no recipiente.

1. NÃO faça frituras no forno. A gordura pode superaquecer e 
se torna perigoso manipulá-la.

2. NÃO cozinhe ou reaqueça ovos, com casca ou sem furar 
a gema, com a energia micro-ondas. A pressão pode 
aumentar e irromper. Fure a gema com um garfo ou faca 
antes de cozinhar.

3. Perfure a pele de batatas, tomates e alimentos 
semelhantes antes de cozinhá-los com energia micro-
ondas. Quando a pele é perfurada, o vapor escapa 
uniformemente. 

4. NÃO opere o equipamento sem carga ou alimentos na 
cavidade. 

5. Faça pipoca apenas em pacotes concebidos e indicados 
para uso em micro-ondas. O tempo de preparação varia 
de acordo com a potência do forno. NÃO continue a 
esquentar depois que o milho parar de estourar. A pipoca 
vai queimar ou chamuscar. NÃO deixe o forno sem 
supervisão. 

6. NÃO utilize termômetros regulares de uso culinário dentro 
do forno. A maioria dos termômetros de uso culinário 
contém mercúrio e pode provocar arco elétrico, mau 
funcionamento ou danos ao forno.

7. NÃO utilize utensílios metálicos no forno.

8. NÃO utilize papel alumínio no forno.

9. Nunca use papel, plástico ou outros materiais 
combustíveis que não sejam para fins culinários. 

10. Ao cozinhar com papel, plástico ou outros materiais 
combustíveis, siga as recomendações do fabricante 
referentes ao uso.

11. NÃO utilize toalhas de papel que contenham nylon ou 
outras fibras sintéticas. Materiais sintéticos aquecidos 
podem derreter e fazer com que o papel pegue fogo.

12. NÃO aqueça recipientes selados ou sacos plásticos 
no forno. Os alimentos ou líquidos podem expandir-se 
rapidamente, fazendo com que o recipiente ou saco 
se rompa. Fure ou abra o recipiente ou saco antes de 
aquecer. 

13. Para evitar mau funcionamento de marca-passos, 
consulte o médico ou fabricante sobre os efeitos da 
energia micro-ondas. 

14. O equipamento PRECISA ser inspecionado anualmente 
por uma assistência técnica autorizada. Registre todas as 
inspeções e assistências para uso futuro.

Para evitar ferimentos ou danos ao equipamento, observe o seguinte:

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

 ⚠ CUIDADO

 ⚠ AVISO  ⚠ AVISO
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Instruções de aterramento
É OBRIGATÓRIO o aterramento do forno. O aterramento reduz o risco 
de choque elétrico, pois fornece um cabo de fuga para a corrente elétrica 
em caso de curto-circuito elétrico. Este forno contém um cabo com fio de 
aterramento e plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma 
tomada devidamente instalada e aterrada. 

Consulte um eletricista qualificado ou assistência técnica qualificada se as instruções de 
aterramento não forem completamente compreendidas ou caso não tenha certeza de que o forno está devidamente aterrado.

NÃO utilize um cabo de extensão.  
Se o cabo de alimentação do produto for muito curto, peça a um eletricista qualificado para instalar uma tomada de três pinos. Este forno deve 
ser conectado a um circuito separado com uma classificação elétrica de acordo com as especificações do produto (disponíveis em  
www.acpsolutions.com) e seu rótulo de classificação/placa de série. Quando um forno está no mesmo circuito que outros equipamentos, pode 
ser necessário aumentar o tempo de cozimento e existe a possibilidade de queima dos fusíveis.

TERMINAL DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL EXTERNO (apenas para exportação)
O equipamento tem um terminal de aterramento secundário. O terminal fornece uma conexão de aterramento externa usada 
juntamente com os pinos de aterramento no plugue. Localizado na parte externa e traseira do forno, o terminal é identificado pelo 
símbolo à direita.

Instalação
Desempacotando o forno
• Verifique se há danos no forno, como amassados na porta ou na cavidade do forno. 
• Informe o fornecedor imediatamente se o forno estiver amassado ou quebrado.  

NÃO tente utilizar o forno se estiver danificado.
• Remova todos os materiais de embalagem do interior do forno.
• Se o forno tiver sido armazenado em uma área extremamente fria, espere algumas horas 

antes de conectá-lo à rede elétrica.

Interferência de rádio
O funcionamento do micro-ondas pode causar interferência em rádio e televisão. Para reduzir 
ou eliminar a interferência, faça o seguinte:
• Limpe as superfícies da porta e vedações do forno de acordo com as instruções contidas 

na seção “Cuidados e limpeza”.
• Mantenha rádio, televisão etc. no local mais afastado o possível do forno.
• Use uma antena devidamente instalada no rádio, televisão, etc. para obter uma recepção 

de sinal mais forte.

Posicionamento do forno
• NÃO instale o forno ao lado ou acima de uma fonte de calor, como forno de pizza ou 

fritadeira. Isso pode resultar em funcionamento inadequado do forno e pode reduzir a 
durabilidade dos componentes elétricos. 

• NÃO bloqueie nem obstrua os filtros do forno. Permita o acesso para limpeza.
• Instale o forno em uma bancada com superfície nivelada.
• Se uma etiqueta de advertência for fornecida, coloque-a em local visível perto do forno.
• A tomada deve estar em um local que permita o acesso ao plugue quando o forno estiver 

no lugar.

ESPAÇOS EM TORNO DO FORNO
A. Reserve pelo menos 5,1 cm (2 polegadas) de isolamento em torno da parte superior do 

forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno arrefece os componentes elétricos. 
Com um fluxo de ar limitado, o forno pode não funcionar corretamente e a vida útil dos 
componentes elétricos diminui.

B. Não é necessário deixar um espaço livre na parte traseira do forno.
C. Deixe um espaço livre de pelo menos 2,54 cm (1 polegada) nas laterais do forno.
D. Instale o forno de forma que a parte inferior fique pelo menos 91,5 cm (3 pés) acima do 

chão. 

 ⚠ AVISO
Perigo de excesso de peso
São necessárias duas pessoas ou 
mais para mover e instalar o forno. 
Caso contrário, poderá ocorrer lesão 
nas costas ou outros ferimentos

 ⚠ AVISO
Para evitar risco de choque elétrico ou 
morte, este forno deve ser aterrado e o 
plugue não pode sofrer alterações.

Aterramento e instalação

A

D

BC

A

D

BC

A

D

BC

A

D

BC

FORNO INDIVIDUAL
(Todos os modelos)

FORNOS EMPILHÁVEIS
(Modelos de 1700-2200 watts apenas)
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Características do forno
(1) PORTA USB/TAMPA PROTETORA 
(2) VISOR
(3) PAINEL DE CONTROLE

(4) ALÇA DA PORTA 
Ergonomicamente projetada para operação com apenas uma mão “Levantar e 
puxar”.

(5) FILTRO DE ENTRADA DE AR (não retratado)
Filtro de entrada de ar removível e lavável.

(6) NÚMERO DE SÉRIE DA UNIDADE (não retratado)
Localizado dentro da porta e no lado inferior direito do forno.

 ESTILO 1  Recursos do painel de controle e forno
Observação:  Existem vários estilos de controles. Escolha o controle que corresponda à unidade. A cor do painel de controle varia 
de acordo com o modelo.

Recursos do painel de controle
(A) PORTA USB

Pen-drive padrão compatível. Permite a importação/exportação de receitas e opções do usuário, 
assim como a atualização do firmware.

(B) VISOR
Visor de LCD colorido de 71 mm (2,8 polegadas).

(C) TECLA PARA CIMA
Rola para cima através de campos e páginas editáveis.

(D) TECLA PARA BAIXO
Rola para baixo através de campos e páginas editáveis.

(E) TECLA DE QUANTIDADE X2
Aumenta o tempo de cozimento predefinido adicionando uma porcentagem do tempo de cozimento 
original, também chamado de fator de cozimento. Usado para cozinhar várias porções de alimentos.

(F) TECLA MENU
Abre a tela do Menu Principal para acessar recursos incluindo: editar receitas; modo de cozimento 
manual; ajustar as configurações de data/hora; alterar as opções de usuário; carregar arquivos de 
menu; e/ou entrar no modo de serviço.

(G) TECLAS NUMÉRICAS
Usadas para operar receitas predefinidas; entrar em configurações; e navegar através da exibição. 

(H) TECLA PARAR/REINICIAR
Interrompe a operação e/ou sai dos modos e menus.

(I) TECLA INICIAR/OK
Inicia o cozimento no modo de inserção de tempo manual. Reinicia um ciclo de cozimento 
interrompido. Usada para salvar configurações e inserções.

(D)

(I)

(F)

(G)

(H)

(B)

(C)

(E)

(A)

(1)
(2)(4)

(5)
(3)
(6)
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 ESTILO 1  Cozimento e programação de funções
Programação de funções
COZIMENTO EM ETAPAS
Permite que o operador utilize até quatro ciclos ou etapas de cozimento 
diferentes de forma consecutiva, sem que o operador precise inserir 
informações repetidamente. Por exemplo, o cozimento em etapas pode ser 
configurado para inicialmente descongelar o alimento, depois cozinhá-lo e, a 
seguir, mantê-lo aquecido até o momento de servir.

TECLAS DE RECEITAS PREDEFINIDAS
O forno pode armazenar entre 10 e 100 receitas na memória.  
A quantidade disponível varia de acordo com a opção do usuário de “Inserção 
de Dígitos”.
Observação:  Para alterar as opções de Inserção de Dígitos, consulte a seção 
“Opções do Usuário” neste manual.
OPÇÃO DO USUÁRIO 
INSERÇÃO DE DÍGITOS RECEITAS DISPONÍVEIS

Dígito único 10 receitas (0-9)
(10 receitas totais)

Dígito duplo 100 receitas (00-99)
(100 receitas totais)

Pastas
10 pastas (0-9)

 � 10 receitas por pasta (0-9)
(100 receitas totais)

ALERTA DE QUANTIDADE (modelos específicos)
Observação:  Disponível somente quando a opção de fábrica ACEITAR ALERTA DE 
QUANTIDADE estiver ativada e quando o Alerta de Quantidade estiver ativado nas 
Opções do Usuário
Permite que o operador selecione a(s) tecla(s) pré-programada(s) para um item 
do menu e depois a quantidade de itens que serão aquecidos. Os tempos e 
configurações de cozimento podem ser personalizados para cada receita em 
quantidades de 1-9.

PAUSAR O COZIMENTO NO MEIO DO CICLO (opcional)
O recurso “Pausar no Meio do Ciclo” foi projetado para parar na metade da 
sequência de cozimento de uma receita. Essa pausa pode ser usada para 
adicionar ingredientes, verificar o progresso do cozimento ou mexer/misturar 
alimentos durante o ciclo de cozimento. 

Durante uma pausa de cozimento no meio do ciclo, o forno apita continuamente 
e a tela PAUSADO será exibida. Para continuar o ciclo, abra e feche a porta e 
pressione a tecla INICIAR/OK

Métodos de cozimento e programação
COZIMENTO COM TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS
Permite que o operador ative rapidamente as sequências de cozimento salvas com 1-2 toques nas teclas.
COZIMENTO MANUAL
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas de receitas predefinidas.
EDITAR/CRIAR MANUALMENTE NOVAS RECEITAS PREDEFINIDAS
Permite que o operador utilize as teclas para editar receitas predefinidas e/ou criar novas receitas para cozimento personalizado.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO MENU USB
Permite que o operador importe e exporte as configurações da receita e as opções do usuário usando um pen-drive padrão.
APLICATIVO DE PROGRAMAÇÃO DA ACP
Permite que o operador crie e edite as configurações da receita e as opções do usuário em um computador.  
Para obter instruções detalhadas, acesse: www.acpsolutions.com/oven-programming

Lembrete de limpeza de 
filtro (opcional) 
Este forno exibe "Clean 
Filter Reminder" em 
intervalos definidos 
pelo usuário. Quando 
a mensagem é exibida, 
a ACP recomenda 
limpar o filtro de ar 
completamente. Etapas 

completas para "Limpar filtro de ar" na 
página 23. 

A limpeza dos filtros de ar não apagará a 
mensagem. A mensagem deixará de ser 
exibida, automaticamente, após 24 horas. 
Para apagar a mensagem, pressione a 
tecla START/OK.

Os filtros de ar e aberturas devem 
ser limpos regularmente para evitar o 
superaquecimento do forno. Dependendo 
do uso do forno e das condições 
ambientais, pode ser necessário limpar o 
filtro com mais frequência. Após determinar 
a frequência, defina a opção do usuário 
para um período de tempo adequado.
Observação:  Para ajustar a frequência do 
lembrete de limpeza do filtro de ar consulte a 
seção “Opções do usuário” neste manual. 
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Defina a data e a hora
Este forno mantém um registro de dados que é usado para 
diagnosticar e solucionar erros. 

A data e o horário corretos são importantes para o registro de dados. 
Para definir data e hora, a partir da tela READY ou DOOR OPEN: 
1. Pressione a tecla MENU (☰). 

• Se solicitado, insira o Código PIN e pressione a tecla INICIAR/OK.
• A tela MENU será exibida.

2. Pressione a tecla “3” para acessar “Data/hora”.
• A TELA DATE/TIME será exibida.

3. Para editar os campos de data e hora: Pressione a tecla numérica 
correspondente.
• O campo editável ativo é destacado em vermelho.
• Os campos editáveis são: 

(1) Dia
(2) Mês
(3) Ano
(4) Horas
(5) Minutos
(6) AM/PM/24

4. Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO (▲▼) para rolar para a 
configuração correta por campo.

5. Para salvar e sair: Pressione a tecla INICIAR/OK.

6. Para descartar as alterações: Pressione a tecla PARAR/REINICIAR.

 ESTILO 1  Operação geral do forno

Interromper a 
operação
Pressione a tecla PARAR/
REINICIAR para interromper a 
operação. O visor continua a exibir 
o tempo de contagem regressiva. 
Feche a porta e pressione a 
tecla INICIAR/OK para retomar a 
operação do forno.

Cancelar erros
Se o forno não estiver cozinhando, 
pressione a tecla PARAR/
REINICIAR para limpar o display.  
Se o forno estiver cozinhando, 
pressione PARAR/REINICIAR para 
parar e limpar o display.

Telas do menu
Pressione a tecla MENU (☰) para acessar a lista de recursos e funções do menu.  
Para se deslocar entre as páginas: Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO (▲▼).  
Para acessar os recursos, pressione a tecla do número correspondente.
Observação:  Se o Código PIN estiver ativado, você precisará utilizar seu Código PIN 
exclusivo de 4 dígitos para acessar a tela MENU

Página 1 do “Menu” 
(1) EDIT RECIPE (EDITAR RECEITA)

Permite que o operador edite ou crie novas receitas/
pastas predefinidas para cozimento personalizado.

(2) MANUAL COOK (COZIMENTO MANUAL)
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas de 
receitas predefinidas.

(3) DATE/TIME (DATA/HORA)
Permite que o operador defina as configurações de data 
e hora para seu fuso horário. 

(4) USER OPTIONS (OPÇÕES DO USUÁRIO)
Permite que o usuário personalize várias configurações 
do forno.

(5) LOAD FILE (CARREGAR ARQUIVO)
Permite que o operador importe e exporte as 
configurações da receita e as opções do usuário usando 
um pen-drive padrão.

Página 2 do “Menu” 
(1) SERVICE MENU (MENU DE SERVIÇO)

Permite que técnicos de serviços autorizados acessem 
dados de uso, solucionem problemas e atualizem o 
firmware.
Observação:  O código PIN de serviço é necessário para 
acesso.

MENU
Página 1 de 2

MENU
Página 2 de 2

ESPERA PORTA ABERTA

TELA READY (PRONTO)
Indica que o forno está pronto para funcionar.  
O operador pode pressionar teclas para 
começar receitas predefinidas ou a tecla 
MENU (☰) para mais opções.

Quantidade X2 
desativada

Quantidade X2 ativada

Telas gerais do forno
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Operação das teclas de receitas predefinidas
Este forno pode armazenar entre 10 e 100 receitas na memória. Para aquecer utilizando 
uma receita predefinida, pressione a(s) tecla(s) numérica(s). O forno começará a aquecer 
automaticamente. 
A partir da tela READY ou DOOR OPEN:
1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche-a.

• A tela READY é exibida.

2. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s): 
• Cozimento com tecla de dígito único: Pressione uma única tecla (0-9).
• Cozimento com tecla de dígito duplo: Pressione duas teclas, em ordem, do número de 

dois dígitos para a receita desejada (00-99).
• Pastas: Pressione uma tecla para abrir a pasta (de 0-9) e, em seguida, a tecla para a 

receita desejada (de 0-9).
Observação:   Para alterar as opções de Inserção de Dígitos, consulte a seção “Opções do 
Usuário” neste manual.

3. O forno começa a funcionar e o tempo é contado regressivamente.
• O visor exibe o nome da receita e conta regressivamente o tempo de cozimento. 

4. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. Retire o alimento do forno 
com cuidado.

RECEITAS PREDEFINIDAS DE FÁBRICA
TECLA TEMPO POTÊNCIA

1 10 seg.

100%

2 20 seg.

3 30 seg.

4 45 seg.

5 1:00 min.

6 1:30 min.

7 2:00 min.

8 3:00 min.

9 4:00 min.

0 5:00 min.

A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo

X2 - cozimento de quantidade dobrada (opcional) 

1. Pressione tecla (+) QUANTIDADE X2 para alternar a ativação do recurso de 
cozimento de quantidade dupla.
• "X2" aparece no centro superior da tela quando ativado.

2. Pressione a tecla ou as teclas numéricas desejadas.
• O visor exibe o nome da receita e conta regressivamente o tempo de cozimento.
• “X2” é exibido antes do nome da receita.

3. X2 alterna automaticamente a desativação após o término de cada ciclo de 
cozimento.

Operação das teclas de receitas predefinidas com 
alerta de quantidade (modelos específicos)
Permite que o operador selecione a(s) tecla(s) de receita(s) predefinida(s) para um item 
do menu e depois a quantidade de itens que serão aquecidos (1-9).
1. Pressione a tecla ou as teclas numéricas desejadas.

• A tela ENTER QUANTITY (Inserir Quantidade) será exibida.

2. Insira a quantidade desejada usando as teclas de 1-9.
• O visor exibe o nome da receita e conta regressivamente o tempo de cozimento.
• A quantidade é exibida antes do nome da receita. (X1, X2, X3 etc.)

 ESTILO 1  Operação das teclas de receitas predefinidas

21
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Telas de cozimento manual
INSERÇÃO DE COZIMENTO MANUAL
É exibida enquanto o operador está inserindo as configurações no modo de cozimento manual.  
O campo editável ativo é destacado em vermelho.  
Para chegar aos campos editáveis: Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO (▲▼).

 ESTILO 1  Modo de cozimento manual

1

3 6

7 8

Campos editáveis “Cozimento manual”: 
(A) TEMPO DE COZIMENTO (POR ETAPA)

O tempo de cozimento total combinado não pode exceder 60:00. 

(B) % DO NÍVEL DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS (POR 
ETAPA)
Percentual de energia do micro-ondas de 0% a 100% em 
incrementos de 10% (tecla “0” = 0%, tecla “1” = 10%, tecla “2” = 20%, 
etc.). Para o nível de potência 100%, pressione qualquer tecla de 
número duas vezes. 

(C) ADICIONAR UMA ETAPA
É possível inserir até quatro etapas.

Cozimento manual
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas de receitas 
predefinidas.  
A partir da tela READY ou DOOR OPEN:

1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.
• A tela READY será exibida.

2. Pressione a tecla MENU (☰). 
• Se solicitado, insira o Código PIN e pressione a tecla INICIAR/OK.
• A tela MENU será exibida.

3. Pressione a tecla “2” para acessar o “MANUAL COOK” (Cozimento Manual).
• A tela MANUAL COOK ENTRY (Inserção de cozimento manual) será exibida. 

4. Para chegar aos campos editáveis: Pressione as teclas PARA CIMA/PARA 
BAIXO (▲▼).
• O campo editável ativo é destacado em vermelho.
• Os campos editáveis são: 

 ◦ Tempo de cozimento (por etapa)
 ◦ % do Nível de Energia do Micro-ondas (por etapa)
 ◦ Adicionar uma etapa

5. Pressione as teclas numéricas para inserir as configurações desejadas por campo.

6. Para adicionar outras etapas de cozimento: Pressione a tecla PARA BAIXO (▼) 
até que “+ STAGE” (+Etapa) fique destacada. 
• Uma nova linha de campos de Tempo de Cozimento e de % do Nível de Energia do 

Micro-ondas será exibida
• Repita os passos 4–6 para cada etapa adicional.

7. Pressione a tecla INICIAR/OK para iniciar o cozimento.
• O forno funciona e exibe a contagem regressiva do tempo de cozimento.

8. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. Retire o alimento do 
forno com cuidado.

INSERÇÃO DE 
COZIMENTO MANUAL
Uma etapa de cozimento 
usada. O campo de tempo 
de cozimento da etapa 1 é 
destacado/editável.

INSERÇÃO DE 
COZIMENTO MANUAL
Três etapas de cozimento 
usadas. O campo de nível 
de potência da etapa 3 é 
destacado/editável.

2
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Telas editar nome
São exibidas ao editar o nome da receita ou da 
pasta*. O operador pode pressionar as teclas 
numéricas para inserir um nome. Para percorrer 
os caracteres disponíveis: Pressione a mesma 
tecla por um segundo.

 ESTILO 1  Editar as telas de receitas

Funções das teclas “Edit name”
TECLA DESCRIÇÃO FUNÇÃO TEXTO

1 NUM 1234567890
2 SYM .,&!?’()/~@#$%^*-+
3 ABCD ABCDabcd
4 EFGH EFGHefgh
5 IJKL IJLKijlk
6 MNOP MNOPmnop
7 QRST QRSTqrst
8 UVW UVWuvw
9 XYZ XYZxyz
0 _ (espaço)

Iniciar/OK OK (salvar e sair)
PARAR <- (retroceder)

Telas de edição da lista de 
receitas
Indica que o forno está entrando no modo "Edit 
recipe" (Editar receitas). O operador pode pressionar 
as teclas para abrir os locais de receita e/ou pasta.
Observação:  As telas podem variar com base na 
opção Inserção de dígito em “Opções do usuário”. 

(A) LOCAIS DE RECEITA/PASTA
Os números representam receitas 
programadas e locais de memória disponíveis. 
Locais não utilizados são marcados como 
"- Available" (Disponível). O operador pode 
pressionar a(s) tecla(s) para exibir e editar os 
locais.

(B) MÚLTIPLAS PÁGINAS
Os ícones do botão de rádio indicam o número 
da página. O operador pode pressionar as 
teclas PARA CIMA/PARA BAIXO (▲▼) para 
rolar entre páginas. 

(C) LOCALIZAÇÃO DA PASTA PRINCIPAL
Se a localização da pasta for aberta, o 
conteúdo da pasta selecionada é exibido. A 
localização da pasta principal é exibida acima 
da primeira receita em cada página. 

Telas de edição da inserção de receitas
São exibidas enquanto o local de uma pasta ou receita está aberto.  
O local armazenado é representado pelo número no canto superior direito  
da tela. O campo editável ativo é destacado em vermelho.  
Para navegar para campos editáveis, pressione as teclas PARA CIMA/PARA 
BAIXO (▲▼).

EDITAR O NOME DA 
PASTA*
Inserção do dígito das 
pastas. A localização “1” é 
mostrada.

EDITAR O NOME DA 
RECEITA
Inserção de dígito duplo.
A localização “04” é 
mostrada.

EDITAR LISTA DE 
RECEITAS
Inserção de dígito 
duplo.
A página 1 de 20 é 
mostrada.

EDITAR LISTA DE 
RECEITAS
Inserção de dígito 
único.
A página 2 de 2 é 
mostrada.

EDITAR LISTA DE 
RECEITAS
Inserção do dígito das 
pastas.
A pasta 1 está aberta 
com conteúdos 
mostrados.
Página 1 de 2 
mostrada.

EDITAR LISTA DE 
RECEITAS
Inserção do dígito das 
pastas.
Nível superior.
Página 1 de 2 
mostrada.

EDITAR A INSERÇÃO DA 
RECEITA
Inserção de dígito duplo. 
A localização de receita “04” é 
mostrada. O campo de nível de 
potência da etapa 3 é destacado/
editável.

Campos editáveis “Editar inserção de receitas”: 
(A) EDITAR PASTA/NOME DE PASTA*

Consulte “Modo Edição Receitas: Pastas” na página 13 para obter 
detalhes.

(B) NOME DA RECEITA 
Consulte a seção"Telas editar nome" .

(C) TEMPO DE COZIMENTO (POR ETAPA)
O tempo de cozimento total combinado não pode exceder 60:00.

(D) % DO NÍVEL DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS (POR ETAPA)
Percentual de energia micro-ondas de 0% a 100% em incrementos de 
10% (tecla “0” = 0%, tecla “1” = 10%, tecla “2” = 20% etc.) 
Para o nível de potência 100%, pressione qualquer tecla de número duas 
vezes. 

(E) ADICIONAR UMA ETAPA
É possível inserir até quatro etapas.

EDITAR A INSERÇÃO DA RECEITA
Inserção do dígito das pastas.
Localização da receita “3” dentro da pasta “1” 
mostrada. O campo de tempo de cozimento  
da etapa 1 é destacado/editável.

* Criar pasta e Nome de pasta só estão disponíveis quando as opções de Usuário>Inserção de dígito>Pastas estiverem ativadas e a localização estiver no nível 
superior (0-9) da Lista de edição de receitas. Consulte a página 13 para obter detalhes.
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 ESTILO 1  Modo Edição de Receitas

Editar ou criar novas receitas 
Permite que o operador edite ou crie novas receitas/pastas predefinidas 
para cozimento personalizado. Este forno pode ser programado para 
armazenar entre 10 e 100 receitas predefinidas na memória. 

A partir da tela READY  ou DOOR OPEN:
1. Pressione a tecla MENU (☰). 

• Se solicitado, insira o Código PIN e pressione a tecla INICIAR/OK.
• A tela MENU será exibida.

2. Pressione a tecla “1” para acessar “Edit Recipe”.
• A tela EDIT RECIPE LIST é exibida com a lista de receitas predefinidas,  

pastas e/ou locais disponíveis.
• Para percorrer as páginas de receitas: Pressione as teclas PARA CIMA/PARA 

BAIXO(▲▼).
3. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local da receita/pasta desejada.

• A tela EDIT RECIPE ENTRY será exibida.
4. Para chegar aos campos editáveis: Pressione as teclas PARA CIMA/PARA 

BAIXO (▲▼).
• O campo editável ativo é destacado em vermelho.
• Os campos editáveis são: 

 ◦ Criar a pasta e o nome da pasta*
 ◦ Nome da receita
 ◦ Tempo de cozimento (por etapa)
 ◦ % do Nível de Energia do Micro-ondas (por etapa)
 ◦ Adicionar uma etapa

5. Pressione as teclas numéricas para inserir as configurações desejadas por campo.
6. Para adicionar outras etapas de cozimento:  

Pressione a tecla PARA BAIXO (▼) até que “+ STAGE” (+Etapa) fique destacada. 
• Uma nova linha de campos de Tempo de Cozimento e de % do Nível de Energia do 

Micro-ondas será exibida.
• Repita os passos 4–6 para cada etapa adicional.

7. Para salvar e sair: Pressione a tecla INICIAR/OK.
8. Para descartar as alterações: Pressione a tecla PARAR/REINICIAR.
* Criar pasta e Nome de pasta só estão disponíveis quando as opções de Usuário>Inserção de 

dígito>Pastas estiverem ativadas e a localização estiver no nível superior (0-9) da Lista de edição de 
receitas. Consulte a página 13 para obter detalhes.

Editar ou criar novas receitas com alerta de 
quantidade (modelos específicos)
Os tempos e configurações de cozimento podem ser personalizados para cada receita 
em quantidades de 1-9.  
Para editar as configurações de uma receita/quantidade específica:
1. Complete as etapas 1–3 em "Editar ou criar novas receitas ".

• A tela  ENTER QUANTITY (Inserir Quantidade) será exibida.
2. Insira a quantidade desejada usando as teclas de 1-9.

• A tela EDIT RECIPE ENTRY será exibida.
• A quantidade é exibida antes do nome da receita. (X1, X2, X3 etc.)

3. Complete as etapas 4–7 em "Editar ou criar novas receitas". 
 
 

4-5

4-5

2

4-5

6

Etapa 1, potência de % MW Etapa 2, potência de %MW

Editar o nome da receita Etapa 1, tempo de cozimento

3

1

Configurar Pausa no 
meio do ciclo
O recurso “Pausar o cozimento no 
meio do Ciclo” foi projetado para 
parar na metade da sequência 
de cozimento de uma receita. 
Essa pausa pode ser usada para 
adicionar ingredientes, verificar o 
progresso do cozimento ou mexer/
misturar alimentos durante o ciclo de 
cozimento. Cada receita predefinida 
pode ser personalizada com uma 
pausa no meio do ciclo do cozimento. 
Para adicionar uma pausa no meio 
da sequência de cozimento de uma 
receita: Abra o arquivo do menu no 
Aplicativo de Programação da ACP e 
selecione “Pause mid-cycle” (Pausa 
no meio do ciclo) para o item do 
menu desejado.
Consulte a página 14 no menu 
exportar/importar e abra o menu no 
Aplicativo de Programação da ACP.

Editar “Fator de cozimento” para cozimento  
de quantidade X2
O recurso “X2 Quantity Cooking” (Cozimento de Quantidade X2) permite que uma 
porcentagem do tempo de cozimento original, chamada de fator de cozimento, seja 
adicionada a uma receita predefinida. Cada receita predefinida pode ser personalizada 
com um fator de cozimento exclusivo. O fator de cozimento padrão da fábrica é de 80%. 
Para ajustar o fator de cozimento para uma receita: Abra o arquivo do menu no Aplicativo 
de Programação da ACP e ajuste o valor “Edit X2 Cook Factor” (Editar Fator  
de Cozimento X2) para o item do menu desejado.
Consulte a página 14 no menu exportar/importar e abra o menu no Aplicativo de 
Programação da ACP.
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 ESTILO 1  Modo Edição de Receitas: Pastas
Permite que o operador organize as receitas em pastas. As pastas só podem estar localizadas no nível superior 
(0-9) de EDIT RECIPE LIST. Pastas não podem ser criadas dentro de pastas.
Observação:  As pastas devem ser habilitadas primeiramente em Opções do Usuário > Digit Entry (Inserção de 
dígitos) > Folders (Pastas).

Criar novas pastas
1. Pressione a tecla MENU (☰). 
2. Pressione a tecla “1” para acessar “Edit Recipe”.

• A tela EDIT RECIPE LIST será exibida.
• Para percorrer as páginas de receitas: Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO(▲▼).

3. Pressione uma tecla numérica para abrir a receita desejada/local da pasta.
• A tela EDIT RECIPE ENTRY será exibida.

4. Pressione a tecla PARA CIMA (▲) para navegar até o campo Recipe Name.
• A tela EDIT RECIPE NAME será exibida.

5. Para criar pasta: Pressione a tecla UP (▲) para acessar a tela MAKE FOLDER (Criar Pasta).
• A tela MAKE FOLDER será exibida.
• Pressione a tecla INICIAR/OK para criar uma pasta.
• A tela EDIT FOLDER NAME será exibida.

6. Para inserir o nome da pasta: Pressione as teclas numéricas para inserir o nome da pasta.
7. Para salvar a pasta: Pressione a tecla INICIAR/OK.

• Agora a pasta estará visível na tela EDIT RECIPE LIST.

Navegar nas pastas existentes
A partir da tela EDIT RECIPE LIST:
• Para abrir uma pasta: Pressione a tecla numérica para abrir a pasta desejada.
• Para sair da pasta: Pressione a tecla PARAR/REINICIAR.

Editar ou criar novas receitas dentro de pastas
1. Complete as etapas 1–2 na seção "Criar novas pastas" acima.
2. Pressione uma tecla numérica para abrir a localização da pasta desejada.

• A tela EDIT RECIPE LIST será exibida com conteúdos da pasta selecionada. A localização 
da pasta principal é exibida acima da primeira receita em cada página.

• Para percorrer as páginas de receitas: Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO(▲▼).
3. Pressione uma tecla numérica para abrir a localização da receita desejada dentro da pasta.

• A tela EDIT RECIPE ENTRY será exibida com a localização principal da pasta exibida à 
esquerda da localização atual da receita.

4. Para criar uma receita: Complete as etapas 4–7 em "Editar ou criar novas receitas"  
na página 12.

Editar o nome da pasta
Na tela EDIT RECIPE LIST:
1. Pressione e segure a tecla numérica da pasta correspondente.

• A tela EDIT FOLDER NAME será exibida.
2. Pressione as teclas numéricas para editar o nome da pasta. 
3. Para salvar alterações e sair da pasta: Pressione a tecla INICIAR/OK.

Excluir pasta
Cuidado:   A exclusão de uma pasta tornará seu conteúdo inacessível. 
Na tela EDIT RECIPE LIST:
1. Pressione e segure a tecla numérica da pasta correspondente.

• A tela EDIT FOLDER NAME será exibida.
2. Pressione a tecla PARA CIMA(▲).

• A tela DELETE FOLDER (Excluir pasta) é exibida.
3. Para excluir uma pasta: Pressione a tecla INICIAR/OK.
4. Pressione a tecla INICIAR/OK novamente para sair da tela EDIT RECIPE NAME.
5. Para salvar alterações e sair: Pressione a tecla INICIAR/OK.

32
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 ESTILO 1  Pen-drive USB
Importar o Menu do pen-drive
Observação:   O arquivo do menu deve estar no formato .XML. O arquivo do 
menu deve ser salvo no diretório raiz do pen-drive e não pode estar localizado 
dentro de nenhuma pasta.

1. Abra a capa protetora da porta USB. Insira o pen-drive na porta USB.

2. Pressione a tecla MENU (☰).
• Se solicitado, digite o código PIN e pressione a tecla INICIAR/OK.
• A tela MENU será exibida.

3. Pressione a tecla "5" para acessar "Load File".
• A tela LOAD FILE  é exibida com a lista de arquivos .XML no diretório raiz do pen-drive, e 

uma opção para “Export to USB”(Exportar para USB). 
• Se houver mais de quatro arquivos de receitas no pen-drive: Pressione as teclas PARA 

CIMA/PARA BAIXO (▲▼) para rolar por entre as páginas de arquivos.

4. Para carregar um arquivo: Pressione a tecla numérica correspondente.
• Se o carregamento foi bem sucedido: “Loaded OK” (Carregamento OK) será exibido. As 

configurações e itens do menu serão carregados no forno.
• Se o carregamento falhou: Será exibida a mensagem “Error Loading” (Erro de 

carregamento). 

5. Pressione a tecla PARAR/REINICIAR para sair. Remova o pen-drive.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
O pen-drive USB deve ser inserido antes de selecionar “Load File”.
• Pressione a tecla PARAR/REINICIAR para sair da tela LOAD FILE. Insira o pen-drive e tente realizar 

novamente a transferência.
 � Se o erro persistir: Abra o pen-drive USB no computador e verifique se o arquivo do menu está no 

formato .XML e salvo no diretório raiz do pen-drive. Tentar novamente a transferência.
 � Se o erro persistir: Desligar o forno da tomada e ligar novamente. Tentar novamente a 

transferência.

Exportar o menu para o pen-drive
1. Abra a capa protetora da porta USB. Insira o pen-drive na porta USB.

2. Pressione a tecla MENU (☰).
• Se solicitado, digite o código PIN e pressione a tecla INICIAR/OK.
• A tela MENU será exibida.

3. Pressione a tecla "5" para acessar "Load File".
• A tela LOAD FILE  é exibida com a lista de arquivos .XML no diretório raiz do pen-drive,  

e uma opção para “Export to USB”. 
• Se houver mais de quatro arquivos de receitas no pen-drive: Pressione as teclas PARA 

CIMA/PARA BAIXO (▲▼) para rolar por entre as páginas de arquivos.

4. Pressione a tecla “5” para acessar “Export to USB”. O forno começará a exportar para o 
pen-drive USB.
• Se a exportação foi bem sucedida: Será exibida a mensagem “Export OK”.  

As configurações, itens de menu e dados de uso do forno serão carregados no  
pen-drive USB.

• Se a exportação falhou: A mensagem “Export Failed” será exibida.

5. Pressione a tecla PARAR/REINICIAR para sair. Remova o pen-drive.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
O pen-drive USB deve ser inserido antes de selecionar “Export to USB”.
• Insira o pen-drive e tente realizar novamente a transferência.

1 2

4

Atualização de firmware
Observação:   Os arquivos de firmware 
devem ser carregados no pen-drive. 
Devem ser salvos no diretório raiz do 
pen-drive e não podem ficar dentro de 
nenhuma pasta.
1. Abra a capa protetora da porta 

USB. Insira o pen-drive na porta 
USB.

2. Pressione a tecla MENU (☰). 
3. Pressione a tecla PARA BAIXO (▼) 

para rolar até a segunda página do 
MENU.

4. Pressione a tecla número "1" para 
acessar "Service Menu".
• Um alerta de código PIN 

aparece.
5. Pressione as teclas 1-3-5-7-9 para 

acessar o SERVICE MENU.
6. Pressione e segure a tecla número 

“7” por três segundos para iniciar a 
atualização de firmware.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
Se o firmware não carregar: Pressione e segure 
a tecla PARAR/REINICIAR enquanto conecta 
o forno.

3

43

Aplicativo de Programação da ACP
Para menus maiores e mais complexos, talvez seja mais fácil criar e editar 
menus usando o Aplicativo de Programação da ACP. Para obter instruções 
detalhadas, acesse: www.acpsolutions.com/oven-programming/

ABRIR O MENU NO APLICATIVO DE PROGRAMAÇÃO DA ACP
Observação:  Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do Aplicativo de 
Programação da ACP on-line
1. Insira o pen-drive na porta USB do computador.
2. Abra o Aplicativo de Programação da ACP. 
3. Selecione “File” (Arquivo), “Open” (Abrir). Navegue até o pen-drive. Selecione e 

abra o arquivo do menu (formato .XML).
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 ESTILO 1  Opções do usuário
Existem diversas opções que você pode alterar para personalizar o funcionamento do forno.  
As opções são mostradas abaixo. A configuração padrão de fábrica é mostrada em negrito.

Acessar e modificar as opções do usuário

1. Pressione a tecla MENU (☰).
• Se solicitado, digite o código PIN e pressione a tecla INICIAR/OK.
• A tela MENU será exibida.

2. Pressione a tecla “4” para acessar “User Options”.
• A tela USER OPTIONS será exibida com uma lista de configurações personalizáveis. 
• Para percorrer entre as páginas de configurações: Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO (▲▼).

3. Para acessar as opções disponíveis para uma configuração: Pressione a tecla numérica correspondente.
• A opção atualmente selecionada é destacada em vermelho.

4. Para alterar uma configuração: Pressione a tecla numérica correspondente.
• A opção recém-selecionada é destacada em vermelho.

5. Para salvar as alterações: Tecla INICIAR/OK .
6. Para sair: Pressione a tecla PARAR/REINICIAR.

PADRÃO POR MODELO (CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM NEGRITO)
A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo
CONFIGURAÇÃO OPÇÕES EXIBIDAS DESCRIÇÃO
Alarme sonoro de fim 
de ciclo

3 segundos
Contínuo
Intermitente

Bip contínuo de 3 segundos.
Bip contínuo até a abertura da porta.
5 bips contínuos até a abertura da porta.

Volume do alto-falante Desligado
Baixo
Médio
Alto

Desliga o som.
Define o volume como baixo.
Define o volume como médio.
Define o volume como alto.

Som das teclas Desligado
Ligado

Impede a emissão do bip quando uma tecla é pressionada.
Permite a emissão do bip quando uma tecla é pressionada.

Reiniciar ao abrir a porta Encerrar ciclo de cozimento 
Pausar ciclo de 
cozimento

Cancela a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo.
Permite que o forno retome a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser 
aberta durante o ciclo.

Inserção de dígitos Dígito único
Dígito duplo
Pastas

Permite 10 (0-9) receitas pré-programadas.
Permite 100 (00-99) receitas pré-programadas.
Permite 10 pastas (0-9), cada uma com 10 receitas pré-programados.

Tempo máximo de 
cozimento

10 minutos
60 minutos

Permite 10 minutos de tempo de aquecimento.
Permite 60 minutos de tempo de aquecimento.

Janela de habilitação de 
teclas

15 segundos
30 segundos
1 minuto
2 minutos

O teclado é desativado 15 segundos após a porta do forno ser aberta.
O teclado é desativado 30 segundos após a porta do forno ser aberta.
O teclado é desativado 1 minuto após a porta do forno ser aberta.
O teclado é desativado 2 minutos após a porta do forno ser aberta.

Programação instantânea Desligado
Ligado

Desativa o pressionamento de teclas adicionais durante um ciclo de cozimento.
Permite pressionar teclas adicionais para adicionar ou alterar o tempo no meio de um ciclo de 
cozimento.

Lembrete de limpeza de 
filtro

Desligado
A cada 7 dias
A cada 30 dias
A cada 90 dias

O forno não exibirá a mensagem “Clean Filter” (Limpar Filtro).
O forno exibirá a mensagem “Clean Filter” a cada 7 dias.
O forno exibirá a mensagem “Clean Filter” a cada 30 dias.
O forno exibirá a mensagem “Clean Filter” a cada 90 dias.

Código PIN Desligado
Ligado
Definir código PIN

O código PIN não é necessário para acessar as opções do usuário ou do menu.
O código PIN é necessário para acessar as opções do usuário e do Menu.
É necessário inserir o código PIN. Criar novo código PIN de 4 dígitos.

Idioma Chinês (mandarim), dinamarquês, holandês, inglês, filipino, francês, alemão, grego, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, 
português, romeno, russo, espanhol, sueco, ucraniano, vietnamita

Alerta de quantidade** Ligado
Desligado

Solicita ao usuário o multiplicador da quantidade de porções (1-9) ao selecionar uma receita predefinida.
Permite que o usuário cozinhe porções individuais e/ou use o recurso do multiplicador de 
quantidade X2.

** Disponível apenas em modelos específicos. (Exibido no menu de opções do usuário somente se a opção de fábrica estiver ativada)



©2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, IA 52404 Página 16 de 24

Peça Nº. 20072104
Traduzido das instruções originais

 ESTILO 2  Recursos do painel de controle e forno

(G)

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(A) TECLA QUANTIDADE X8
Aumenta um tempo de cozimento predefinido adicionando uma 
porcentagem do tempo de cozimento original, também chamado 
de fator de cozimento. Usado para cozinhar várias porções de 
alimentos. A quantidade pode aumentar até 8 vezes.

(B) TECLA INSERÇÃO DE TEMPO
Use para inserir o tempo de cozimento para modos de 
programação ou de inserção manual. 

(C) TECLA NÍVEL DE POTÊNCIA 
Use para definir o nível de potência do micro-ondas de 0% a 
100% em incrementos de 10% (tecla “0” = 0% tecla “1” = 10%, 
tecla “2” = 20% etc.). Para o nível de potência 100%, pressione 
qualquer tecla de número duas vezes.

(D) TECLA ETAPA
Use em modos de cozimento e/ou programação manuais para 
adicionar mais etapas de cozimento. É possível inserir até 
quatro etapas.

(E) TECLA SALVAR PROGRAMA
Use para acessar, criar, editar e salvar configurações para 
programas de cozimento predefinidos e opções do usuário.

(F) VISOR
LCD iluminado por LED.

(G) TECLA HIDDEN (OCULTA)
Use para acessar as opções do usuário.

(H) TECLAS NUMÉRICAS
Use para operar programas de 
cozimento predefinidos e entrar 
em configurações.

(I) TECLA PARAR/REINICIAR
A tecla Parar / Reiniciar 
interrompe uma sequência 
de cozimento em andamento; 
remove todo o tempo restante 
e também encerra um ciclo 
de opções do usuário ou de 
programação. Quando a tecla 
PARAR/REINICIAR é usada 
para encerrar uma programação 
ou mudança de opção, as 
mudanças são descartadas.

(J) TECLA INICIAR/OK
Inicia o cozimento no modo 
de inserção de tempo manual. 
Reinicia um ciclo de cozimento 
interrompido. Usada para salvar 
configurações e inserções.

Observação:  Existem vários estilos de controles. Escolha o controle que corresponda à unidade.  
A marca e a cor do painel de controle podem variar de acordo com o modelo.

(H)

(I) (J)

PAINEL DE  
CONTROLE LATERAL

Características do forno
(1) PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR
(2) VISOR 
(3) PAINEL DE CONTROLE LATERAL
(4) FILTRO DE ENTRADA DE AR (não retratado)

Filtro de entrada de ar removível e limpável.

(5) ALÇA DA PORTA 
Ergonomicamente projetada para operação com apenas uma mão “Levantar e 
puxar”.

(6) NÚMERO DE SÉRIE DA UNIDADE (não retratado)
Localizado no interior da porta e no lado direito inferior do forno.

(1) (2)

(3)
(5)

(4)

(6)

Recursos do painel de controle
PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR
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 ESTILO 2  Cozimento e programação de funções

Métodos de cozimento e programação
COZIMENTO COM TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS
Permite que o operador ative rapidamente as sequências de cozimento salvas com 1-2 toques nas teclas.

COZIMENTO MANUAL
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-programadas

MODO DE PROGRAMAÇÃO MANUAL
Permite que o operador use as teclas para editar programas predefinidos e/ou criar novos programas de cozimento personalizados

Programação de funções
COZIMENTO EM ETAPAS
Permite que o operador utilize até quatro ciclos ou etapas de cozimento diferentes de forma consecutiva, sem que o operador 
precise inserir informações repetidamente. Por exemplo, o cozimento em etapas pode ser configurado para, inicialmente, 
descongelar o alimento, depois cozinhá-lo e, então, mantê-lo aquecido até o momento de servir.

TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS (INSERÇÃO DE DÍGITOS).
O forno pode armazenar de 10 a 100 programas de cozimento na memória. 

A. Cozimento com tecla de dígito único. 
Por padrão de fábrica, o forno está programado para armazenar 10 programas de cozimento (0-9). Cada tecla inicia um programa 
de cozimento. 

B. Cozimento com tecla de dígito duplo.
O controle do forno pode ser alterado para armazenar até 100 programas de cozimento (00-99). A cada inserção, será atribuído um 
número de dois dígitos, por exemplo, 01, 05 ou 20. Ao utilizar a programação de tecla dupla, duas teclas devem ser pressionadas 
para iniciar o ciclo de cozimento. 
Observação:  Para definir o controle para Inserção de Dois Dígitos, consulte a seção “Opções do Usuário” neste manual. 

PAUSAR O COZIMENTO NO MEIO DO CICLO (OPCIONAL)
O recurso “Pausar o cozimento no meio do Ciclo” foi projetado para parar na metade da sequência de cozimento de uma receita. 
Essa pausa pode ser usada para adicionar ingredientes, verificar o progresso do cozimento ou mexer/misturar alimentos durante o 
ciclo de cozimento. 
Para utilizar a pausa no cozimento, siga as sequências de programação para teclas programáveis.
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Visor PROGRAM PAUSED 
(PROGRAMA PAUSADO)
PAUSAR O COZIMENTO NO MEIO DO CICLO
O recurso “Pausar o cozimento no meio do Ciclo” foi 
projetado para parar na metade da sequência de cozimento 
de uma receita. Essa pausa pode ser usada para adicionar 
ingredientes, verificar o progresso do cozimento ou mexer/
misturar alimentos durante o ciclo de cozimento. 

Durante uma pausa no cozimento no meio do ciclo, o micro-
ondas emite sinais sonoros de modo contínuo e PROGRAM 
PAUSED é mostrado no visor até que a porta do forno seja 
aberta e fechada novamente. 

Para continuar o ciclo de cozimento, pressione a tecla  
INICIAR/OK.

Exemplos de visores de cozimento

Visores de cozimento
ESTILO 2 DESCRIÇÃO

ready "Ready" (Pronto) Mostra que o controle do forno aceita inserções

OO:OO Mostra o tempo de cozimento. Se a etapa de cozimento for programada, é exibido o tempo total de cozimento.

mw: 5o% “MW __50%” exibe o nível de potência atual do micro-ondas. 100% é a configuração mais alta, e 0% é a mais 
baixa (sem energia micro-ondas usada).  

ITEM-o5 “ITEM-__”exibe a inserção de dígito simples ou duplo de uma localização de sequência de cozimento 
programada ao usar uma tecla programada.

Stage 1 “STAGE _“mostra o número da etapa (de 1 a 4) em que o forno está na sequência de cozimento.

Quantity = 2 "QUANTITY = _" exibe o número de porções (1-8) selecionadas para a tecla de quantidade de cozimento. 

Visor de programação
ESTILO 2 DESCRIÇÃO

Enter Program
to Add/Review:

É exibida quando o forno está no modo de programação.

Stage 1 Exibe o número da etapa durante o cozimento ou durante a programação de uma etapa de cozimento 
específica. O número da etapa (de 1 a 4) indica a etapa que está sendo usada. 

O visor é usado em muitos modelos diferentes de micro-ondas. 
Dependendo do modelo, certas palavras ou símbolos nem chegam a aparecer ou a ficar visíveis.

 ESTILO 2  Visores

Manual  Stage:1
OO:5O   MW:1OO%

COZIMENTO MANUAL

Item-O5  Stage:1
O1:23   MW:5O%

ITEM PRÉ-PROGRAMADO
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Operação das teclas pré-programadas
Este forno pode armazenar de 10 a 100 programas de cozimento na memória. Para 
aquecer utilizando uma receita predefinida, pressione a(s) tecla(s) numérica(s). O 
forno começará a aquecer automaticamente.  
Na tela READY ou DOOR OPEN:
1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.

• “READY” será exibido.

2. Selecione a(s) tecla(s) para a sequência de cozimento pré-programada desejada.
• Cozimento com tecla de dígito único: Pressione uma tecla (0-9)
• Cozimento com tecla de dígito duplo: Pressione duas teclas, em ordem, do 

número de dois dígitos para a sequência de cozimento desejada (00-99)

3. O forno começa a cozinhar e exibe o número do item do programa, etapa, 
porcentagem de potência do micro-ondas e tempo de cozimento total.

4. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. Retire o alimento 
do forno com cuidado.

Tecla de cozimento quantidade X8 
Para aumentar o tempo de cozimento ao cozinhar mais do que uma porção.

1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
• “READY” será exibido.

2. Pressione a tecla QUANTIDADE X8.
• O teclado pode ser pressionado repetidamente para acrescentar porções 

adicionais (quantidades 1-8)
• O tempo adicional é uma porcentagem do tempo original de cozimento 

predefinido.
• A porcentagem (Fator de Cozimento) pode ser alterada. Consulte a seção de 

Programação neste manual.

3. Selecione a(s) tecla(s) para a sequência de cozimento pré-programada desejada.
• Cozimento com tecla de dígito único: Pressione uma tecla (0-9)
• Cozimento com tecla de dígito duplo: Pressione duas teclas, em ordem, do 

número de dois dígitos para a sequência de cozimento desejada (00-99)

4. O forno começa o cozimento e exibe o tempo restante.
• A tela mostra o número do item do programa, etapa, porcentagem de potência do 

micro-ondas e tempo total de cozimento para múltiplas quantidades.

Modo Cozimento Manual 
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-programadas.
Na tela READY ou DOOR OPEN:
1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.

• “READY” será exibido.

2. Para inserir o tempo de cozimento: Pressione a tecla INSERÇÃO DE TEMPO. 
• Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento.

3. Para editar Nível de Potência: Pressione a tecla NÍVEL DE POTÊNCIA.
• Pressione as teclas numéricas para inserir a porcentagem da potência do micro-

ondas ("0" = 0%, "1" = 10%, “2” = 20% etc.).  
Para o nível de potência de micro-ondas 100%, pressione qualquer tecla de 
número duas vezes. 

4. Para adicionar outras etapas de cozimento: Pressione a tecla ETAPA. 
• Repita as etapas 2-4 para cada etapa adicional.
• É possível inserir até quatro etapas.

5. Pressione a tecla INICIAR/OK para iniciar o cozimento.
• O forno funciona e exibe a contagem regressiva do tempo de cozimento.

6. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. Retire o alimento 
do forno com cuidado.

RECEITAS PREDEFINIDAS  
DE FÁBRICA

TECLA TEMPO POTÊNCIA

1 10 seg.

100%

2 20 seg.

3 30 seg.

4 45 seg.

5 1:00 min.

6 1:30 min.

7 2:00 min.

8 3:00 min.

9 4:00 min.

0 5:00 min.

A configuração de fábrica pode variar 
conforme o modelo

 ESTILO 2  Operação básica e cozimento
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 ESTILO 2  Programação
Modo de programação
Permite que o operador atribua tempos de cozimento, níveis de potência e etapas de 
cozimento às teclas numéricas.  
Na tela READY ou DOOR OPEN:
1. Pressione A tecla PROGRAM SAVE.

• Começa o modo de programação.
• É exibida a mensagem ”Enter Program to Add/Review” (Entre no programa 

para adicionar/revisar).

2. Selecione a(s) tecla(s) para alterar ou confirmar a sequência do programa de 
cozimento.
• Cozimento com tecla de dígito único: Pressione uma tecla (0-9).
• Cozimento com tecla de dígito duplo: Pressione duas teclas, em ordem, do 

número de dois dígitos para a sequência de cozimento desejada (00-99).

3. Para inserir o tempo de cozimento: Pressione a tecla INSERÇÃO DE TEMPO. 
• Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento.

4. Para editar  Nível de Potência: Pressione a tecla NÍVEL DE POTÊNCIA.
• Pressione as teclas numéricas para inserir a porcentagem da potência do micro-

ondas ("0" = 0%, "1" = 10%, “2” = 20% etc.).  
Para o nível de potência de micro-ondas 100%, pressione qualquer tecla de 
número duas vezes. 

5.  Para adicionar outras etapas de cozimento: Pressione a tecla ETAPA. 
• Repita os passos 3–5 para cada etapa adicional.
• É possível inserir até quatro etapas.

6. Para salvar o programa de cozimento: Pressione a tecla PROGRAM SAVE.

7. Para descartar as alterações: Pressione a tecla PARAR/REINICIAR.

Programação pela tecla de quantidade
Esse recurso permite que uma porcentagem do tempo original do cozimento, 
chamada de fator de cozimento, seja adicionada a uma sequência de 
cozimento programado. Sempre que a tecla de quantidade for pressionada, o 
tempo de cozimento aumentará na porcentagem especificada pelo usuário. 

Cada sequência de cozimento programado pode ser personalizada com um fator de 
cozimento único.
Observação:  O fator de cozimento padrão da fábrica é de 80%. Os fatores de cozimento 
podem variar de acordo com o modelo.

PARA EDITAR O FATOR DE COZIMENTO:
1. Etapas completas 1—5 na seção "Modo de Programação".

2. Selecione a(s) tecla(s) para reprogramar.

3. Pressione a tecla QUANTIDADE (X8).
• É exibido o padrão de CF:80.
• Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento desejado 

("0"=0%,“1”=10%, “2”=20%, etc.)

4. Para salvar o programa de cozimento: Pressione a tecla PROGRAM SAVE.

CONFIGURAR PAUSA NO MEIO DO 
CICLO
Para adicionar uma pausa no meio 
de uma sequência de cozimento 
programado. 
Enquanto estiver no modo de 
programação, depois de inserir tempo 
de cozimento ou nível de potência: 
1. Pressione a tecla HIDDEN (Oculta).

• É emitido um curto sinal sonoro. 
Isso indica que o programa foi 
definido para uma pausa do meio 
do ciclo.

2. Continue a programação conforme 
desejado.

Quando a tecla pré-programada for 
usada, ocorrerá uma pausa no meio do 
tempo programado total. O forno emite 
sinais sonoros continuamente e exibe 
PROGRAM PAUSED até que a porta do 
forno seja aberta e fechada novamente. 
Para continuar o ciclo de cozimento, 
pressione a tecla INICIAR/OK.
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Existem diversas opções que você pode alterar para 
personalizar o funcionamento do forno. As opções são 
mostradas abaixo.  
A configuração padrão de fábrica é mostrada em negrito.

 ESTILO 2  Opções do usuário

PADRÃO POR MODELO (CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM NEGRITO)
A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo
TECLA CONFIGURAÇÃO OPÇÕES EXIBIDAS DESCRIÇÃO

1 Inserção de dígito 
duplo

Desabilitado
Habilitado

Permite 10 teclas pré-programadas (0 a 9).
Permite 100 teclas pré-programadas (00 a 99).

2 Programação 
manual

Desabilitado
Habilitado

Inserção de tempo manual/cozimento não autorizada.
Inserção de tempo manual/cozimento autorizada.

3 Reiniciar ao abrir a 
porta

Desabilitado
Habilitado

A abertura da porta do forno não faz com que o forno volte para o modo pronto. 
A abertura da porta do forno faz com que o forno volte para o modo pronto. 

4 Sinal sonoro das 
teclas

Desligado
Ligado

As teclas não emitem sinal sonoro quando são pressionadas.
As teclas emitem sinal sonoro quando são pressionadas.

5 Volume do alto-
falante

Desligado
Baixo
Médio
Alto

Volume do sinal sonoro das teclas DESLIGADO.
Volume do sinal sonoro das teclas BAIXO.
Volume do sinal sonoro das teclas MÉDIO.
Volume do sinal sonoro das teclas ALTO.

6 Sinal de fim do 
cozimento

Sinal sonoro contínuo
Sinal sonoro de 3 segundos
Quatro sinais sonoros (uma 
vez)
Quatro sinais sonoros 
(repetição)

O sinal de alimento pronto será um sinal sonoro contínuo até ser redefinido pelo 
usuário.
O sinal de alimento pronto é um sinal sonoro de três segundos.
O sinal de alimento pronto são quatro sinais sonoros, uma vez.
O sinal de alimento pronto são quatro sinais sonoros por quatro vezes.

7 Teclado ativo

15 segundos
30 segundos
60 segundos
120 segundos
Sempre

A janela de inserção de tempo do teclado é de 15 segundos.
A janela de inserção de tempo do teclado é de 30 segundos.
A janela de inserção de tempo do teclado é de um minuto.
A janela de inserção de tempo do teclado é de dois minutos.
A janela de inserção de tempo do teclado está sempre ativa.

0 Alerta de 
quantidade**

Desabilitado
Habilitado

Permite que o usuário cozinhe porções individuais e/ou use tecla de quantidade.
Solicita ao usuário o multiplicador da quantidade de porções (1-9) ao selecionar uma 
programação predefinida.

TECLA  ETAPA
Frequência de 
mensagem de 
limpeza de filtro 

Desabilitado
Semanalmente
Mensalmente
Trimestralmente

O forno não exibirá a mensagem “Clean Filter Message” (Limpar Filtro).
O forno exibirá a “Clean filter” a cada 7 (sete) dias.
O forno exibirá a “Clean filter” a cada 30 (trinta) dias.
O forno exibirá a “Clean filter” a cada 90 (noventa) dias.

** Disponível apenas em modelos específicos. (Exibido no menu de opções do usuário somente se a opção de fábrica estiver ativada)

Acessar e modificar as opções do 
usuário
A partir da tela READY:
1. Pressione a tecla HIDDEN (Oculta).

• A tecla oculta não está marcada.
• Nada será exibido quando a tecla oculta estiver pressionada.

2. Pressione a tecla PROGRAM SAVE.
• A primeira opção do usuário será exibida. Agora, o forno está no modo de opções.

3. Pressione a tecla numérica que corresponde à configuração.
• Consulte a tabela abaixo para teclados/configurações/opções.
• A configuração e a opção atualmente selecionadas serão exibidas.

4. Pressione a tecla numérica novamente para alternar entre a lista de opções e o teclado/configuração. 
• A cada vez que a tecla for pressionada, a opção exibida mudará.
• As alterações entram em vigor após pressionar a tecla. 
• Pressione a tecla PROGRAM SAVE para salvar as alterações.

5. Pressione a tecla PARAR/REINICIAR para sair ou abrir e fechar a porta do forno.

Tecla oculta Program Save
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Instruções de cozimento
Dicas de cozimento a vapor
RECIPIENTES PARA COZIMENTO
• Sempre aqueça ou cozinhe alimentos em recipientes cobertos para conseguir:

• Retenção de vapor para cozimento eficiente e para manter os alimentos úmidos
• Resultados e temperaturas de cozimento uniformes
• Um forno com interior mais limpo e evitar respingos de alimentos

• Cerâmica, papel, porcelana, isopor, vidro e plástico são materiais apropriados para 
uso em fornos de micro-ondas.

• Uma assadeira de âmbar resistente a temperaturas elevadas é recomendada para 
TODOS os itens, especialmente aqueles com alto teor de gordura ou açúcar, pois 
esses ingredientes esquentam rapidamente.

TEMPERATURA DOS ALIMENTOS
• Para alcançar a temperatura obrigatória para servir, os alimentos congelados 

precisam de mais tempo de cozimento do que os itens refrigerados.
• Itens refrigerados:

• Os itens armazenados a 4°C (40°F) na geladeira devem ser aquecidos cobertos; 
as exceções são pães, massas folhadas ou outros produtos com revestimento à 
milanesa, que devem ser aquecidos descobertos para não amolecer.

• Itens à temperatura ambiente:
• Os alimentos armazenados à temperatura ambiente, como itens enlatados 

ou legumes, precisarão de menos tempo para esquentar do que os itens 
refrigerados.

• Os alimentos preparados de forma convencional devem ficar levemente pouco 
cozidos para evitar o cozimento em excesso quando forem reaquecidos pelo valor do 
micro-ondas.

• Após a conclusão de um ciclo de cozimento a vapor, as temperaturas internas dos 
alimentos continuam aumentando ligeiramente devido à presença de vapor.

ESTRUTURA DOS ALIMENTOS
• Os alimentos ricos em gordura, açúcar, sal e umidade atraem e absorvem 

rapidamente a energia micro-ondas, permitindo um tempo de cozimento mais curto.
• Os itens ricos em proteínas ou fibras precisam de mais tempo para cozinhar, devido à 

absorção mais lenta da energia micro-ondas.

QUANTIDADE
O tempo de cozimento necessário aumenta proporcionalmente à massa do alimento.

Consulte e cumpra todas as normas do USDA/FDA Food Code ao cozinhar ou aquecer 
alimentos.
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Cuidados e limpeza

 ⚠ AVISO
Para evitar choque elétrico, que pode 
causar ferimentos graves ou morte, 
desconecte o cabo de alimentação ou 
desligue o disjuntor do forno antes de 
limpá-lo. 

Use luvas e óculos de proteção 
durante a limpeza do forno. 

O forno deve permanecer limpo para 
evitar a deterioração da superfície, 
que poderia afetar negativamente 
a durabilidade do aparelho e 
possivelmente resultar em situação 
de perigo.

A energia de microondas é atraída por qualquer alimento no forno. Umidade, respingos ou derramamentos 
podem afetar o desempenho do aquecimento e também causar danos ao forno. Para evitar que o forno seja 
danificado, limpe o forno com frequência e remova quaisquer restos de comida. Siga as recomendações 
abaixo. 

 ⚠ CUIDADO: NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO FORNO 
APROVADAS PODE ANULAR A GARANTIA DO SEU FORNO.

 ⚠ NUNCA use produtos de limpeza abrasivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou hidróxido 
de potássio (lixívia). O uso de produtos de limpeza corrosivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio 
ou hidróxido de potássio (lixívia) pode danificar peças importantes do forno. O uso de agentes de limpeza não 
aprovados anulará os termos da garantia.

 ⚠ NÃO permita que resíduos de cozimento, como gordura ou banha, permaneçam no interior do forno por 
um período prolongado.

 ⚠ Nunca despeje água no fundo do forno de microondas.

 ⚠ NÃO use sistemas de limpeza do tipo com pressão de água. 

 ⚠ NÃO opere o forno sem o protetor da antena e o filtro de ar no lugar. 
 ⚠ SEMPRE desconecte o forno da eletricidade antes de limpar.

Cuidados Diários e Limpeza 
INTERIOR DO FORNO
1. Desligue o forno da tomada. 
2. Remova todos os resíduos de alimentos.
3. Limpe o forno micro-ondas com detergente neutro em água morna, usando esponja ou pano macios. 

Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento. 
4. Se desejar, ferva uma xícara de água no forno micro-ondas para soltar a sujeira antes de limpar. 

PAINEL DE CONTROLE EXTERIOR DO FORNO
5.  LIMPE A PARTE EXTERNA DA PORTA E DE OUTRAS SUPERFÍCIES com um pano limpo, esponja ou 

esfregão de nylon; usando uma solução de detergente neutro e água morna.
6.  LIMPE A TELA E O PAD DE CONTROLE com um pano de microfibra seco ou úmido. 

 ⚠ NÃO use Windex ou outros produtos químicos agressivos. NÃO pulverize líquido na tela.

PROTETOR DE RESPINGOS
O protetor de respingos é uma parte essencial do formato do forno.  
Limpe o protetor em seu lugar para prevenir que respingos/resíduos de alimentos se acumulem no teto do 
forno.
7. Desconecte o forno da eletricidade. 
8. Limpe o protetor da antena com detergente neutro em água morna, usando esponja ou pano macios. 

Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento. 
9. PARA RESÍDUOS PERSISTENTES, pode ser necessário remover o protetor da antena para uma limpeza mais 

profunda. 
a. Desconecte o forno da eletricidade para parar a rotação da antena.
b. Remova o protetor da antena:

 ◦ Coloque os dedos na frente do protetor da antena e empurre para frente e para baixo.
 ◦ Remova o protetor inclinando-o em um ângulo de 45 graus.
 ◦ Ao remover e substituir o protetor de antena, tenha cuidado para não dobrar a antena.

c. Limpe o protetor em água morna com detergente neutro. Enxague com água. 
 ⚠ NÃO lave o protetor de antena na máquina de lavar louças. 

d. Seque bem.
e. Reinstale o protetor de antena:

 ◦ Insira as abas do protetor de antena nas aberturas na parte superior da cavidade do forno. 
 ◦ Levante e pressione a parte da frente da proteção até ela entrar no lugar. 
 ◦ Reconecte o forno à eletricidade. 

Cuidados Semanais e Limpeza
LIMPAR O FILTRO DE AR
O filtro encontra-se abaixo da porta do forno. Para evitar sobreaquecimento e danos ao forno, o filtro de ar deve 
ser limpo semanalmente.
10. Desconecte o forno da eletricidade. .  

Para removê-lo, gire os parafusos no sentido anti-horário. 
Limpe o filtro em água quente e detergente neutro. Enxágue e seque bem.  
Para reinstalá-lo, posicione o filtro sobre a entrada de ar e gire os parafusos no sentido horário.

Cuidados Mensais e Limpeza
SAÍDAS DE AR DE DESCARGA 
Verifique mensalmente se há acúmulo de vapores de cozimento nas grelhas de descarga de ar na parte 
traseira do forno. 
11. Limpe a saída de ar com um pano úmido para garantir um fluxo de ar adequado. Seque bem. 

3 5
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Antes de ligar para a assistência

ESTILO 
DO 
FORNO

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA

Todos O ventilador do forno liga quando o 
forno não está sendo pré-aquecido 
ou cozinhando.

Funcionamento normal.

O forno não funciona. Verifique se o forno está ligado.
Verifique o fusível ou disjuntor.
Confirme se o forno está conectado ao circuito dedicado. 
Confirme se o forno está em um circuito aterrado e polarizado. Entre em contato com um 
eletricista para confirmar.

“CLEAN FILTER” é mostrado no 
visor.

É normal e aparecerá durante 24 horas. 
• Etapas completas para "Limpar o filtro de ar" na página 23. 
• Para limpar a mensagem, pressione a tecla INICIAR/OK.

O forno não aceita inserções 
quando a tecla está pressionada.

Verifique se o forno está ligado.
Abra e feche a porta do forno. Pressione a tecla novamente.
Verifique a opção do usuário > inserção de dígitos.

Estilo 1 “EXCEEDS MAXIMUM COOK 
TIME” (Excede o Tempo Máximo 
de Cozimento) é mostrado no 
visor.

O tempo total de cozimento excede o máximo permitido. 
• Consulte os tempos de cozimento em cada etapa. 
• Consulte Opção do usuário > Tempo máximo de cozimento.

“INVALID ENTRY” (Inserção 
Inválida) é mostrado no visor.

O código PIN inserido está incorreto, o tempo de cozimento é zero ou não definido. 
• Inserção correta. Repetir.

"ERROR 5: STUCK KEY” (Erro 5: 
Tecla Emperrada) é mostrado no 
visor.

Uma tecla foi acionada continuamente ou existe um problema com a tecla. 
• Certifique-se de que o teclado não está em contato com nada.

 � Se o erro persistir, ligue para o atendimento.

Estilo 2 Se o forno funcionar mal ou 
mostrar: 

ERROR!
Error Code: 1

(exemplo)

O controle do forno é equipado com um sistema de autodiagnóstico. O sistema de 
autodiagnóstico o alerta quando há um problema ou erro. Quando o controle eletrônico indicar 
um problema, siga as etapas abaixo.
• Registre o número mostrado. (Exemplo: “Error Code: 1”)
• Desconecte o forno, aguarde 1 minuto. Ligue o forno na tomada.

 � Se o código não reaparecer, continue com o uso normal do forno.
 � Se o erro persistir, ligue para o atendimento. Não utilize o forno até entrar em contato 

com o serviço autorizado ComServ ou ACP.

"CALL SERVICE" (Ligar para 
o Serviço) é mostrado no visor 
(piscando após o ciclo de 
cozimento).

O forno pode não estar funcionando na potência máxima. Entre em contato com o  
ComServ ou com uma assistência técnica autorizada da ACP.

Grave todas as inspeções e reparos para referência futura.

 ⚠ AVISO
Para evitar choque elétrico, que pode causar ferimentos graves ou morte, não remova o invólucro externo em momento algum. 
Apenas a assistência técnica autorizada deve remover o invólucro externo.

E-mail: commercialservice@acpsolutions.com

Para ver a documentação completa do produto, acesse:
www.acpsolutions.com

Contato da Amana® 
Commercial RC:

Contato do  
Menumaster® MRC:


