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

número 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 de venda para referência 
futura ou em caso de o serviço de garantia ser necessário.

Recursos on-line do forno
APLICATIVO DE PROGRAMAÇÃO DA ACP

Usando um computador ou tablet, baixe e instale o Aplicativo de Programação da ACP para criar, editar 
e personalizar as configurações de menu e exibição 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” específicas 
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 SOMENTE para o uso pretendido, 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.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.

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 nas páginas 20 e 21 
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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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 papéis ou sacos 
plásticos 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.

 

Para evitar o risco de incêndio na cavidade do forno:
 
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 na seção 

"Cuidados e limpeza".

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.

FOLGAS 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. Se o fluxo de 
ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e a durabilidade dos componentes 
elétricos diminui.

B. Modelos de mercado geral: Não há uma exigência de espaço para a instalação da parte 
traseira do forno. 
Apenas para HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ: reserve pelo menos 2,54 cm (1 polegada) 
de espaço para a parte traseira do forno.

C. Reserve pelo menos 2,54 cm (1 polegada) de isolamento para as partes 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

BC

D

A

D
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A
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D

A
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 ESTILO 1     Painel de controle e recursos
Observação:  Existem três estilos de controle: Estilo 1, Estilo 2 e Estilo 3. Escolha o controle que corresponda à unidade.  
A cor do painel de controle varia de acordo com o modelo. (C)

(F)

(i)

(A) (B) (D) (E)

(ii) ( iii) ( iv) (v) (vi)
Recursos do painel de controle
(A) PORTA USB

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

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

(C) TECLAS NUMÉRICAS
Usadas para realizar cozimentos pré-programados, inserir configurações, 
navegar pelo visor e/ou ativar funções secundárias das teclas. 

(D) TECLA START (INICIAR)/OK
Inicia o cozimento no modo de entrada de tempo manual. Reinicia um 
ciclo de cozimento interrompido. Usada para salvar configurações e 
entradas. Alterna entre as páginas dos modos de Opção do Usuário e 
Programação. 

(E) TECLA STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR)
Interrompe a operação e/ou sai dos modos e menus.

(F) TECLAS DE FUNÇÃO SECUNDÁRIA
Para ativá-las, pressione e segure a tecla numérica correspondente por 
0,75 segundos.
Observação:  Deve-se pressionar e segurar por um tempo entre 0,75 e 
2 segundos de acordo com a opção de fábrica.

(i) Modo de entrada de tempo manual (tecla "1")
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-
programadas. 

(ii) Nível de potência (tecla "2")
Use para definir o nível de potência do micro-ondas de 0% a 100% 
de 10% em 10% (1 = 10% de potência, 2 = 20%, 3 = 30%, etc.) 
enquanto estiver no modo de entrada manual de tempo. 
Usada para editar o COOK FACTOR (FATOR DE COZIMENTO) 
enquanto estiver no modo de programação.

(iii) Modo de programação (tecla "3")
Edita programações predefinidas e/ou cria novas programações 
para realizar cozimentos personalizados.

(iv) Opções do usuário (tecla "4")
Permite que o usuário personalize vários recursos do forno.

(v) X2 - cozimento de quantidade dobrada (tecla "5")
Aumenta o tempo de cozimento predefinido em uma porcentagem 
do tempo de cozimento original, também chamado de FATOR DE 
COZIMENTO. Usado para cozinhar várias porções de alimentos.

(vi) Menu A/B (tecla "6")
A tecla A/B alterna a seleção do menu entre dois conjuntos de 
configurações de cozimento programadas. A função "Menu 
A/B" está disponível apenas quando a opção de fábrica 
ALLOW AB MENU (ACEITAR MENU AB) estiver ativada.

ES
TI

LO
 1

• Menu A aberto
• Quantidade X2 

ativada

• Menu A/B desativado
• Quantidade X2 

desativada

TELA DE ESPERA TELA DE PORTA ABERTA

Telas gerais do Display
TELA READY (PRONTO)
Indica que o forno está pronto para funcionar. O operador pode 
pressionar as teclas para iniciar as programações predefinidas ou 
ativar funções secundárias das teclas.
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 ESTILO 1     Cozimento e programação de funções
Programação de funções
COZIMENTO EM FASES
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 PRÉ-PROGRAMADAS
O forno pode armazenar de 10 a 200 programas de cozimento na memória. A quantidade disponível varia 
de acordo com a opção do usuário de "Entrada de Dígitos" e a configuração de fábrica do "Menu A/B".
Observação:  Para alterar as opções de “Entrada de Dígitos”, consulte a seção “Opções do Usuário” neste manual. 
O "Menu A/B" está disponível somente se a opção de fábrica ALLOW AB MENU (ACEITAR MENU AB) estiver ativada.

OPÇÃO DO USUÁRIO  
ENTRADA DE DÍGITOS

PROGRAMAS DE COZIMENTO DISPONÍVEIS

SE O "MENU A/B" ESTIVER 
DESATIVADO SE O "MENU A/B" ESTIVER ATIVADO

Dígito único 10 programas (0-9)
(10 programas de cozimento ao todo)

2 seções do menu (A ou B)
 � 10 programas por menu  

(0-9) e (0-9)
(20 programas de cozimento ao todo)

Dígito duplo 100 programas (00-99)
(100 programas de cozimento ao 
todo)

2 seções do menu (A ou B)
 � 50 programas por menu  

(00-49) e (00-49)
(100 programas de cozimento ao todo)

Pastas 10 pastas (0-9)
 � 10 programas por pasta (0-9)

(100 programas de cozimento ao 
todo)

2 seções do menu (A ou B)
 � 10 pastas por menu  

(0-9) e (0-9)
 � 10 programas por pasta  

(0-9) e (0-9)
(200 programas de cozimento ao todo)

ALERTA DE QUANTIDADE (MODELOS ESPECÍFICOS)
Observação:  Disponível somente quando a opção de fábrica ALLOW QUANTITY PROMPT (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 em quantidades de 1-9.

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.

ENTRADA MANUAL DE TEMPO DE COZIMENTO
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-programadas.

PROGRAMAÇÃO MANUAL ATRAVÉS DAS TECLAS
Permite que o operador utilize as teclas para editar os programas predefinidos e/ou criar novos programas de cozimento personalizados.

UPLOADS DE PROGRAMAÇÃO POR USB
Permite que o operador carregue as configurações do programa e as opções do usuário usando um pen-drive padrão.

APLICATIVO DE PROGRAMAÇÃO DA ACP
Permite que o operador crie e edite as configurações do programa e as opções do usuário em um computador.  
Para obter instruções detalhadas, acesse: acpsolutions.com/oven-programming
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 ESTILO 1     Operação
Interrupção da operação
Abra a porta do forno ou pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para 
interromper a operação. O visor continua a exibir o tempo de contagem regressiva. 
Feche a porta e pressione a tecla START (INICIAR)/OK para retomar a operação do 
forno.

Cancelar erros
Se o forno não estiver cozinhando, pressione  
STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para limpar o visor.  
Se o forno estiver cozinhando, pressione  
STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) uma vez para parar o forno e, em seguida, 
pressione novamente para limpar o visor.  
Se a porta do forno estiver aberta e o tempo aparecer no visor, feche a porta do forno e 
pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para limpar o visor.

Teclas pré-programadas de operação
Por padrão de fábrica, este forno vem pré-programado com diversas sequências de cozimento na 
memória. Para aquecer utilizando uma programação predefinida, pressione a(s) tecla(s) numérica(s). 
O forno começará a aquecer automaticamente. 

1. Abra a porta, coloque os alimentos e feche a porta do forno. 
• A tela de READY (PRONTO) será exibida;
• Se a tecla não for pressionada em 60 segundos, abra e feche novamente a porta do forno.

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

dígito duplo para a sequência de cozimento desejada (de 00 a 99);
• Pastas: pressione uma tecla para abrir a pasta (de 0-9) e, em seguida, a tecla para a 

sequência de cozimento desejada (de 0-9).
Observação:   Para alterar as opções de Entrada 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 programação e conta regressivamente o tempo para o cozimento;
• Se for necessário um tempo adicional de cozimento, pressione a tecla pré-programada antes 

ou depois de o ciclo de cozimento terminar.

4. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um bip. Retire cuidadosamente o alimento do forno.

X2 - COZIMENTO DE QUANTIDADE DOBRADA (OPCIONAL)
Pressione e segure a tecla numérica "5"/X2 para ligar o recurso de quantidade dupla.
• "X2" aparece no centro superior da tela quando ativado.
      Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s);
• O visor exibe o nome da programação e conta regressivamente o tempo para o 

cozimento de duas quantidades.

MENU A/B (MODELOS ESPECÍFICOS)
Pressione e segure a tecla numérica "6" para alternar entre os menus A e B. 

Alerta de quantidade (modelos específicos)
1. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s) 

• A tela ENTER QUANTITY (INSERIR QUANTIDADE) é exibida.

2. Insira a quantidade desejada usando as teclas de 1-9
• O visor exibe o nome da programação e conta regressivamente o tempo 

para o cozimento. A quantidade é exibida no canto superior esquerdo.

PROGRAMAÇÕES PREDEFINIDAS 
DE FÁBRICA

Menu A
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.

4

1

3

21
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Modo de entrada de tempo manual
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-programadas.
A partir da tela READY (PRONTO) e DOOR OPEN (PORTA ABERTA):

1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta
• A tela READY (PRONTO) é exibida. Ventilador ligado e luz acesa;
• Se a tecla não for pressionada em 60 segundos, abra e feche novamente a porta do forno.

2. Pressione e segure a tecla numérica "1"/TIME ENTRY (ENTRADA DE TEMPO).
• A tela MANUAL COOK (COZIMENTO MANUAL) é exibida.

3. Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento desejado.

4. Pressione e segure a tecla numérica "2"/POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) para mudar o nível 
de potência.
• Pressione as teclas numéricas para inserir a porcentagem da potência do micro-ondas ("1" = 

10%, "2" = 20%, etc.);
• Para 100% de potência, pressione e segure a tecla numérica "2"/POWER LEVEL (NÍVEL DE 

POTÊNCIA).

5. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para começar a cozinhar.
• O forno funciona e exibe a contagem regressiva do tempo de cozimento.

6. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um bip. Retire cuidadosamente o alimento do forno.

Entrada do tempo manual com etapas múltiplas 
O cozimento em etapas permite ciclos (etapas) consecutivos e ininterruptos de 
cozimento.  
Podem ser inseridos até quatro ciclos de cozimento diferentes.

1. Siga as etapas do “Modo de entrada de tempo manual” de 1-4 acima para inserir as configurações 
para a etapa um. 

2. Para inserir etapas de cozimento adicionais: Pressione e segure a tecla numérica "1"/
TIME ENTRY (ENTRADA DE TEMPO).
• A tela de entrada MANUAL COOK STAGE (ETAPA DE COZIMENTO MANUAL) é exibida.

3. Para inserir o tempo de cozimento para a Etapa dois: Pressione a tecla numérica "2".
• Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para inserir o tempo de cozimento;
• Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.

4. Para inserir o nível de potência para a  Etapa Dois: Pressione a tecla numérica "6".
• Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para inserir a porcentagem da potência do micro-ondas ("1" = 

10%, "2" = 20%, etc.);
• Para 100% de potência, pressione e segure a tecla numérica "2"/POWER LEVEL (NÍVEL DE 

POTÊNCIA);
• Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.

5. Para inserir etapas de cozimento adicionais: Repita as etapas 3-4 para cada etapa adicional, 
substituindo as teclas numéricas correspondentes para cada etapa. 
Exemplo:  Na etapa três, pressione a tecla numérica "3" para editar o tempo de cozimento e a tecla numérica "7" 
para editar o nível de potência.

6. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para começar a cozinhar.

 ESTILO 1     Operação

5

2

4

2
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 ESTILO 1  Telas do display de programação

Funções da tecla "Entrada de Programação"
TECLA FUNÇÃO

1 Editar tempo de cozimento - Etapa 1
2 Editar tempo de cozimento - Etapa 2
3 Editar tempo de cozimento - Etapa 3
4 Editar tempo de cozimento - Etapa 4
5 Editar nível de potência - Etapa 1
6 Editar nível de potência - Etapa 2
7 Editar nível de potência - Etapa 3
8 Editar nível de potência - Etapa 4
9 Excluir programação
0 Editar nome da programação

START 
(INICIAR)

Salvar

STOP 
(PARAR)

Sair

Funções da tecla "Editar nome"
TECLA FUNÇÃO DO TEXTO

1 1234567890
2 .,&!?’()/~@#$%^*-+
3 QRSTqrst
4 ABCDabcd
5 IJLKijlk
6 UVWuvw
7 EFGHefgh
8 MNOPmnop
9 XYZxyz
0 (espaço)

START 
(INICIAR)

(salvar e sair)

STOP 
(PARAR)

(retroceder)

• Entrada do dígito da pasta
• Menu A/B desativado
• Página 1 de 2 mostrada
• O primeiro local disponível é o “4”

• Entrada de dígito duplo 
• Menu A exibido
• Página 10 de 10 mostrada

Tela do modo de programação
Indica que o forno está no modo de programação. O operador pode 
pressionar as teclas para abrir os locais da programação e/ou da 
pasta.
Observação:  As telas podem variar de acordo com a opção do usuário 
“Entrada de Dígitos” e a configuração de fábrica do “Menu A/B”.

(A) LOCAIS DA PROGRAMAÇÃO/PASTA
Os números representam sequências de cozimento programadas e 
locais de memória disponíveis. Locais não utilizados são marcados como 
"-Available (Disponível)". O primeiro local disponível está em destaque. 
O operador pode pressionar as teclas para exibir e editar os locais.

(B) DISTINÇÃO ENTRE MENU A/B (MODELOS ESPECÍFICOS)
Exibe a seção de menu ativo. O operador pode pressionar e segurar a 
tecla numérica "6" para alternar entre os menus A e B. 

(C) MÚLTIPLAS PÁGINAS
Os ícones do botão de rádio indicam o número da página. O visor alterna 
automaticamente para a próxima página a cada 2 segundos. O operador 
pode pressionar a tecla START (INICIAR)/OK para alternar manualmente 
entre as páginas. 

Tela de entrada de programação
É exibida quando o local de uma pasta ou programação é aberto.
O local armazenado é representado pelo número no canto superior 
direito da tela.

• Entrada de dígito duplo
• Menu A exibido
• Página 1 de 2 mostrada 
• O primeiro local disponível é o “3”

Editar nome da tela
É exibida ao editar o nome da programação ou da pasta. 
O operador pode pressionar as teclas numéricas para 
inserir um nome. Para percorrer os caracteres disponíveis, 
pressione a mesma tecla por 1 segundo.

• Entrada de dígito duplo
• Local "12"

• Entrada de dígito duplo
• Local "3"
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 ESTILO 1     Programação
Modo de programação manual
Permite que o operador edite os programas predefinidos e/ou crie novos programas 
de cozimento personalizados. 
Observação:  A Programação Manual deve ser ativada nas Opções do Usuário.

 
A partir da tela READY (PRONTO) e DOOR OPEN (PORTA ABERTA):

1. Pressione e segure a tecla numérica "3"/PROGRAM (PROGRAMA).
• O forno exibirá a lista de programações predefinidas e locais disponíveis;
• O primeiro local disponível ficará destacado. Se não houver locais disponíveis, a 

primeira programação predefinida na primeira página ficará destacada;
• O visor alterna automaticamente para a próxima página dos locais da programação a 

cada 2 segundos. Selecione a tecla START (INICIAR) para alternar manualmente para 
a próxima página.

2. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local do programa desejado.
• A tela de PROGRAM ENTRY (ENTRADA DE PROGRAMAÇÃO) é exibida;

3. Para editar um nome: Pressione a tecla numérica "0".
• A tela EDIT NAME (EDITAR NOME) é exibida.
• Pressione as teclas numéricas para inserir o nome da programação; 
• Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para salvar e retornar para a tela de entrada 

de programação.

4. Para editar o tempo de cozimento para a Etapa Um: Pressione a tecla numérica "1".
• Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento;
• Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para salvar e retornar para a tela de entrada 

de programação.

5. Para editar o nível de potência para a Etapa Um: Pressione a tecla numérica "5".
• Pressione as teclas numéricas para inserir a porcentagem da potência do micro-ondas 

("1" = 10%, "2" = 20%, etc.);
• Para 100% de potência, pressione e segure a tecla numérica "2"/POWER LEVEL 

(NÍVEL DE POTÊNCIA);
• Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para salvar e retornar para a tela de entrada 

de programação.

6. Para salvar e sair do modo de programação: Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.

Programação manual de múltiplas etapas
O cozimento em etapas permite ciclos (etapas) consecutivos e ininterruptos de cozimento.  
Até quatro ciclos de cozimento diferentes podem ser programados. 

1. Sigas as etapas 1-5 do “Modo de Programação Manual” acima. 

2. Repita as etapas 4-5 para cada etapa adicional, substituindo as teclas numéricas 
correspondentes para cada etapa. 
Exemplo:  Na etapa dois, pressione a tecla numérica "2" para editar o tempo de cozimento e a tecla 
numérica "6" para editar o nível de potência.

3. Para salvar e sair do modo de programação: Pressione a tecla START (INICIAR)/OK. 

3

1

2
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4
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 ESTILO 1     Programação
Programação de quantidade X2 
Esse recurso permite que uma porcentagem predefinida do tempo original do 
cozimento, chamada de fator de cozimento, seja adicionada a uma sequência de 
cozimento. O fator de cozimento padrão é 80%, exceto quando indicado de outra 
maneira. 

EDITAR O FATOR DE COZIMENTO
A partir da tela READY (PRONTO) e DOOR OPEN (PORTA ABERTA):

1. Pressione e segure a tecla numérica "3"/PROGRAM (PROGRAMA).

2. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local do programa desejado.
• A tela de PROGRAM ENTRY (ENTRADA DE PROGRAMAÇÃO) é exibida.

3. Pressione e segure a tecla numérica “2”/ POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA).
• A tela EDIT COOK FACTOR (EDITAR FATOR DE COZIMENTO) é exibida;
• Pressione as teclas numéricas para incorporar o fator de cozimento de 10 a 100%;
• Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para salvar e retornar para a tela de entrada de 

programação. 
 

Programação de pastas (opcional)
Observação:  As pastas devem ser habilitadas primeiramente em Opções do Usuário > DIGIT ENTRY (ENTRADA 
DE DÍGITO).

NAVEGAR POR PASTAS 
• Para abrir uma pasta: Pressione a tecla numérica para abrir a pasta desejada.
• Para sair da pasta: Pressione a tecla STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR).

CRIAR PASTAS
Observação:  O local desejado da tecla deve estar vazio "-Available (Disponível)" antes que uma pasta seja criada. 
A partir da tela READY (PRONTO) e DOOR OPEN (PORTA ABERTA):

1. Pressione e segure a tecla numérica "3"/PROGRAM (PROGRAMA).
• O forno exibirá a lista de programações predefinidas e locais disponíveis;
• O primeiro local disponível ficará destacado. Se não houver locais disponíveis, a primeira 

programação predefinida na primeira página ficará destacada;
• O visor alterna automaticamente para a próxima página dos locais da programação a cada 

2 segundos. Selecione a tecla START (INICIAR) para alternar manualmente para a próxima 
página.

2. Pressione uma tecla "-Disponível" de 0-9. 
• A tela de PROGRAM ENTRY (ENTRADA DE PROGRAMAÇÃO) é exibida.

3. Para editar um nome: Pressione a tecla numérica "0". Pressione as teclas numéricas para inserir 
um nome. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para salvar o nome. 

4. Para salvar a pasta: Pressione a tecla START (INICIAR)/OK. 

EXCLUIR PASTAS
A partir da tela READY (PRONTO) e DOOR OPEN (PORTA ABERTA):

1. Pressione e segure a tecla numérica "3"/PROGRAM (PROGRAMA) para entrar no modo de 
programação. 

2. Pressione e segure a tecla numérica correspondente à pasta para excluí-la.
• O conteúdo de uma pasta excluída será movido para o nível superior.

3
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 ESTILO 1     Pen-drive
Exportar o menu via pen-drive
Observação:   Antes de começar, o "código PIN" deve ser ativado nas Opções do Usuário 
A partir da tela READY (PRONTO) e DOOR OPEN (PORTA ABERTA):

1. Insira o pen-drive na porta USB.

2. Pressione e segure a tecla numérica "4"/USER OPTIONS (OPÇÕES DO USUÁRIO).
• Um alerta de código PIN aparece.

3. Pressione as teclas 1-3-5-7-9 para entrar no SERVICE MODE (MODO DE SERVIÇO).

4. Pressione a tecla numérica correspondente para selecionar "Exportar para USB"
• A tela EXPORTING (EXPORTANDO)...  é exibida. O forno emitirá um bip, indicando 

que a exportação foi concluída;
• As configurações, itens de menu e dados de uso do forno serão carregados no pen-

drive.

5. Pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para sair do SERVICE MODE 
(MODO DE SERVIÇO). Remova o pen-drive.

Importar o menu via pen-drive
Observação:   O arquivo do menu deve estar no formato .xml e deve ser o único arquivo .xml presente 
no pen-drive. O arquivo do menu deve ser salvo no nível principal (diretório raiz) do pen-drive e não pode 
ficar dentro de nenhuma pasta.
A partir da tela READY (PRONTO) e DOOR OPEN (PORTA ABERTA):

1. Insira o pen-drive na porta USB.

2. Pressione e segure a tecla numérica "4"/USER OPTIONS (OPÇÕES DO USUÁRIO).
• Se solicitado, digite o código PIN e pressione a tecla START (INICIAR)/OK.

3. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para percorrer as páginas das opções do usuário 
até que “Load File (Carregar Arquivo)” apareça.

4. Pressione a tecla numérica correspondente para selecionar "Load File (Carregar 
Arquivo)". 
Cuidado:  O carregamento de um novo arquivo substituirá os itens existentes no forno. Para evitar 
que itens sejam perdidos, faça primeiro um backup dos arquivos, exportando-os para uma unidade 
USB.

• A tela IMPORTING (IMPORTANDO)...  é exibida;
• A tela IMPORT COMPLETE (IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA) aparece quando a 

importação for concluída;
• As configurações e itens do menu foram carregados no forno e estão prontos para 

uso.

5. Pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para sair das USER OPTIONS 
(OPÇÕES DO USUÁRIO). Remova o pen-drive.

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” e, depois, “Open.” Navegue até o pen-drive. Selecione e abra o arquivo 
do menu (formato .xml).

ATIVAR/DESATIVAR CÓDIGO PIN
A partir da tela READY (PRONTO) e DOOR 
OPEN (PORTA ABERTA):

1. Pressione e segure a tecla numérica 
"4"/USER OPTIONS (OPÇÕES DO 
USUÁRIO).
• Se solicitado, digite o código PIN e 

pressione a tecla START (INICIAR)/
OK.

2. Pressione a tecla START (INICIAR)/
OK para percorrer as páginas das 
opções do usuário até que "código PIN" 
apareça.

3. Pressione a tecla numérica 
correspondente para abrir as opções do 
"código PIN".

4. Para alterar a definição, aperte a tecla 
numérica correspondente.

5. Pressione STOP (PARAR)/RESET 
(REINICIALIZAR) para sair do menu de 
opções do usuário.

Atualização do 
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. Na tela READY (PRONTO), pressione 
e segure a tecla numérica "7".
• Um alerta de código PIN aparece.

2. Pressione as teclas 1-3-5-7-9 para 
entrar no SERVICE MODE (MODO DE 
SERVIÇO).

3. Pressione e segure a tecla numérica 
"7".
• A tela de atualização de firmware 

aparecerá.

4. Insira o pen-drive na porta USB.

5. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK 
para iniciar a atualização.

Solução de problemas:
Se o firmware não carregar: pressione e 
segure a tecla STOP (PARAR)/RESET 
(REINICIALIZAR) /enquanto conecta o forno.
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 ESTILO 1     Opções do usuário
Existem várias opções que você pode alterar para personalizar o funcionamento do forno de acordo com suas 
necessidades. As opções são mostradas abaixo. A configuração padrão de fábrica é mostrada em negrito.

Acessar e modificar as opções do usuário
A partir da tela de READY (PRONTO) e DOOR OPEN (PORTA ABERTA).

1. Pressione e segure a tecla numérica "4"/USER OPTIONS (OPÇÕES DO USUÁRIO).  
Se solicitado, digite o código PIN e pressione a tecla START (INICIAR)/OK .

• A tela USER OPTIONS (OPÇÕES DO USUÁRIO) é exibida.

2. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para percorrer as páginas de opções do usuário.

3. Para acessar uma opção de usuário individual, aperte a tecla numérica correspondente.
• Para alterar a definição, aperte a tecla numérica correspondente;
• Para voltar ao menu de opções do usuário, aperte START (INICIAR) ou STOP (PARAR)/RESET 

(REINICIALIZAR).

4. Pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para sair do menu de opções do usuário. 

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  Baixo
 Médio
 Alto

 Define o volume como baixo
 Define o volume como médio
 Define o volume como alto

Som das teclas  Ligado
 Desligado

 O bip soa quando a tecla é pressionada 
 O bip não soa quando a tecla é pressionada

Reinicializar 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

Entrada de dígitos Dígito único
Dígito duplo
Pastas

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

Programação manual  Ligado
 Desligado

 Permite o uso de entrada manual de tempo e teclas pré-programados
 Permite o uso apenas de teclas pré-programadas

Entrada de tempo  Ligado
 Desligado

 Entrada de tempo/cozimento manual permitida  
 Entrada de tempo/cozimento manual não permitida

Tempo máximo de 
cozimento

10 minutos
60 minutos

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

Intervalo para habilitação de 
teclado

 15 segundos
 30 segundos
 1 minuto
 2 minutos

 15 segundos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado
 30 segundos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado
 1 minuto após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado
 2 minutos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado

Instantâneo  Ligado 
 Desligado

 Permite pressionar teclas adicionais para adicionar ou alterar o tempo no meio de um ciclo de cozimento
 Desabilita a pressão de teclas adicionais durante um ciclo de cozimento

Alerta de quantidade* Ligado
Desligado

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

Predefinição para o menu 
A ou B*

Menu A
Menu B

Menu A apresentado por predefinição
Menu B apresentado por predefinição

Código PIN  Desligado
 Ligado 
 Definir código PIN

 Código PIN não é necessário para acessar as opções do usuário
 Código PIN é necessário para acessar as opções do usuário
 Código PIN é necessário. Criar novo código PIN de 4 dígitos

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

Carregar arquivo N/A Detecta o pen-drive e importa menus no formato .xml

* Disponível apenas em modelos específicos (somente exibido no menu opções do usuário se a opção de fábrica estiver ativada).
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 ESTILOS 2 E 3     Painel de controle e recursos
ES

TI
LO

 2 (C)

(G)

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

Recursos do painel de controle
(A) EXIBIÇÃO (MODELOS ESPECÍFICOS)

Alguns itens exibidos podem ser vistos, mas não brilharão.

(B) TECLA DE ENTRADA DE TEMPO
Usada para inserir o tempo de cozimento por programação ou entrada 
manual. 

(C) TECLAS NUMÉRICAS
Usadas para iniciar as programações de cozimento ou entrada de 
tempo e os níveis de potência do cozimento com “Entrada de Tempo 
Manual”. 

(D) TECLA DE POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA)
Usada para definir o nível de potência do micro-ondas de 0% a 100% 
de 10% em 10% (1 = 10% de potência, 2 = 20%, 3 = 30%, etc.). É 
possível diminuir o nível de potência ao cozinhar alimentos que exijam 
um cozimento ainda mais lento. Caso defina-se o tempo de cozimento 
e a tecla START (INICIAR) seja pressionada, o forno cozinha na 
potência 100%. Durante a programação, para redefinir o nível de 
potência a 100%, pressione a tecla (POWER LEVEL) NÍVEL DE 
POTÊNCIA.

(E) TECLA START (INICIAR)
Começa a cozinhar de acordo com a entrada de tempo manual 
ou reinicia um ciclo de cozimento interrompido. Use-a durante a 
programação para economizar tempo e nível de energia e para 
avançar para a próxima opção de usuário.

(F) TECLA STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR)
Usada para sair do modo de programação e para parar o cozimento 
durante o ciclo de cozimento.

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

ES
TI

LO
 3 (C)

(G)

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

Programação de funções
COZIMENTO EM FASES
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.

OPÇÕES DO USUÁRIO
Permite que o usuário personalize vários recursos do forno. 
Consulte a seção "Opções do usuário" do manual para conhecer 
os detalhes.

ENTRADA DE TEMPO MANUAL
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-
programadas. 

TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS (ENTRADA 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. 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. A cada entrada, 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. Para definir o controle para 
100 programas de cozimento, consulte a seção de “Opções do 
usuário” deste manual. 
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Visores de cozimento
ESTILO 2 ESTILO 3 DESCRIÇÃO

READY READY Mostra que o controle do forno aceita entradas.

00:00 00:00
Mostra o tempo de cozimento. Se a etapa de cozimento for programada, mostra o tempo total de 
cozimento.

% MW POWER COOK LEVEL

É exibido enquanto o forno está em operação, mostrando porcentualmente o nível de potência das micro-
ondas.
• Estilo 2: A % MW de Potência é indicada como um número entre 10 e 90, em intervalos de 10. Se 

nenhum número estiver sendo exibido, o forno está cozinhando na potência máxima.
• Estilo 3: O nível de cozimento é exibido acima como um número de 1 a 9. (1=10%, 2=20%, 3=30%, 

etc.) Se nenhum número é exibido, significa que o forno está cozinhando na potência máxima.

COOKING POWER Exibido quando o forno gera energia micro-ondas durante um ciclo de cozimento.

Visor de programação
ESTILO 2 ESTILO 3 DESCRIÇÃO

PROGRAM PROGRAM Exibido ao entrar no modo de programação.

P0- P:0
Esta mensagem é exibida quando o forno entra no modo de programação apenas por memória de tecla 
de dígito único.

P-- P:
Esta mensagem é exibida quando o forno entra no modo de programação por memória de tecla de dígito 
duplo. Duas teclas devem ser pressionadas para entrar em um programa. 

OPTIONS OP: --
Esta mensagem é exibida quando o forno está no modo opção do usuário. As opções do usuário podem 
ser definidas ou especificadas.

cf:0- CF:
Esta mensagem é exibida com um fator de cozimento numérico quando a tecla X2 é pressionada. O 
fator de cozimento é a porcentagem pela qual o tempo de cozimento aumenta ao se utilizar a tecla X2 
para o cozimento de diversas porções. (1=10%, 2=20%, 3=30%, etc.)

STAGE- P:--1

O número (1 a 4) indica a fase que está sendo programada.
• Estilo 2: O número da etapa é exibido acima do tempo de cozimento.
• Estilo 3: O número da etapa é exibido brevemente ao se programar uma etapa específica de 

cozimento. 

Interrupção da operação
Enquanto o forno está operando, pressione a tecla STOP (PARAR)/
RESET (REINICIALIZAR) para interromper a operação. O visor 
mostra o tempo de cozimento restante. Feche a porta e pressione 
START (COMEÇAR) para retomar a operação do forno. 

Erros de cancelamento
Se o forno não estiver cozinhando, pressione STOP (PARAR)/RESET 
(REINICIALIZAR) para limpar o visor. Se o forno estiver cozinhando, 
pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) uma vez para 
parar o forno e, em seguida, pressione novamente para limpar o 
visor. Se a porta do forno estiver aberta e o tempo aparecer no 
visor, feche a porta do forno e pressione STOP (PARAR)/RESET 
(REINICIALIZAR) para limpar o visor.

Programações predefinidas de fábrica. 
Todas as teclas pré-programadas são entregues configuradas na 
potência máxima (100%).

TECLA TEMPO TECLA TEMPO
1 10 seg. 6 1:30 min.
2 20 seg. 7 2:00 min.
3 30 seg. 8 3:00 min.
4 45 seg. 9 4:00 min.
5 1:00 min. 0 5:00 min.

Observação:  A configuração de fábrica pode variar conforme o 
modelo. 

 ESTILOS 2 E 3     Visores e operação

Teclas pré-programadas de operação
Por padrão de fábrica, este forno vem pré-programado com diversas 
sequências de cozimento na memória. 
Observação:  Para alterar opções de entrada com tecla de dígito 
único ou duplo, consulte a seção “Opções do usuário” neste manual.

1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
• O visor exibe “READY (PRONTO)”.

2. Selecione a(s) tecla(s) para a sequência de cozimento pré-
programada desejada.
• Cozimento com tecla de dígito único: pressione uma tecla 

(de 0 a 9).
• Cozimento com tecla de dígito duplo: pressione as 

duas teclas, em ordem, do número de dígito duplo para a 
sequência de cozimento desejada (de 00 a 99).

3. O forno começa o cozimento e exibe o tempo restante.

4. Se for necessário um tempo adicional de cozimento, pressione 
a(s) tecla(s) pré-programada(s) antes ou depois de o ciclo de 
cozimento terminar.

5. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um bip. Retire 
cuidadosamente o alimento do forno. 
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 ESTILOS 2 E 3     Operação e programação
Entrada de tempo manual
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-
programadas. 

1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
• O visor exibe “READY (PRONTO)”.

2. Pressione a tecla TIME ENTRY (INSERÇÃO DE TEMPO)
• O visor exibe “00:00” e “READY (PRONTO)”.

3. Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de 
cozimento desejado.
• Se a tecla não for pressionada em 60 segundos, abra e feche 

novamente a porta do forno.

4. Pressione a tecla POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) 
para selecionar o nível de potência. Pressione uma tecla 
numérica para ajustar o nível de potência, ou pressione a tecla 
POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) novamente para 
redefinir para 100%. 
• Estilo 2: O visor exibe “% MW POWER (DE POTÊNCIA)” e o 

nível atual de potência, se diferente de 100%. 
• Estilo 3: O visor exibe “COOK LEVEL (NÍVEL DE 

COZIMENTO)” e o nível atual de potência, se diferente de 
100%. 

5. Para inserir etapas de cozimento adicionais: Repita os 
passos de 2 a 4 para cada etapa de cozimento adicional.
• É possível programar até quatro fases diferentes.

6. Pressione a tecla START (INICIAR) para começar o cozimento.

Tecla de quantidade X2
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.
• O visor exibe “READY (PRONTO)”.

2. Pressione a tecla X2.
• O tempo adicional é uma porcentagem do tempo original de 

cozimento predefinido.
• A porcentagem pode ser alterada. Consulte a seção de 

Programação neste manual.

3. Pressione a tecla pré-programada desejada.

4. O forno começa o cozimento e exibe o tempo restante.

Modo de programação
Permite que o operador atribua tempos de cozimento, níveis de 
potência e etapas de cozimento às teclas numéricas.

1. Abra a porta do forno, pressione e segure a tecla numérica “1” 
por 5 segundos. O forno emite um bip.
• Estilo 2: O visor exibe “PROGRAM (PROGRAMA)”.
• Estilo 3: O visor exibe “P:0”.
Observação:   Se a tecla STOP (PARAR)/RESET 
(REINICIALIZAR) for pressionada antes de a programação ser 
concluída, as alterações são descartadas e o micro-ondas sai 
do modo de programação.

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 

(de 0 a 9).
• Cozimento com tecla de dígito duplo: pressione as 

duas teclas, em ordem, do número de dígito duplo para a 
sequência de cozimento desejada (de 00 a 99).

3. Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de 
cozimento desejado.

4. Pressione a tecla POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) 
para selecionar o nível de potência. Pressione uma tecla 
numérica para ajustar o nível de potência, ou pressione a tecla 
POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) novamente para 
redefinir para 100%. 
• Estilo 2: O visor exibe “% MW POWER (DE POTÊNCIA)” e o 

nível atual de potência, se diferente de 100%. 
• Estilo 3: O visor exibe “COOK LEVEL (NÍVEL DE 

COZIMENTO)” e o nível atual de potência, se diferente de 
100%. 

5. Para adicionar etapas de cozimento adicionais: Pressione a 
tecla TIME ENTRY (INSERÇÃO DE TEMPO). Repita os passos 
de 3 a 4 para cada etapa de cozimento adicional.
• É possível programar até quatro fases diferentes.

6. Para salvar o programa de cozimento: Pressione a tecla 
START (INICIAR).

7. Para sair do modo de programação: Pressione a tecla STOP 
(PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) ou feche a porta do forno.

Programação de quantidade X2
Esse recurso permite que uma porcentagem predefinida do tempo 
original do cozimento, chamada de fator de cozimento, seja 
adicionada a uma sequência de cozimento.

PARA EDITAR O FATOR DE COZIMENTO:

1. Abra a porta do forno, pressione e segure a tecla numérica “1” 
por 5 segundos. O forno emite um bip. 

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

3. Pressione a tecla X2.

4. Pressione uma tecla numerada para alterar o fator de 
cozimento. 
Exemplos:
• A tecla 5 altera o fator de cozimento em 50%.
• A tecla 3 altera o fator de cozimento em 30%.

5. Pressione a tecla START (INICIAR) para salvar as alterações.
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Alterando as opções do usuário
Isto permite que o usuário personalize diversas configurações do forno. Opções como programação de teclas de 
dígito único ou duplo, volume do bip e tempo máximo de cozimento podem ser alteradas para se adequarem às 
preferências individuais.

1. Abra a porta do forno, pressione e segure a tecla numérica “2” por 5 segundos. O forno emite um bip.
• Estilo 2: O visor exibe “OPTIONS (OPÇÕES)”.
• Estilo 3: O visor exibe “OP:” 
Observação:   Se a tecla STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) for pressionada antes de a 
programação ser concluída, as alterações são descartadas e o micro-ondas sai do modo de programação.

2. Pressione qualquer tecla numérica para inserir opções relacionadas, conforme a tabela abaixo.

3. Para alterar, repita o procedimento de pressionar a tecla numérica até que a configuração desejada seja 
atingida.
• A cada vez que a tecla for pressionada, a opção irá mudar.
• O código de correspondência é exibido com o código para a opção desejada.

4. Pressione a tecla START (INICIAR) para salvar a configuração selecionada. 

5. Para sair do modo Opção do usuário, pressione a tecla STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) e feche a 
porta.

 ESTILOS 2 E 3     Opções do usuário

TECLA VISOR OPÇÕES (CONFIGURAÇÕES DA FÁBRICA EM NEGRITO)

1
Bip de fim do ciclo

OP:10
OP:11
OP:12

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

2
Volume do alto-falante

OP:20
OP:21
OP:22
OP:23

Elimina o bip
Define o volume como baixo
Define o volume como médio
Define o volume como alto

3
Bip principal

OP:30
OP:31

O bip não soa quando uma tecla é pressionada.
O bip soa quando uma tecla é pressionada.

4
Intervalo para habilitar o teclado

OP:40
OP:41
OP:42
OP:43

15 segundos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado
30 segundos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado
1 minuto após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado.
2 minutos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado.

5
Adicionar tempo durante 
aquecimento.

OP:50
OP:51

Impede a adição de tempo de aquecimento enquanto o forno está sendo aquecido
Permite que o tempo seja alterado enquanto o forno está aquecendo quando uma tecla de memória é pressionada.

6*
Reiniciar ao abrir a porta

OP:60
OP:61

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

7*
Tempo máximo de aquecimento

OP:70
OP:71

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

8
Operação manual

OP:80
OP:81

Permite apenas o uso de teclas pré-programadas.
Permite o uso de teclas pré-programadas e de entrada de tempo manual.

9
Operação de dígito duplo

OP:90
OP:91

Permite 10 (0 a 9) teclas pré-programadas (Cozimento com tecla única)
Permite 100 (00 a 99) teclas pré-programadas (Cozimento com tecla dupla)

0
Mensagem de limpeza de filtro

OP:00
OP:01
OP:02
OP:03

Não exibir a mensagem
Exibe a mensagem por 24 horas a cada 7 dias
Exibe a mensagem por 24 horas a cada 30 dias
Exibe a mensagem por 24 horas a cada 90 dias

*A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo.
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Instruções de cozimento
Dicas de cozimento a vapor:
1. Recipientes para cozimento

a. 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.

b. 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.

2. Temperatura dos alimentos
a. Para alcançar a temperatura obrigatória para servir, os alimentos congelados precisam de mais tempo de cozimento do que os itens 

refrigerados.
b. 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.

c. 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.
d. Os alimentos preparados de forma convencional devem ficar levemente pouco cozidos para evitar o cozimento em excesso quando 

forem reaquecidos a vapor no micro-ondas.
e. Após a conclusão de um ciclo de cozimento a vapor, as temperaturas internas dos alimentos continuam aumentando ligeiramente 

devido à presença de vapor.

3. Estrutura dos alimentos
a. Os alimentos ricos em gordura, açúcar, sal e umidade atraem e absorvem rapidamente a energia micro-ondas, permitindo um tempo 

de cozimento mais curto.
b. Os itens ricos em proteínas ou fibras precisam de mais tempo para cozinhar, devido à absorção mais lenta da energia micro-ondas.

4. Quantidade
a. O tempo de cozimento necessário aumenta proporcionalmente à massa do alimento.

Consulte e cumpra todas as normas do USDA/FDA Food Code (Conduta para preparação de alimentos da FDA) ao cozinhar ou aquecer 
alimentos.



©2019 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404 Página 20de 22

Nº da peça 20267402
Instruções originais

Cuidados e limpeza
A energia de micro-ondas é atraída por qualquer alimento no forno. Respingos ou derramamentos de 
comida podem afetar o desempenho de aquecimento e também causar danos ao forno. Para evitar que 
o forno seja danificado, mantenha o forno de micro-ondas limpo e remova todos os restos de comida.  
Siga as recomendações abaixo para a manutenção adequada do forno. 

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

 ⚠  NÃO 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.

 ⚠  NUNCA despeje água no fundo do forno micro-ondas.

 ⚠  NÃO use sistemas de limpeza com pressão de água. 

 ⚠  NÃO opere o forno sem o protetor da antena e o filtro de ar no lugar. 

 ⚠  Nunca ligue ou opere o forno durante o procedimento de limpeza. Sempre desconecte o forno da 
eletricidade antes de limpar.

 ⚠ 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.

Cuidados e limpeza diários 
INTERIOR, EXTERIOR E PORTA

1. Desligue o forno da tomada. 

2. Remova todos os resíduos de comida.

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 

5. Abra a porta do forno para desativar o temporizador. 

6. Limpe com detergente neutro em água morna com uma esponja ou pano macios. 
Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento. 

PROTETOR DE RESPINGOS
O protetor de respingos é uma parte essencial do design do forno.  
Limpe o protetor em seu lugar para prevenir que respingos/resíduos de comida se acumulem no teto do 
forno

7. Desligue o forno da tomada. 

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.

• Pressione as duas abas dianteiras e empurre para baixo;
• Remova o protetor inclinando-o em um ângulo de 45 graus.

c. Limpe o protetor em água morna com detergente neutro. Enxague com água. 
d. Seque bem.
e. Reinstale o protetor.

• Posicione o protetor com “This side up” virado para cima e legível;
• Insira o protetor na cavidade de modo angulado;
• Insira os dois pinos de trás, em seguida empurre a parte da frente para posição correta.

f. Confirme se o protetor foi instalado corretamente.
• Após a montagem, os quatro pinos precisam ser inseridos nos orifícios;
• Usando o dedo, empurre o protetor para baixo para garantir que todos os pinos estão 

encaixados nos orifícios da cavidade e que o protetor está firmemente instalado.
g. Reconecte o forno à eletricidade. 

9c 9d

9b 9b

86

3 3

9e 9e
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Consulte a página anterior para obter recomendações detalhadas de Cuidados e limpeza 
diários.

Cuidados e limpeza semanais 
FILTROS DE AR 
O filtro encontra-se abaixo da porta do forno. Limpe o filtro de admissão de ar semanalmente para um 
fluxo de ar adequado.

 ⚠ IMPORTANTE: Para evitar sobreaquecimento e danos ao forno, o filtro de ar deve ser limpo 
regularmente.

 ⚠ CUIDADO: NÃO opere o forno quando o filtro estiver desinstalado.

1. Desconecte o forno da eletricidade. 

2. Segure as abas do filtro e puxe para a frente. O filtro irá sair dos grampos de retenção.

3. Limpe o filtro em água quente e detergente neutro. Enxágue e seque bem. 

4. Para reinstalá-lo, coloque a parte inferior do filtro nos grampos e empurre a parte superior do 
filtro até chegar à posição.

Cuidados e limpeza mensais 
SAÍDAS DE AR DE DESCARGA 
Verifique mensalmente se há acúmulo de vapores de cozimento nas grelhas de admissão e descarga 
de ar nas partes inferior e traseira do forno. Limpe as saídas de ar com um pano úmido para garantir um 
fluxo de ar adequado. Seque bem.

Cuidados e limpeza (continuação)

Saídas de ar de descarga

Remova o filtro de ar para 
limpar.
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Antes de ligar para a assistência

PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL

O ventilador do forno permanece em 
funcionamento e a luz permanece acesa após o 
ciclo de cozimento ter terminado.

O ventilador resfria os componentes do forno. É normal que o ventilador funcione por mais 60 segundos.

O ventilador do forno fica em funcionamento 
enquanto o forno não está em operação.

Funcionamento normal

O forno não liga Verifique se o forno está ligado à tomada.
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.

O forno não aceita entradas quando a tecla é 
pressionada.

Abra e feche a porta do forno. Pressione a tecla novamente.

O forno não funciona corretamente Desconecte o forno da eletricidade, aguarde um minuto e conecte novamente.

O forno funciona de modo intermitente Verifique se há obstruções nos filtros de ar e nas áreas de descarga.

O forno funciona, mas não aquece os alimentos. Coloque um copo de água fria no forno. Esquente por um minuto. Se a temperatura da água não 
aumentar, o forno está operando incorretamente e deve-se entrar em contato com uma assistência 
técnica.

Visor mostra “Limpeza de filtro” É normal e aparecerá durante 24 horas.

Visor do forno congelado O visor do forno precisa ser reinicializado. Desligue o forno da tomada. Aguarde 5 segundos. Ligue o forno 
na tomada novamente.

Alerta de “INVALID ENTRY (ENTRADA 
INVÁLIDA)”

O tempo do cozinheiro é zero ou não definido. Insira o tempo de cozimento correto.

Alerta “Exceeds Maximum Cook Time (Excede o 
tempo máximo de cozimento)”

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.

 ⚠ 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® para o 
HDC Comercial :

Contato da Menumaster® para 
o MDC/DEC:

Grave todas as inspeções e reparos para referência futura.


