Guia de Referência de Inicialização Rápida
Consulte o Manual de Segurança do Produto para Declarações de Segurança

Então...como eu o utilizo?
Teclas pré-programadas

Para cozinhar alimentos utilizando sequências de cozimento
pré-programadas.
1. Coloque os alimentos no forno
Feche a porta.
2. Pressione a tecla desejada.
3. O forno começa a cozinhar.
4. No final do ciclo de cozimento,
a porta do forno se abre.

Operação Manual

Para cozinhar alimentos utilizando um tempo específico e nível de
potência.
1. Coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
2. Pressione a tecla TIME ENTRY e insira o tempo de cozimento.
3. Pressione a tecla POWER LEVEL para programar o nível de potência
de microondas, se desejar menos de 100%.
• Para uma potência de microondas mais baixa, pressione as teclas de 1
(para 10%) a 9 (90%), ou 0 para nenhuma
4. Pressione a tecla START.
5. No final do ciclo de cozimento, a porta do forno se abre.

Itens para Programação
1.
2.
3.
4.

ressione e segure a tecla 1 por aproximadamente 5 segundos, com a porta aberta.
Pressione a tecla a ser reprogramada.
Digite o tempo de cozimento usando as teclas numéricas.
Pressione POWER LEVEL para programar o nível de potência de microondas, se
desejar menos de 100%.
•
Para uma potência de microondas mais baixa, pressione teclas de 1 (para 10%)
a 9 (90%), ou 0 para nenhuma potência de microondas.
OBSERVAÇÃO: Pressione a tecla POWER LEVEL duas vezes para voltar 100% de
potência de microondas.
5. Pressione a tecla TIME ENTRY para adicionar até três etapas de cozimento
adicionais.
• O tempo de cozimento total não pode exceder 5 minutos.
• Inserir tempo de cozimento e nível de potência como nas etapas 4 e 5.
6. Pressione a tecla START para definir as novas alterações de programação à tecla.
OBSERVAÇÃO: Para descartar alterações, pressione a tecla STOP ou feche a porta do
forno.

Configurações
de Fábrica
Tecla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Segundos
5
10
15
20
25
30
35
40
45
60

Instalação
•

•
•
•
•
•

Não instale o forno ao lado ou acima fonte de calor, como forno de
pizza ou fritadeira. Isto poderia fazer com que o forno de microondas funcionasse inadequadamente e poderia reduzir a vida
útil das peças elétricas.
Não bloqueie ou obstrua entrada de ar do forno acima da porta.
Instale o forno em uma superfície plana na bancada.
Não recomendado para instalações built-in.
A tomada deve ser localizada de modo que o plugue esteja
acessível quando o forno estiver no lugar.
Uma cinta de segurança está posicionada ao lado do forno. Esta
deve ser usada para unir dois fornos (um de costas para o outro)
em uma prateleira.

O funcionamento intermitente deste forno de microondas pode causar flutuações de tensão na linha de energia. O funcionamento deste forno
sob condições desfavoráveis de fornecimento de tensão pode ter efeitos adversos. Este dispositivo destina-se a conexão a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima admissível de sistema de Zmáx de 0,31 Ohm no ponto de interface de fornecimento do
usuário. O usuário tem que garantir que este dispositivo seja conectado apenas a um sistema de fornecimento de energia que cumpra o requisito acima referido. Se necessário, o usuário pode pedir à empresa pública de fornecimento de energia para a impedância do sistema no ponto
de interface.
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Para Instalação Fechada
A — Reserve pelo menos 5,1 cm de espaço acima do forno. Uma corrente de ar apropriada em torno do forno
refrigera seus componentes elétricos. Com a corrente de ar limitada, o forno pode não funcionar bem, e a
durabilidade dos componentes elétricos diminui.
B — Reserve pelo menos 3,18 cm de espaço das aberturas de saída de ar na parte traseira do forno*
C — Reserve pelo menos 2,54 cm de espaço nas laterais do forno.
D — Instale o forno combinado, a fim de que a parte inferior do forno fique a pelo menos 91,5 cm do chão.
*Observação: A instalação traseira permite um espaçamento correto.
Espaços livres ao redor do forno
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Dicas para solução de problemas
Se a porta não abre depois de um ciclo de cozimento. Pressione o botão stop. Se a porta ainda não abrir, pressione
stop novamente.
Se a porta ainda permanecer fechada, puxe a porta com cuidado para a frente para abrir manualmente. Se isto
continuar a ser um problema, entre em contato com a assistência técnica.
•
Se a porta não trava, chamar a assistência técnica.
•
Se aparecer “CALL SERVICE” no visor, tire o forno da tomada por um minuto, em seguida, conecte o forno. Se
aparecer “CALL SERVOCE” novamente, ligue para a assistência técnica.
•
Porta está lenta para abrir, limpe as faixas de deslizamento.
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Cuidados e limpeza

⚠⚠ AVISO

A energia de microondas 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 microondas limpo e remova todos os restos de comida.
Siga as recomendações abaixo para a manutenção adequada dos fornos OnCue™.

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

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

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

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 de microondas.
⚠⚠ NÃO use sistemas de limpeza por pressão de água.
⚠⚠ Não use o forno sem o protetor de respingos no lugar.
⚠⚠ Nunca ligue ou use o forno durante o procedimento de limpeza. Sempre desligue o forno antes de limpar.

Manter o forno sujo pode
causar a deterioração
da superfície, o que pode
afetar de modo negativo
a durabilidade do aparelho
e possivelmente resultar
em uma situação de perigo.

Cuidados e limpeza diários
CAVIDADE INTERIOR DO FORNO
1. Desligue o forno da tomada
2. Remova todos os resíduos de comida
3. Limpe o interior do forno de microondas com detergente neutro e com uma esponja
macia ou um pano umedecidos. Torça a esponja ou o pano para remover o excesso
de água antes de limpar o equipamento.
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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 comida se acumulem no teto do forno
4. Desligue o forno da tomada
5. Borrife o produto de limpeza aprovado em um pano limpo.
6. Limpe os resíduos do protetor de respingos – Repita conforme a necessidade
PORTA INTERIOR
7. Desligue o forno da tomada
8. Para limpar a porta interior, puxe a porta para fora com cuidado até que ela se abra em um ângulo de 90 graus.
9. Limpe a parte inferior e interior da porta com um pano úmido. Seque.
FORNO EXTERIOR
10. Limpe o exterior do forno de microondas com detergente neutro e com uma esponja macia ou um pano
umedecidos. Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento.
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Cuidados e limpeza mensais
COMPARTIMENTO DE PRATELEIRAS
1. Desligue o forno da tomada.
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1. Puxe a porta para fora com cuidado até que ela se abra em um ângulo de 90 graus.
2. Limpe entre os braços da porta e do lado da cavidade com um pano (Não USE papel
toalha) na ponta de uma espátula não metálica com detergente neutro ou com desengordurante,
limpando o compartimento de prateleiras em ambos os lados da cavidade.
3. Feche a porta, deixando-a em posição inicial, empurrando-a suavemente para baixo.
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Alterar opções do usuário

Opções tais como programação de teclas simples e dupla e volume do sinal sonoro podem ser alteradas para atender às preferências individuais.

Para alterar as opções:

1. Pressione e segure a tecla 2 por aproximadamente 5 segundos com a porta aberta.
2. Opção aparece no visor.
• O forno está agora no modo opções.
3. Pressione a tecla numerada que controla a opção a ser alterada.
• Veja a tabela abaixo para opções.
• A opção atual será exibida.
4. Pressione a tecla numerada novamente para alterar a opção.
• Cada vez que a tecla é pressionada, a opção vai mudar.
• Combine o código exibido com o código para a opção desejada.
• As alterações terão efeito após a tecla START ser pressionada.
• Para alterar as opções adicionais, repita as etapas 3 e 4.
5. Pressione a tecla START para retornar às Opções. Abra e feche a porta do forno ou pressione
STOP para sair.
Teclas Numeradas

Visor

1
Sinal sonoro de fim de ciclo

OP: 10
OP: 11
OP: 12
OP: 13
OP: 14
OP: 15
OP: 16

Sinal sonoro contínuo de 3 segundos
Sinal de 5 segundos soa uma vez
Sinal sonoro contínuo até “pronto” desaparecer
5 sinais sonoros repetidos até a porta ser aberta
Sinal sonoro contínuo até a tecla STOP ser pressionada ou porta completar ciclo
5 sinais sonoros repetidos até a tecla STOP ser pressionada ou porta completar ciclo
Sem sinal sonoro

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

Elimina sinal sonoro
Define volume em baixo
Define volume em médio
Define volume em alto

3
Sinal sonoro das teclas

OP: 30
OP: 31

Impede o sinal sonoro quando a tecla é pressionada.
Permite sinal sonoro quando a tecla é pressionada.

4
Janela de ativação do teclado

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

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

5
Tempo da mensagem de fim
de ciclo

OP: 50
OP: 51
OP: 52
OP: 53
OP: 55
OP: 56
OP: 57
OP: 58
OP: 59

10 segundos
20 segundos
30 segundos
40 segundos
60 segundos
1 minuto 10 segundos
1 minuto 20 segundos
1 minuto 30 segundos
1 minuto 40 segundos

6
Parar durante o ciclo de
cozimento

OP: 60
OP: 61
OP: 62

Pressionar STOP remove as informações e abre a porta
Pressionar STOP para o forno com a porta fechada
Pressionar STOP para o forno com a porta aberta

7
Tempo máximo de aquecimento

OP: 70
OP: 71

Permite 5 minutos de tempo de aquecimento
Permite 10 minutos de tempo de aquecimento

8
Operação manual

OP: 80
OP: 81

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

9
Operação de dois dígitos

OP: 90
OP: 91

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

OP: 00
OP: 01

Desativa cozimento ON-THE-FLY
Ativa cozimento ON-THE-FLY

2
Volume do alto-falante

0
Cozimento ON-THE-FLY
Part No. 20015914
Impresso nos EUA 6/2018

Opções (Configurações de Fábrica em Negrito)

Para documentação completa do produto visite:
www.acpsolutions.com
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