Guia de Referência Rápida
Consulte o Manual de Segurança do Produto para
obter Declarações de Segurança
Manual do Proprietário completo disponível on-line
Espaçamentos entre parede e forno
A – Reserve pelo menos 5,1 cm (2”) de isolamento em torno da
parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do
forno esfria os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for
restringido, o forno pode não operar corretamente e o tempo
de vida dos componentes elétricos diminui.
B - Não se exige uma folga de instalação para a parte traseira do
forno.
C - Reserve pelo menos 2,54 cm (1”)de isolamento nas partes
laterais do forno.
D - Instale uma combinação de forno, para que a parte inferior do
forno fique, pelo menos, 91,5 cm (3ft.) acima do chão.

E agora...como eu uso? (Controle Eletrônico)
Operação Manual
Para preparar comida utilizando tempo e nível de potência específicos:
1. Abra a porta do forno e coloque a comida. Feche a porta.

Botões préprogramados
Para preparar comida
utilizando as sequências pré-programadas
de cozimento:
1. Abra a porta do forno e coloque a
comida. Feche a porta.
2. Pressione o botão desejado.
3. O forno inicia o cozimento.
4. Ao término do ciclo de cozimento, o
forno emite um sinal sonoro (bip) e
desliga.

Programação X2

1. Abra a porta do forno.
2. Pressione e segure o botão 1 por
aproximadamente 5 segundos.
3. Pressione o botão a ser reprogramado.
4. Pressione o botão X2.
5. Pressione um botão numerado para
alterar o fator de cozimento.
• O fator de cozimento pode ser
ajustado de 10% a 100%.
• O ajuste padrão é de 80%.
• O botão 5 irá alterar o fator de
cozimento para 50%.
6. Pressione o botão START [X] para
salvar as alterações.

e insira o tempo de cozimento.
2. Pressione o botão TIME ENTRY
3. Pressione um botão de nível de potência para alterar o nível de
potência, se desejado (alguns modelos).
•
COOK LEVEL será exibido com o ajuste de potência.
4. Se um cozimento em estágios é desejado, pressione o botão TIME
e repita os passos 2 a 4.
ENTRY
.
5. Pressione o botão START
6. Ao término do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro (bip)
e desliga.

Itens de programação
1.
2.
3.
4.

Abra a porta do forno.
Pressione e segure o botão 1 por aproximadamente 5 segundos.
Pressione o botão a ser reprogramado.
Insira o tempo de cozimento utilizando os botões numerados.

de potência para alterar o nível de
5. Pressione um botão de nível
potência, se desejado.
6. Se um cozimento em estágios é desejado, pressione o botão TIME
ENTRY .
• O número do estágio é exibido brevemente.
• A exibição muda para o tempo de cozimento e o nível de
potência do próximo estágio.
7. Insira o tempo de cozimento e o nível de potência como nos passos
4 e 5 (alguns modelos).
• Para inserir outro estágio de cozimento para aquele botão,
pressione o botão TIME ENTRY
novamente.
• Até quatro estágios diferentes podem ser programados (alguns
modelos).
8. Pressione o botão START
para configurar as novas alterações
de programação no botão.
NOTA: Para desfazer as alterações, pressione o botão STOP/RESET
ou feche a porta do forno.

Botão X2
1. Abra a porta do forno e coloque a comida. Feche a porta.
2. Pressione o botão X2.
3. Pressione o botão ou a sequência de botões pré-programados
desejados.
4. O forno inicia o cozimento. O tempo de cozimento exibido é o total
do tempo de cozimento original com o tempo X2 adicionado.
A operação liga/desliga desse forno de microondas pode provocar flutuações de tensão na rede elétrica. A operação desse forno sob
condições desfavoráveis de alimentação elétrica poderá apresentar efeitos adversos. Esse dispositivo se destina à conexão em uma
instalação elétrica com impedância máxima permitida do sistema Zmax de 0,2 Ohms no ponto de interface da rede elétrica do usuário.
O usuário deverá garantir a conexão desse dispositivo somente em uma instalação elétrica que atenda ao requisito acima. Se
necessário, o usuário poderá consultar a concessionária de eletricidade local sobre a impedância do sistema no ponto de interface.
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Como eu mudo uma opção?

?

Opções, como programação simples ou dupla de botões, volume do
sinal sonoro (bip) e tempo máximo de cozimento podem ser
alteradas para atender às preferências pessoais.

Para mudar as opções:
NÃO use spray de limpeza

Não coloque utensílios (panelas)
de metal

1. Abra a porta do forno.
é pressionado
• Se a porta é fechada ou o botão STOP/RESET
antes de finalizar a programação, as alterações serão descartadas
e o forno de microondas sai do modo de programação.
2. Pressione e segue o botão 2 por aproximadamente 5 segundos.
• O modo de opções é ativado.
• O forno emitirá um sinal sonoro (bip) e exibirá OP:.
3. Pressione o botão numerado que controla a opção a ser alterada.
• Veja a tabela de opções abaixo.
• A opção atual será exibida
4. Pressione novamente o botão numerado para alterar a opção.
• Cada vez em que o botão é pressionado a opção muda.
• Iguale o código exibido com o código da opção desejada.
para salvar as alterações.
5. Pressione o botão START
• Para alterar outras opções, repita os passos 3 e 4.
• As alterações serão exibidas após o fechamento da porta ou o
acionamento do botão STOP/RESET .

Botões numerados
1
Bip de fim de ciclo
2
Volume de bip dos
botões
3
Bip dos botões

4
Exibição ativa

Exibição no visor
OP:10
OP:11
OP:12
OP:20
OP:21
OP:22
OP:23
OP:30
OP:31
OP:40
OP:41
OP:42

Opções (Ajustes de fábrica em negrito)
Sinal sonoro é emitido por 3 segundos.
Sinal sonoro contínuo é emitido até abrir a porta.
Sequências de 5 sinais sonoros são emitidas até abrir a porta.
Elimina o bip.
Ajusta o volume em nível baixo.
Ajusta o volume em nível médio.
Ajusta o volume em nível alto.
Evita o sinal sonoro ao se pressionar um botão.
Permite o sinal sonoro ao se pressionar um botão.
15 segundos após a abertura da porta do forno, botões desabilitados.
30 segundos após a abertura da porta do forno, botões desabilitados.
1 minuto após a abertura da porta do forno, botões desabilitados.
2 minutos após a abertura da porta do forno, botões desabilitados.

OP:43
5
Cozimento em
andamento
6
Restabelecimento do
modo de prontidão
(Ready)
7
(alguns modelos)
Tempo máximo de
aquecimento
8
Operação manual
9
(alguns modelos)
Operação com dois
dígitos
0
Mensagem de limpeza
do filtro
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OP:50
OP:51
OP:60
OP:61
OP:70
OP:71

Evita o acionamento de botões pré-programados diferentes durante o
cozimento.
Permite o acionamento de botões pré-programados diferentes durante o
cozimento.
A abertura da porta do forno não restabelece o modo de prontidão do forno.
A abertura da porta do forno não restabelece o modo de prontidão.

Permite 60 minutos de tempo de aquecimento (alguns modelos).
Permite 10 minutos de tempo de aquecimento.

OP:80
OP:81

Permite somente o uso de botões pré-programados.
Permite o uso de entrada manual de tempo e dos botões pré-programados.

OP:90
OP:91

Permite 10 botões pré-programados (0-9)
Permite 100 botões pré-programados (00-99)

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

Não exibe a mensagem
Exibe a mensagem por 24 horas durante 7 dias.
Exibe a mensagem por 24 horas durante 30 dias.
Exibe a mensagem por 24 horas durante 90 dias.

Para obter informações detalhadas do
produto, acesse:
www.acpsolutions.com
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