Guia de início rápido
Consulte o manual do proprietário para instruções de segurança. Manual do proprietário completo disponível on-line.
Este documento abrange os modelos HDC*, MDC*, DEC*, MCHDC* e CRC*
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FOLGAS DO FORNO

B.

C.
D.

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.
Modelos de mercado geral: Não há uma
exigência de espaço para a instalação da
parte traseira do forno.
HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ somente:
deixe pelo menos 2,54 cm (1 polegada) de
espaço livre em torno da parte traseira do
forno.
Reserve pelo menos 2,54 cm (1 polegada) de
isolamento para as partes laterais do forno.
Instale o forno de forma que a parte inferior
fique pelo menos 91,5 cm (3 pés) acima do
chão.

Teclas pré-programadas

Para cozinhar alimentos utilizando sequências de
cozimento pré-programadas:
1.
2.
3.
4.

Abra a porta, coloque os alimentos e feche a
porta do forno.
Pressione a(s) tecla(s) numérica(s)
desejada(s).
O forno começa a funcionar e o tempo é
contado regressivamente.
No final do ciclo de cozimento, o forno emite
um bip. Retire cuidadosamente o alimento do
forno.

X2 - COZIMENTO DE QUANTIDADE
DOBRADA
1.

2.
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Pressione e segure a tecla numérica "5"/X2
para ligar o recurso de quantidade dobrada.
"X2" aparece no centro superior da tela
quando ativado.
Pressione a(s) tecla(s) numérica(s)
desejada(s). Exibe a contagem regressiva do
tempo de cozimento para duas quantidades.

MENU A/B (alguns modelos)

Pressione e segure a tecla numérica "6" para
alternar entre os menus A e B.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

D RECURSOS DO PAINEL DE CONTROLE
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Porta USB
Visor
Teclas numéricas
Tecla Iniciar/OK
Tecla Parar/Reinicializar

(F)

Teclas de função secundária
Para ativar, pressione e segure a tecla numérica
correspondente.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Modo entrada manual do tempo (tecla "1")
Nível de potência (tecla "2")
Modo de programação (tecla "3")
Opções do usuário (tecla numérica "4")
X2 - cozimento de quantidade dobrada (tecla
"5")
Menu A/B (tecla "6")

Então... como faço para usá-lo?
Modo entrada manual de tempo

O modo de entrada de tempo permite que o usuário insira manualmente o tempo de cozimento e o nível de
potência, sem alterar as teclas pré-programadas.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.
Pressione e segure a tecla numérica "1"/TIME ENTRY (ENTRADA DE TEMPO).
Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento desejado.
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).
Pressione a tecla START (Iniciar)/OK para começar a cozinhar.
No final do ciclo de cozimento, o forno emite um bip. Retire cuidadosamente o alimento do forno.

Modo de programação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pressione e segure a tecla numérica "3"/PROGRAM (PROGRAMA).
Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local do programa desejado.
Para editar o nome: Pressione a tecla numérica "0". Pressione as teclas numéricas para inserir o nome
da receita. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.
Para editar o tempo de cozimento para o Estágio Um: Pressione a tecla numérica "1". Pressione as
teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.
Para editar o nível de potência para o Estágio 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).
Se desejar cozinhar em etapas, repita as etapas 4-5 para cada etapa adicional, substituindo as teclas
numéricas correspondentes para cada estágio.
Para salvar e sair do modo de programação: Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.

A operação de comutação deste forno de micro-ondas pode causar flutuações de tensão na linha de fornecimento. A operação deste forno sob condições
desfavoráveis de fornecimento de tensão pode gerar efeitos adversos. Este dispositivo é destinado para conexão a um sistema de fornecimento de energia com uma
impedância máxima permitida do sistema Zmax de 0,31 Ohms no ponto de interface de fornecimento do usuário. O usuário deve garantir que este dispositivo seja
conectado somente a um sistema de fornecimento de energia que cumpra o requisito acima. Se necessário, o usuário pode solicitar à empresa de fornecimento de
energia a impedância do sistema no ponto de interface.
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Guia de início rápido
Consulte o manual do proprietário para instruções de segurança. Manual do proprietário completo disponível on-line.
Consulte o manual do proprietário para obter
instruções completas de cuidados e limpeza.

⚠⚠ NÃO use produtos de limpeza abrasivos

DO NOT
powerdespray
Não utilize
lavadoras
alta pressão

Noutensílios
metal pans
Não use
metálicos

ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio
ou hidróxido de potássio (lixívia).
O uso de agentes de limpeza não aprovados
anulará os termos da garantia.

Acessar e modificar as 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.
1.
2.
3.

4.

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.
Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para percorrer as páginas de opções do usuário.
Para acessar uma opção de usuário individual, pressione 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).
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

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-programadas
Permite o uso de teclas pré-programadas somente

Entrada de tempo

Ligado
Desligado

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

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 um programa predefinido
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

Entrada de dígitos

Tempo máximo de
cozimento

Detecta a unidade flash USB e importa menus no formato .xml

* Disponível apenas em alguns modelos (somente exibido no menu opções do usuário se a opção de fábrica estiver ativada).
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Para ver a documentação completa do
produto, acesse:
www.acpsolutions.com
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