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Identificação do modelo

Em caso de dúvidas ou para localizar uma assistência 
técnica autorizada da ACP, ligue grátis para 1-866-
426-2621 nos Estados Unidos ou Canadá ou para 
1-319-368-8120 fora dos Estados Unidos ou Canadá. 
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.

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: _______________
__________________________________________
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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” na página 5.

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

 5. Alguns produtos, como ovos inteiros e recipientes  
fechados (por exemplo, potes de vidro tampados), 
podem explodir e NÃO DEVEM ser AQUECIDOS 
neste forno.

 6. 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.

 7.  Tal como acontece com qualquer equipamento, é 
necessária a SUPERVISÃO em caso de uso por 
CRIANÇAS.

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

9. NÃO aqueça mamadeiras no forno.
10. 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.

11. NÃO opere o equipamento se o fio ou a flecha estiver 
danificado, caso não esteja funcionando corretamente 
ou se o forno tiver caído ou estiver danificado.

12. 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.

13. NÃO cubra, use filtro de bloco ou outras aberturas no 
forno.

14. 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.

15. NÃO mergulhe o cabo ou flecha na água.
16. Mantenha o cabo AFASTADO de superfícies 

AQUECIDAS.
17. NÃO deixe o fio pendurado para fora da mesa ou 

balcão.
18. 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. 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Reconheça este símbolo como uma mensagem de SEGURANÇA

ATENÇÃO
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

a. NÃO cozinhe demais a comida. Observe 
o forno cuidadosamente quando papel, 
plástico ou outros materiais combustíveis 
forem colocados dentro dele para facilitar o 
cozimento.

b. Remova laços de aço torcido 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 frite gordura 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 usando 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. Nunca use papel, plástico ou outros materiais 

combustíveis que não sejam para fins culinários. 
9. Ao cozinhar com papel, plástico ou outros materiais 

combustíveis, siga as recomendações do fabricante 
referentes ao uso.

10.  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.

11.  Não aqueça recipientes fechados 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. 

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

13. 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:

ATENÇÃO ATENÇÃO

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

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

uma recepção de sinal mais forte.

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

de pizza ou fritadeira. Isso pode resultar em funcionamento inadequado 
do forno de micro-ondas e pode reduzir a durabilidade dos componentes 
elétricos. 

• Não bloqueie nem obstrua o filtro do forno. Permita o acesso para limpeza. 
• Instale o forno em uma superfície em nível da bancada.
• Se uma etiqueta de advertência for fornecida, coloque-a em local visível 

perto do forno de micro-ondas.
• A tomada deve estar em um local que permita o acesso à flecha quando o 

forno estiver no lugar. 

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: Não há uma exigência de folga de instalação 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 combinado de forma que a parte inferior fique pelo menos 

91,5 cm (3 pés) acima do chão. 

Para evitar risco de choque 
elétrico ou morte, este forno 
deve ser aterrado.

Instalação

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 flecha de 
aterramento. A flecha deve ser conectada 
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 
no site wavelink da Amana). Quando um 
forno de micro-ondas 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 na flecha. Localizado na parte 
externa e traseira do forno, o terminal é 
identificado pelo símbolo abaixo.

Para evitar risco de choque 
elétrico ou morte, a flecha não 
pode sofrer alterações.

B

A

C

ATENÇÃO

ATENÇÃO
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Visor e características

Há palavras que o 
visor nunca realmente 
exibe.
O visor é usado em muitos 

modelos diferentes de micro-ondas. 
Dependendo do modelo, certas palavras 
ou símbolos nem chegam a aparecer ou 
a ficar visíveis.

VISORES DESCRIÇÃO
00:00 Mostra o tempo de cozimento. 

Se o cozimento em fases for 
programado, será exibido o tempo 
total de cozimento.

MW 50% MW 50% exibe o nível de potência 
atual do micro-ondas. 100% é a 
configuração mais alta; 0% é a mais 
baixa. (exemplo de potência de micro-ondas 50 
mostrado)

ITEM-05 ITEM-05 exibe a entrada de dígito 
simples ou duplo de uma condição 
de cozimento programada ao usar 
uma tecla programada. (exemplo do item 
05 mostrado)

STAGE 1 STAGE 1 mostra o número da fase 
(de 1 a 4) em que o forno está no 
ciclo de cozimento.

Visor de cozimento

VISORES DESCRIÇÃO
Enter Program to Add/
Review:

Mostra o tempo de cozimento. 
Se o cozimento em fases for 
programado, será exibido o tempo 
total de cozimento.

STAGE 1 Exibe o número da fase durante 
o cozimento ou durante a 
programação de uma fase de 
cozimento específica. O número 
da fase (de 1 a 4) indica a fase que 
está sendo usada no cozimento.

Programação do visor

Ready indica que o forno está 
pronto para funcionar.

Indica que o forno está em um 
programa de cozimento pré-
programado

Porcentagem 
de potência 
micro-ondas

Indica que o forno está em um 
programa de cozimento manual

Tempo 
restante no 
programa de 
cozimento

Tempo restante 
no programa 
de cozimento

Porcentagem 
de potência 
micro-ondas

As informações de 
cozimento são exibidas 
no visor após pressionar 
Time Entry no modo 
Ready.
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Visor e características

Tecla START
A tecla de início é 
usada para iniciar um 
ciclo de cozimento 
com entrada de 
tempo manual. 

Tecla STOP/
RESET
A tecla STOP/
RESET interrompe 
uma sequência de 

cozimento em andamento, remove 
todo o tempo restante e também 
encerra um ciclo de opções do 
usuário ou de programação. 
Quando a tecla STOP/RESET é 
usada para terminar uma mudança 
de programação ou opção, as 
alterações são descartadas.

Programação de tecla única
Este recurso permite que cada tecla numérica seja 
programada para um uso específico, tal como cozinhar 
ou descongelar certa quantidade de batatas para, em 

seguida, cozinhar legumes ou outros alimentos congelados. Para usar esse 
recurso, basta programar a tecla até o tempo e o nível de potência desejados. 
Para usar esse recurso, pressione a tecla uma vez e o micro-ondas começará a 
cozinhar.

Programação com tecla dupla
Este recurso permite que sejam feitas 100 entradas 
programadas. 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.

Entrada de tempo manual
Além das teclas programáveis, este micro-ondas também aceita 
entrada de tempo específica ao usar a tecla TIME ENTRY.  
A utilização da entrada de tempo manual não afeta os botões 
programados.

Tecla Quantity
A tecla de quantidade aumenta o tempo de cozimento predefinido 
por uma porcentagem do tempo de cozimento original. O usuário 
especifica a porcentagem, que pode ser alterada por sequências 

individuais de cozimento. A quantidade pode aumentar até 8 vezes. Depois de 
pressionar, será exibida a mensagem QTY, com o número de vezes em que o 
tempo de cozimento será estendido. Esse recurso é muito útil para cozinhar 
várias porções de alimentos, como batatas ou fatias de pizza.

Cozimento em fases
O cozimento em fases é uma sequência de cozimento com 
alterações específicas da fase de potência. O usuário pode 
programar até quatro mudanças de nível de energia diferentes e um 

tempo de cozimento específico para cada nível de potência. Cada combinação 
de nível de potência/tempo de cozimento é conhecida como uma fase.  
É possível programar até quatro fases.

Opções do usuário
Este micro-ondas pode ser configurado para apresentar as preferências 
específicas do usuário. Opções como volume do sinal sonoro e número de 
teclas programáveis podem ser alteradas. Para alterar opções diferentes, 
consulte Opções do usuário neste manual.

Pausar o cozimento no 
meio do ciclo
A pausa no cozimento é um 
recurso exclusivo desta série de 
micro-ondas. Essa pausa permite 
adicionar ingredientes extras, 
verificar o andamento do cozimento 
ou deixar o alimento descansar 
pelo período necessário entre as 
configurações de potência ou tempo 
de cozimento. Para utilizar a pausa 
no cozimento, siga as sequências 
de programação para teclas 
programáveis.

Nível de potênciaQuantidade

Entrada de tempo Fase Program Save
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Cozimento por micro-
ondas
O cozimento por micro-ondas usa 
ondas de energia de alta frequência 
para aquecer os alimentos. 
Durante o cozimento, a energia 
micro-ondas faz as moléculas dos 
alimentos se moverem rapidamente. 
Esse movimento rápido entre as 
moléculas cria o calor, que cozinha 
os alimentos. A mensagem POWER 
é exibida quando o forno está 
gerando energia micro-ondas para o 
ciclo atual.

 

Entrada de tempo manual
Para cozinhar alimentos usando um determinado nível de tempo de 
entrada e potência.

1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
• A mensagem READY é exibida. O ventilador e a luz 

acendem.
2. Pressione a tecla TIME ENTRY.

• Se a tecla não funcionar, abra e feche a porta do forno 
e tente novamente.

3. Insira o tempo de cozimento usando as teclas 
numéricas.

4. Pressione POWER LEVEL para alterar o nível de 
potência.
• Para uma potência micro-ondas menor, pressione as 

teclas de 1 (para 10%) a 9 (para 90%).
5. Se desejar o cozimento em fases, pressione STAGE e 

repita as etapas de 2 a 4.
• É possível programar um máximo de quatro fases 

diferentes.
6. Pressione a tecla START.

• O forno começa a funcionar e o tempo é contado 
regressivamente.

7. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal 
sonoro e desliga. É exibida a mensagem DONE.

Teclas pré-programadas
Para cozinhar o alimento usando as teclas pré-programadas com 
sequências de cozimento.
1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.

• A mensagem READY é exibida. O ventilador e a luz acendem.
2. Pressione a tecla desejada.

• Para entradas de tecla única, pressione 
apenas uma tecla.

• Para a entrada de tecla dupla, pressione 
as duas teclas, em ordem, do número de 
dígito duplo para a sequência de cozimento 
desejada.

• Para alterar a opção de entrada de tecla simples ou dupla, 
consulte a seção Opções do usuário neste manual.

3. O forno começa a cozinhar.
• Para tempo de cozimento adicional, pressione a tecla pré-

programada novamente.
4. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro e 

desliga. É exibida a mensagem DONE.

Configurações de fábrica

O micro-ondas parou 
de cozinhar
Esta série de micro-ondas tem um 
recurso adicional, que é o de pausar 
o cozimento no meio do ciclo. Esse 
recurso foi criado para parar no 
meio de um ciclo programado. Essa 
pausa pode ser usada para girar 
o alimento, mexer o alimento ou 
adicionar ingredientes necessários 
durante o ciclo de cozimento. 
Durante uma pausa no cozimento no 
meio do ciclo, o micro-ondas emite 
sinais sonoros de modo contínuo e 
a mensagem PROGRAM PAUSED 
é exibida até a porta do forno ser 
aberta e fechada novamente. 
Para dar continuidade ao ciclo de 
cozimento, basta pressionar o botão 
START.

Usando o controle do forno
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O que é o 
cozimento em 
fases?
O cozimento em fases 
permite que vários ciclos 

ou fases de cozimento diferentes sejam 
usados consecutivamente, sem que 
o usuário precise inserir informações 
repetidamente. O cozimento em fases 
pode ser configurado para descongelar 
alimentos inicialmente, depois cozinhá-
los e, a seguir, mantê-los aquecidos 
até o momento de servir. O tempo 
total de cozimento para todas as fases 
combinadas não pode ser superior a  
60 minutos.

Programação de múltiplas fases
O cozimento em fases permite ciclos consecutivos e ininterruptos de 
cozimento. Pode-se programar até quatro ciclos de cozimento diferentes 
em uma tecla de memória.
Para usar o cozimento em fases:
1. Siga as etapas 1 a 5 acima.
6. Pressione STAGE.

• Começará a programação para a próxima fase de 
cozimento.

• O visor indica a fase que será programada.
• Insira o tempo de cozimento e o nível de potência como 

nas etapas 4 e 5.
• Para inserir outra fase de cozimento nesta tecla, pressione a tecla 

STAGE novamente.
• É possível programar até quatro fases diferentes.
• O tempo de cozimento total (total de todas as fases) é de 

60 minutos.
7. Pressione a tecla Quantity.

• É exibida a mensagem CF:80.
• Utilize as teclas numéricas para inserir o fator de 

cozimento desejado (de 1 para 10% a 0 para 100%).
8. Pressione PROGRAM SAVE para salvar o programa e as 

alterações.
9. Para descartar alterações, pressione STOP/RESET antes de 

pressionar PROGRAM SAVE.

Programação das teclas
O forno é enviado da fábrica definido com programação de tecla única. Para 
alterar o padrão do forno para programação de tecla dupla, consulte a seção 
Opções do usuário. Para programar a configuração de quantidade de tempo ou 
nível de potência de uma tecla:
1. READY deve aparecer no visor. Caso contrário, abra e feche a porta.
2. Pressione a tecla PROGRAM SAVE.

• Começa o modo de programação.
• É exibida a mensagem Enter Program to Add/Review. 

3. Pressione a tecla que será programada ou reprogramada.
• O visor mudará para a revisão de todas as configurações da 

tecla.
• O número da tecla programada é exibido ao lado da palavra 

ITEM.
4. Pressione TIME ENTRY para programar o tempo de cozimento.

• Utilize as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento 
desejado.

• O tempo de cozimento máximo é de 60 minutos.
5. Pressione POWER LEVEL para programar o nível de potência 

micro-ondas.
• Pressione a tecla numérica para o nível desejado. Pressione 

a tecla numérica novamente para definir o nível de potência 
para 100% .

• Para uma potência micro-ondas menor, pressione as teclas de 
1 (para 10%) a 9 (para 90%). 

6. Pressione a tecla Quantity se quiser um fator de cozimento 
diferente.
• É exibido o padrão de CF:80.
• Utilize as teclas numéricas para inserir o fator de cozimento 

desejado (de 1 para 10% a 0 para 100%).
7. Pressione PROGRAM SAVE para salvar as alterações no 

programa.
8. Para descartar alterações, pressione STOP/RESET.

Pausa no meio do 
ciclo
Para adicionar uma pausa a um ciclo de 
cozimento programado

1. Pressione a tecla oculta após inserir 
o tempo ou o nível de potência.

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

3. Continue a programação das 
teclas, conforme desejado.

Quando a tecla programada for usada, 
ocorrerá uma pausa no meio do tempo 
programado total. O forno emitirá um 
sinal sonoro contínuo e a mensagem 
Program Paused será exibida até 
a porta ser aberta e fechada. Para dar 
continuidade ao ciclo, pressione a tecla 

START .

O que é um fator de 
cozimento de quantidade?
É possível definir cada ciclo de 
cozimento pré-programado com um 
fator de cozimento específico. O fator 
de cozimento é a quantidade de tempo 
extra adicionada como porcentagem do 
tempo original. Sempre que a tecla de 
quantidade for pressionada, o tempo de 
cozimento aumentará na porcentagem 
especificada pelo usuário. O fator de 
cozimento padrão da ACP é 80%.

Programação do controle do forno 
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Opções do usuário

Alterando as opções do usuário
Opções como programação de tecla simples ou dupla e volume do sinal sonoro 
podem ser alteradas de acordo com as preferências individuais.
Para alterar as opções, as mensagens READY e ITEM não devem estar 
sendo exibidas:
1. Pressione a tecla escondida.
 • A tecla não está marcada.
 • O visor permanece em branco quando a tecla oculta é pressionada.

2. Pressione a tecla PROGRAM SAVE .

• A primeira opção do usuário será exibida. Agora, o forno está no modo de 
opções.

3. Pressione a tecla numérica que controla a opção que será alterada.
• Consulte as opções na tabela abaixo.
• A opção atual será exibida.

4. Pressione a tecla numérica novamente para alterar a opção.
• Sempre que a tecla for pressionada, a opção vai mudar.
• O código de correspondência é exibido com o código para a opção 

desejada.
• As alterações entram em vigor após pressionar a tecla.
• Para alterar as opções adicionais, repita as etapas 3 e 4.

5.  Pressione PROGRAM SAVE  para retornar a READY ou abra e feche 
a porta do forno.

Não gostou de uma opção?
As configurações de fábrica estão 
marcadas em negrito.  
Para restaurar o forno para as 
configurações de fábrica, basta 
selecionar a opção que está marcada em 
negrito. 

.

Teclas numéricas Visores Opções
1

Entrada de dígito duplo
Desabilitado

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

2
Programação manual

Desabilitado
Habilitado

Entrada de tempo manual/cozimento não autorizado
Entrada de tempo manual/cozimento autorizado

3
Reinicializar ao abrir a porta

Desabilitado
Habilitado

A abertura da porta do forno não redefine o forno de volta para READY
A abertura da porta do forno redefine o forno de volta para READY

4
Sinal sonoro das teclas

DESLIGADO
LIGADO

As teclas não emitem sinal sonoro quando são pressionadas (sinal sonoro das teclas desligado)
As teclas emitem sinal sonoro quando são pressionadas (sinal sonoro das teclas ligado)

5
Volume do alto-falante

DESLIGADO
BAIXO
MÉDIO
ALTO

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

6
Sinal de fim do cozimento

Sinal sonoro contínuo
Sinal sonoro de 3 segundos
Quatro sinais sonoros (uma 

vez)
Quatro sinais sonoros (repe-

tição)

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

7
Teclado ativo

15 segundos
30 segundos
60 segundos
120 segundos

Sempre

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

Tecla Stage
Mensagem de limpeza de filtro

(Frequência)

Desabilitado
Semanalmente
Mensalmente

Trimestralmente

O forno não exibirá a mensagem Clean Filter
O forno exibirá a mensagem Clean Filter a cada sete (7) dias
O forno exibirá a mensagem Clean Filter a cada trinta (30) dias
O forno exibirá a mensagem Clean Filter a cada noventa (90) dias
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Limpeza do interior, exterior e porta
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. Se desejar, ferva uma xícara de água 
no forno micro-ondas para soltar a sujeira antes de limpar. NÃO permita que 
resíduos de cozimento, como gordura ou banha, permaneçam no interior 
do forno por um período prolongado.

• NÃO permita que resíduos de cozimento permaneçam na cavidade do 
forno.

• NÃO use limpadores abrasivos ou produtos de limpeza que contenham 
amônia.  
Eles podem danificar o acabamento. 

• NUNCA despeje água no fundo do forno micro-ondas.
• NÃO use sistemas de limpeza do tipo com pressão de água. 

Limpeza do filtro de admissão de ar
Limpe o filtro de admissão de ar semanalmente para um fluxo de ar adequado. 
Limpe o filtro em água quente e detergente neutro. Não utilize o forno sem o 
filtro estar no lugar. O filtro encontra-se abaixo da porta do forno. 

• Para removê-lo, gire os parafusos no sentido anti-horário. 
• Para reinstalá-lo, posicione o filtro sobre a admissão de ar e gire os 

parafusos no sentido horário.

Remoção do filtro de admissão de ar

Limpeza das saídas de ar de descarga
Mensalmente, verifique se há acúmulo de vapores de cozimento nas grelhas 
de descarga de ar na parte traseira do forno. Limpe a saída de ar com um pano 
úmido para garantir um fluxo de ar adequado. Seque bem.

Limpeza das saídas de ar de descarga

Cuidados e limpeza

Para evitar o risco de choque 
elétrico, ferimento grave ou 
morte, desconecte o cabo 
de alimentação ou abra os 
disjuntores do forno antes da 
limpeza.

Para evitar o risco de danos 
ao produto, limpe o filtro de ar 
regularmente.

ATENÇÃO

CUIDADO



Cuidados e limpeza

 

Para evitar o risco de 
queimaduras ou choques 
elétricos:
• desconecte o forno da rede 

elétrica antes de trocar a 
lâmpada.

• antes de substituir a lâmpada, 
confira se o forno e a lâmpada 
estão frios.

• não utilize o forno sem a 
lâmpada e a tampa de acesso 
estarem no lugar.

Para evitar o risco de 
ferimentos, use luvas para 
proteger as mãos em caso de 
quebra acidental da lâmpada.

Para evitar o risco de danos ao 
produto, não utilize o forno sem 
a proteção contra respingos.  
A formação de arco danificará a 
cavidade e a antena se o forno 
for utilizado sem a proteção.

Limpeza da proteção contra 
respingos 
A proteção contra respingos protege a parte superior da cavidade do forno 
de micro-ondas e a antena contra sujeira. Limpe a sujeira da proteção com 
um pano úmido ou com água e detergente neutro. Remova a proteção 
contra respingos para facilitar a limpeza. 

1. Desligue o forno antes de remover a proteção contra respingos para 
parar a rotação da antena. 

2. Coloque os dedos na frente da proteção e empurre para frente e para 
baixo. 
• Ao remover e substituir a proteção contra respingos, tenha cuidado 

para não dobrar a antena.

Remoção da proteção contra respingos

3. Lave a proteção em água quente e sabão. Enxágue e seque bem. 
• Não lave a proteção na máquina de lavar louças.
• Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

4. Para recolocar a proteção contra respingos, encaixe as abas nas 
ranhuras no topo da parte traseira da cavidade do forno. Levante e 
pressione a parte da frente da proteção até ela entrar no lugar.

1. Desconecte da rede elétrica.
2. Remova o parafuso da tampa de 

acesso, localizado no canto superior 
esquerdo da parte externa do forno.

3. Usando luvas protetoras, 
desenrosque a lâmpada em sentido 
anti-horário.

4. Substitua a lâmpada por uma 
lâmpada para aparelhos de  
230 volts e 40 watts. 
• Não aperte demais a lâmpada 

ou poderá ser difícil removê-la 
posteriormente.

5. Recoloque a tampa de acesso antes 
da utilização.

6. Reconecte à rede elétrica.

Substituição da lâmpada do forno
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Antes de ligar para a assistência

 
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.

   
    

Problema Causa possível
O forno não funciona. 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.

Verifique o fusível ou disjuntor.
O forno funciona de modo intermitente. Verifique se há obstruções no filtro de ar e nas áreas de 

descarga.
O forno não aceita entradas quando a tecla é 
pressionada.

Verifique se o forno está ligado.

Abra e feche a porta. Pressione a tecla novamente.
O forno está com funcionamento defeituoso 
ou apresenta a mensagem CALL SERVICE ou 
ERROR acompanhada de um número

O controle do forno contém um sistema de autodiagnóstico.  
O sistema de autodiagnóstico informa quando há um problema 
ou erro. Quando o controle eletrônico indicar um problema, siga 
as etapas listadas abaixo:

1. Registre o número mostrado.
2. Desligue o forno da tomada. Aguarde um (1) minuto. Ligue o 
forno na tomada.
 - A desconexão da energia elétrica poderá eliminar o código de 
serviço. Se a falha persistir, entre em contato com o ComServ 
ou com uma assistência técnica autorizada da Amana. 

O forno funciona, mas não aquece os 
alimentos.

Coloque um copo de água fria no forno.
Ligue-o por um (1) minuto na potência máxima (100%).
Se a temperatura não subir, o forno não está funcionando 
corretamente. Entre em contato com o ComServ ou com uma 
assistência técnica da ACP autorizada.

É exibida a mensagem HOT O magnétron do forno está superaquecido. O forno interrompe 
automaticamente a sequência de cozimento e liga o ventilador 
para arrefecimento até atingir a temperatura normal. Quando o 
magnétron retorna à temperatura normal, o forno volta ao modo 
READY. 

CALL SERVICE (piscando após o ciclo de 
cozimento)

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