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Casual Cooking
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Tensão / Frequência, Potencia trabalho: 220V / 60Hz, 1450W
Potência nominal: 1450W
Potência do Grill: 1.200W

Convecção: 1.350W
Frequência de Operação 2.450MHz

Dimensões Externas : 592mm(L) X 530mm(P) X 390mm(A)
Dimensões da Cavidade do Forno: 350mm(L) X 372mm(P) X 232mm(A)

Capacidade do Forno: 30 LITROS
Peso do Produto S/ Embalagem: 18,5kg aprox.

02

31.ATENÇÃO: As peças acessíveis podem esquentar durante o uso. As crianças pequenas devem
ser mantidas afastadas.

o vidro da porta do forno / o vidro das tampas articuladas da placa (conforme o
caso), pois podem arranhar a superfície, o que pode resultar em estilhaços do vidro
33. O aparelho não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor.
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Toques 
Potência do 

Microondas 
Display

1 100% P100

2 70% P70

3 50% P50

4 30% P30

5 10% P10
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Auto 

Aquecimento

A1

Batata

A2

Carne

A3

Pizza

A4

Peixe

A5

Frango

A6

1 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20

2 0,15 0,30 0,20 0,20 0,20 0,40

3 0,20 0,40 0,25 0,30 0,30 0,60

4 0,25 0,50 0,30 0,40 0,40 0,80

5 0,30 0,60 0,35 0,50 0,50 1,00

6 0,35 0,70 0,40 0,60 0,60 1,20

7 0,40 0,90 0,45 0,80 0,70 1,40

8 0,45 1,10 0,50 1,00 0,80 1,60

9 0,50 1,30 0,55 1,30 0,90 1,80

10 0,60 1,50 0,60 1,50 1,00 2,00

TOQUE

MENU / PESO
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Componentes:
1 - Parafuso Ø3x20mm - 2 peças
2 - Tampa de rosca
3 - Parafuso Ø4x45mm - 1 peça 
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1. Coloque o forno de micro-ondas no gabinete e mantenha o forno de micro-ondas na 
direção horizontal e mantenha a distância das bordas dos dois. Em seguida, fixe o parafuso 
(componente 1) na parte superior do forno de micro-ondas e prenda-o no gabinete.

2. Abra o forno micro-ondas, fixe o parafuso (Componente 3) e prenda-o no gabinete, em 
seguida, instale a tampa do parafuso.



TERMO DE GARANTIA
Condições normais de Garantia (Válidas para o Brasil)
Esta garantia tem prazo de validade de nove meses "garantia contratual" a partir da data do término da 
"garantia legal" que é de 90 dias, totalizando um ano a partir da data da venda ao primeiro consumidor 
(consumidor final), com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o numero do CPF do mesmo.
Para que a garantia seja válida, é necessário que o cliente exiba, em caso de reparos técnicos, a nota fiscal, na 
qual estejam mencionados os elementos identificadores do produto (código, modelo e descrição).
Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de 
deformação do material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o 
Revendedor/Importador, poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida 
até o fim do contrato inicial.
Garantia Legal: vidros, peças plásticas e lâmpadas, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo 
legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor tendo como base a 
Ordem de Serviço e a nota fiscal. Lições desta garantia: 1. Qualquer defeito que for constado neste produto deve 
ser imediatamente comunicado ao Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Não estão cobertas pela garantia: 
todas as partes ou componentes danificados pelo transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador, 
avarias causadas por deficiências na instalação ou na alimentação hidráulica, elétrica ou de gás, descuido, 
negligência, imperícia ou incapacidade de utilização, modificações ou intervenções efetuadas por técnicos 
não autorizados pelo Revendedor/Importador, deficiência na manutenção ou outras e quaisquer causas não 
imputáveis a defeitos de fabricação do aparelho. São também excluídas da garantia as intervenções inerentes 
à instalação e alimentação do aparelho, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de 
instruções; 2. Esta garantia abrange a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem 
defeitos de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no serviço respectivo. A garantia não cobre o desgaste 
proveniente da utilização normal do aparelho (grelhas, guarnições, lâmpadas, puxadores, manípulos, 
comandos, partes descartáveis, etc...); 3. Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados 
apenas no perímetro urbano das cidades onde se mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Nas 
demais localidades onde o fabricante não mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB, os defeitos 
deverão ser comunicados ao Revendedor, sendo que neste caso as despesas decorrentes de transporte do 
produto, seguro bem como despesas de viagem e estada do técnico, quando for o caso, correrão por conta do 
usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço; 4. Esta garantia perderá totalmente sua validade se 
ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir expressas: se o produto for utilizado em desacordo com as instruções 
constantes no manual de instruções; se o produto for aberto, consertado ou ajustado por pessoa não autorizada 
pelo Fabricante; se o produto for ligado em corrente elétrica diferente da  recomendada no Manual de 
Instruções: se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros estranhos ao Fabricante, por 
acidentes ou em decorrência do mau uso do produto; 5. Em nenhuma hipótese são cobertas pela garantia as 
despesas decorrentes da preparação do local para ligação do produto (ex.: rede elétrica, rede de gás, 
aterramento, etc.), sendo estas de total responsabilidade do Consumidor; 6. Essa garantia não encobre 
eventuais alterações/avarias no produto decorrentes de agentes essencialmente naturais, tais como umidade, 
maresia, calor, frio, chuva, granizo, oxidação, ferrugem, etc... Expirando o prazo de vigência desta garantia, 
cessará toda a responsabilidade do Fabricante, quanto a validade dos termos estipulados neste certificado. 
Durante os 12 meses de garantia as reparações serão totalmente gratuitas, basta solicitar atendimento técnico 
através do nosso SAC pelo número (11) 3003-9030    salvo se tratar de reparações não cobertas pela garantia, 
conforme anteriormente especificado, ou se verificar que o aparelho não apresenta qualquer anomalia. 
Nessas condições as despesas serão totalmente a cargo do cliente. Excedido o prazo de 12 meses da 
data de aquisição, a garantia expira e passará a ser cobrada pela visita técnica, as peças substituídas e a 
mão-de-obra, de acordo com as tarifas vigentes, na posse dos técnicos autorizados. Caso o aparelho 
seja reparado em um centro de assistência técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do 
transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo centro de assistência técnica, caso 
este efetue o transporte.
Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às 
exigências operacionais. Esta é a única garantia válida e é expressamente proibido alterar os prazos ou substituí-
los, seja verbalmente  seja por escrito.
Os Fabricantes se reservam o direito de modificar os produtos (características ou componentes) sem prévio aviso.
 ATENÇÃO: Este produto está sujeito à corrosão se submetido às seguintes condições:
- Umidade; Maresia; Calor excessivo; Frio excessivo; Chuva; Granizo; Oxidação; Ferrugem; Produtos abrasivos.   
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