
MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO 

Im
ag

em
 Il

u
st

ra
ti

va

FORNO MICRO-ONDAS COMBINADO
MODELO 20.07.21406

ANOS





 APRESENTAÇÃO

03

Prezado cliente!

Obrigado por ter escolhido um produto da Debacco, uma marca da Empresa GhelPlus.

O uso do seu produto é fácil, entretanto o manual de instruções é um guia eficaz para a 
instalação, utilização e manutenção de seu novo produto.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

    Importante! 
    Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação.

                                              

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC
Fone: (46) 3547-8310 

Whatsapp (46) 98822-9774
SAC 0800 643-2980

www.debacco.com.br 

sac@debacco.com.br
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1. SEGURANÇA

1.1 Instruções importantes de segurança:
?Recomendamos que a primeira instalação do seu produto seja feita por um técnico treinado do 

Serviço Autorizado Debacco.
?Esta instalação não é gratuita.
       Este é o símbolo de alerta de segurança.
?Instale um disjuntor unipolar com uma abertura mínima de contato de 3 mm entre o aparelho e 

a rede elétrica se monofásica e dois disjuntores se bifásica. O disjuntor unipolar deve ser 
dimensionado de acordo com a carga e deve estar em conformidade com os regulamentos 
atuais (o fio terra não deve ser interrompido pelo disjuntor).

?Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por Serviço Autorizado 
Debacco, a fim de evitar riscos.

?O ponto de alimentação do seu produto deve ser exclusivo para ele. Não conecte nesse ponto 
outros eletrodomésticos.

?Não conserte ou substitua qualquer peça do seu produto, a não ser que seja especificamente 
recomendado neste manual. 

?Todos os demais serviços de manutenção devem ser executados por um técnico do Serviço 
Autorizado Debacco, e serão cobrados após o período de garantia.

?A instalação deste produto exige um correto dimensionamento da rede elétrica. Instale o 
produto de acordo com as especificações descritas neste manual. 

?A sua segurança e a de terceiros é muito importante. Este manual e o seu produto têm muitas 
mensagens importantes de segurança.

?Sempre leia e siga as mensagens de segurança.
?A placa de especificações está localizada no lado direito da porta.
?Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem 

seguidas imediatamente.
?Nunca coloque panelas pesando mais de 15 kg em cima da porta aberta do micro-ondas.
?Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, como:
- Equipe de áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo;
- Por cliente em hotéis, pousadas e outros ambientes residenciais;
- Leito e ambientes tipo café da manhã.
?Cuidado: se as travas da porta ou a porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado 

até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.

1.2 Itens de segurança:
?Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
?Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
?Não remova o fio de aterramento.
?Ligue o fio de aterramento a um fio terra efetivo.
?Não use adaptadores ou T’s.
?Não use extensões.



1.3 Dicas importantes para quem vai operar o produto:
?ATENÇÃO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma 

vez que são passíveis de explodir.
?ATENÇÃO: As peças acessíveis podem aquecer durante o uso. Para evitar queimaduras, crian-

ças devem ser mantidas afastadas.

?Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do 
aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança Este 
eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos.

?Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste aparelho.
?Mantenha crianças e animais longe do seu produto quando ele estiver funcionando.
?As crianças pequenas devem ser vigiadas, a fim de garantir que não brinquem com o aparelho
?A altura mínima de espaço livre exigida acima do topo do forno de micro-ondas é de 4 mm.
?Apenas utensílios adequados podem ser usados no forno de micro-ondas.
?Quando aquecer alimentos embalados em plástico ou papel, preste atenção ao forno de micro-

ondas devido à possibilidade de incêndio.
?Os ovos com casca ou ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, 

uma vez que eles podem explodir, mesmo após o aquecimento de micro-ondas terminou.
?Se fumaça for observada, desligue o interruptor do aparelho ou desconecte o cabo de 

alimentação e mantenha a porta fechada para suprimir a propagação da chama.
?Garrafas e latas para bebê devem ser agitadas. Verifique a temperatura antes consumir a fim de 

evitar queimaduras.
?O micro-ondas deve ser limpo regularmente e todos os restos de alimento devem ser removidos.
?Se o forno de micro-ondas não for limpo, pode deteriorar a superfície do aparelho e, 

consequentemente, afetar a vida útil do aparelho e originar situações perigosas.
?Não use o seu produto se ele estiver danificado ou não estiver funcionando corretamente.
?Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do seu produto, não entrem 

em contato com peças quentes, nem fiquem na porta do mesmo.
?Deve ser tomado cuidado para evitar contato com os elementos de aquecimento dentro do 

produto.
?Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, 

portando deve-se tomar muito cuidado ao manusear o recipiente.
?Utilize somente utensílios próprios para uso em micro-ondas.
?Utilize recipientes de tamanhos adequados para micro-ondas. Assegure-se que o prato giratório 

não está sendo bloqueado por nada e pode girar livremente.
?Quando usar filme plástico ou papel para cobrir os alimentos ou recipientes, verifique 

constantemente o forno devido a possibilidade de incendiar-se e também sempre deixe uma 
pequena abertura para a saída dos vapores provenientes do cozimento do alimento.

?Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no micro-ondas. Se essa recomendação não 
for seguida, durante o funcionamento, pode ocorrer faíscamento, danificando o aparelho.

1. SEGURANÇA
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1. SEGURANÇA

?ATENÇÃO: Antes de substituir a lâmpada, assegure-se de que a lâmpada que será substituída 
esteja fria e o seu produto esteja também frio e desligado da rede elétrica e ou com o disjuntor 
desligado, para evitar a possibilidade de choque elétrico ou queimaduras.

?AVISO: Se as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que 
tenha sido reparado por uma pessoa treinada.

?Utilize sempre pegadores de recipientes secos. 
?Pegadores de recipientes úmidos ou molhados em superfícies quentes podem resultar em 

queimaduras devido ao vapor. Não deixe que o pegador de recipientes entre em contato com 
elementos quentes de aquecimento. Não utilize uma toalha ou outro pano volumoso. Jamais 
guarde materiais inflamáveis em seu produto ou nas suas proximidades.

?Não use artigos de vestuário frouxos ou dependurados como gravatas, cachecóis, jóias ou 
mangas suspensas, quando estiver usando o seu produto, nem toalhas ou panos grandes de 

cozinha para segurar os utensílios, pois eles podem se incendiar. Durante e após o uso, não 
toque nas superfícies internas do seu produto, nem deixe roupas ou outros materiais 
inflamáveis em contato com eles, até que tenham tido tempo suficiente para esfriar.

?Use luvas de cozinha para retirar bandejas e acessórios quando o produto estiver quente.
?Não use o seu produto para aquecer o ambiente.
?Nunca limpe o seu produto com o aparelho de limpeza a vapor de alta pressão, pois 

poderá provocar curto-circuito.
?Não use produtos de limpeza abrasivos ou espátulas metálicas afiadas para limpar o vidro 

da porta, pois eles podem arranhar a superfície, o que poderia resultar na quebra do vidro.
?Use somente utensílios de cozinha aprovados para uso específico do seu produto.
?Siga as instruções do fabricante dos utensílios.

?O forno de micro-ondas destina-se a aquecer alimentos e bebidas. Secagem de alimentos ou 
roupas e aquecimento de bolsas de água quente, chinelos, esponjas, pano úmido e similares 
podem levar ao risco de ferimentos, ignição ou fogo.

?AVISO: É perigoso para alguém que não seja uma pessoa treinada executar qualquer operação 
de serviço ou reparo que envolva a remoção de qualquer tampa que proteja contra a exposição à 
energia de micro-ondas.
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2.2 Conectando o cabo de alimentação à rede elétrica:
?Ao conectar o cabo à rede elétrica, instale um disjuntor unipolar com uma abertura mínima de 

contato de 3 mm entre o aparelho e a rede elétrica. O disjuntor unipolar deve ser dimensionado de 
acordo com a carga e deve estar em conformidade com os regulamentos atuais (o fio terra não deve 
ser interrompido pelo disjuntor).

?Insira o plugue, numa tomada para três pinos de 20A alimentada em 220 V, acoplada na fiação dos 
disjuntores destinados ao produto.

?O cabo de alimentação deve ser posicionado de forma que não atinja uma temperatura superior a  
50° C em relação à temperatura do ambiente, em qualquer lugar ao longo de seu comprimento, ou 
protegido por isolamento com uma classificação apropriada. Antes de fazer a conexão, verifique se:

?A segurança elétrica deste aparelho só pode ser garantida se o seu  produto estiver aterrado de 
maneira correta e eficiente, de acordo com os regulamentos sobre segurança elétrica. Sempre 
garanta que o aterramento seja eficiente se houver alguma dúvida, chame um técnico qualificado 
para verificar o sistema. O fabricante e o importador não se responsabilizam por danos resultantes de 
um sistema que não tenha sido aterrado.

?O aparelho deve estar aterrado.
?A instalação deve garantir proteção contra a exposição de partes eletricamente ativas.
?O seu produto deve ser instalado de acordo com as instruções fornecidas.
?O disjuntor de segurança e o sistema elétrico estejam prontos de acordo com a carga do “forno”.
?O sistema de fornecimento de energia tenha uma conexão para “fio terra” obedecendo as leis e 

regulamentos locais.
?A tomada ou o disjuntor unipolar esteja facilmente acessível com o seu produto instalado.
?Seu produto possui um plug de 16A, com pinos de Ø 4,0 mm para seu produto de 220 V, usar tomada e 

disjuntores A fiação da rede elétrica, onde será instalado o forno elétrico, deverá ser instalado com 
fios na bitola adequada, consulte o Serviço Autorizado Debacco ou um eletricista qualificado.

?O plugue do forno elétrico com três pinos possui terminal de aterramento.
?A tomada de instalação do Forno Elétrico deve ser ligada a um “terra” eficiente, atendendo normas 

ABNT NBR 5410 e NBR 14136.
?É importante que esta ligação seja efetuada por um eletricista qualificado. Não inutilize o pino de 

aterramento do plugue, pois o aterramento elétrico correto do produto  é importantíssimo para a 
segurança do usuário, sua família e seu patrimônio

2. INSTALANDO SEU PRODUTO 

2.1 Requisitos de Instalação:
?A cozinha deve estar seca e ter ventilação eficaz de acordo com as disposições técnicas existentes.
?O cabo de alimentação atrás do seu produto deve ser colocado de forma a evitar tocar no painel 

traseiro, devido ao calor desenvolvido durante a operação.
?Este é um produto embutido, o que significa que sua parede traseira e a sua parede lateral podem ser 

colocadas ao lado de um móvel alto ou de uma parede. O revestimento usado em móveis montados 
deve ser aplicado com um adesivo resistente ao calor (100 °C). Isso evita a deformação da superfície 
ou o desprendimento do revestimento. Se estiver inseguro sobre a resistência ao calor da sua mobília, 
deve deixar aproximadamente 2 cm de espaço livre ao redor do forno. A parede atrás do seu produto 
deve ser resistente à altas temperaturas. Durante a operação, o lado traseiro pode aquecer até cerca 
de 50°C acima da temperatura ambiente.

?Faça uma abertura com as dimensões indicadas no diagrama (nicho pg.9)  para o forno a ser 
montado.



 
 
 

 
 

  

Se colocarmos o forno no armário, o armário de materiais deve ser isolado e a folga entre a 
extremidade do armário e o forno deve ser superior a 100 mm para ventilação.

2. INSTALANDO SEU PRODUTO 

2.3 Dimensões do nicho de instalação:

 

 

Medidas em milímetros
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Existem 4 parafusos no lado interno da moldura da porta do forno micro-ondas.

Observação: Não pegue a maçaneta da porta como ponto de apoio de força durante a 
instalação e remoção.

2. INSTALANDO O PRODUTO 

10



1. - Maçaneta da porta
2. - Vidro da janela da porta
3. - Vedação da porta
4. - Eixo de acionamento
5. - Anel do prato giratório
6. - Prato giratório
7. - Grill ou grelhador
8  - Painel de controle

LIGLIG3. CONHECENDO SEU PRODUTO 

3.1 Peças e características:

3.2 Painel
Todos os dispositivos de controle e monitoramento do aparelho são colocados juntos ao 
painel de controle. Consulte as tabelas das páginas 12 e 13.
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SÍMBOLO
 DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES E ÍCONES  

 
Iniciar/ Pausar

 

 
Duplo grill ventilado

 

 Microondas + duplo grill ventilado + descongelamento
 

Duplo grill
 

 Turbo ventilado 
 

 Descongelamento 
 

 Micro-ondas
  

 Fermentação 
 

  

 Temperatura  

 Relógio  

 Configuração do toque de notificação  

 Função de memória  

 Luz  

 Toque longo: tecla de bloqueio para crianças, bloqueia  o painel de 

controle  

 1. Toque curto para confirmar os parâmetros de configuração atuais ou 

para iniciar  a operação;  

2. Toque curto para pausar o modo de operação atual durante o modo de 

operação ;  

3. Toque longo para cancelar o modo de operação atual e retornar ao 

modo de espera.  

 Aumentar/diminuir ( temperatura, peso e tempo)  

Aquecimeno de pratos

 

LIGLIG3. CONHECENDO SEU PRODUTO 



ÍCONES DEFINIÇÃO

Modo Micro-ondas

Icone de modo

Duplo grill

 

Turbo ventilado

 

Duplo grill ventilado

 

Descongelamento

 

Micro-ondas + duplo grill

 

 

Micro-ondas + descongelamento

 

1- O display de temperatura indica como: 180 °C  ( 250 °F)

 

2- O peso que aparece no display, por exemplo: 1000 g 

 

3- A potência do micro-ondas que parece no display por exemplo 1000W  

 

No display aparece o tempo que pode indicar a hora do relógio, a hora do 
alarme, a hora do cozimento, a hora final do agendamento

  

etc.

 

Ícone do tempo de cozimento

 

Ícone de término de cozimento  
 

Alarme
 

Tecla de bloqueio para crianças, e painel de controle  

Micro-ondas + turbo ventilado

Não ligar o micro-ondas sem ter nada dentro.
Quando o seu produto é usado pela primeira vez, deve ser aquecido até a temperatura 
máxima por tempo suficiente para queimar quaisquer resíduos oleosos deixados durante o 
processo de fabricação, o que pode contaminar os alimentos com odores desagradáveis.

LIGLIG3. CONHECENDO SEU PRODUTO 
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Usando seu produto pela primeira vez:
?Quando o forno é utilizado pela primeira vez, ele deve ser aquecido a 200°C durante tempo 

suficiente para queimar oseventuais resíduos oleosos durante o processo de fabricação, que 
podem contaminar os alimentos com cheiros desagradáveis. 

?Ao utilizar o micro-ondas pela primeira vez odores de resíduos industriais desagradáveis ao 
olfato poderão ser percebidos, para evitar que estes contaminem os alimentos proceda assim 
para eliminá-los:

?Este procedimento deve ser efetuado somente na função item micro-ondas duplo grill venti-
lado          a 200 °C , nunca aplique as funções de micro-ondas neste processo.

?Acione por pelo menos 20 minutos vide como programar na página
?Se ao final ainda sentir odores deixe esfriar o produto por uns 20 minutos e repita o procedi-

mento.
?Após o término do processo de eliminação de odores desagradáveis acima exposto, aguarde 

que esfrie e proceda limpeza do forno (vide ítem 5. Limpeza e manutenção).
?Terminada a limpeza inicial seu forno estará pronto para o uso.
?No caso de excesso de condensação produzida no vidro interno da porta micro-ondas e no 

interior da cavidade, basta que não deixe alimentos cozidos no micro-ondas por muito tempo, 
toda a condensação deve ser limpa ao final dos processos, excesso de condensação pode 
desviar micro-ondas e diminuir a potência programada além de aquecer as partes úmi-das 
desnecessariamente.

3.3 Funções:
 
Definição do Tempo
No estado de espera, pressione a tecla interruptor        , pressione o ícone da função corres-
pondente para selecionar o modo, o ícone da função selecionada acende, o tempo de cozi-
mento  predefinido e os parâmetros predeterminados correspondentes (potência da, 
temperatura, peso etc.) são exibidos no visor.

Função de forno

1) Função Duplo Gril
Pressione a tecla de função,       a tecla está piscando, a temperatura padrão do modo é de 180 
graus, o tempo é 02:00h, pressione a tecla de temperatura   ou a tecla de tempo      para  
ajustar a temperatura e hora do modo e, finalmente, pressione então a tecla       para iniciar a 
operação ou pressione a tecla       diretamente para começar a operação sem fazer ajustes.
Faixa de temperatura ajustável: 40 °C -> 180 °C  faixa de tempo da operação: 00:00-10:00. 
Observação: Durante o processo da operação, pressione a tecla de temperatura    para veri-
ficar a  temperatura da cavidade do forno. Depois de atingir a temperatura definida, não é 
possível visualizá- la.

LIGLIG3. CONHECENDO SEU PRODUTO 

14



Observação: durante o processo da operação, pressione a tecla de temperatura    para verificar 
a temperatura da cavidade do forno. Depois de atingir a temperatura definida, não é mais 
possível visualizar.

LIGLIG3. CONHECENDO SEU PRODUTO 

2) Turbo Ventilação
Pressione a tecla de função       a tecla acenderá, a temperatura padrão do modo é de 180 
graus, o tempo é 02:00h, pressione a tecla de temperatura    ou a tecla de tempo      para 
ajustar a temperatura e hora do modo e, finalmente, pressione a tecla      para iniciar a ope-
ração ou pressione a tecla       diretamente para começar a operação sem fazer ajustes.
Faixa ajustável de temperatura: 40 °C a 230 °C 
Faixa de tempo da operação: 00:00 a 10:00

3) Micro-ondas + Duplo grill ventilado
Pressione a tecla de função       , a tecla está piscando, a temperatura padrão do modo é de 180 
graus, o tempo é 02:00h, pressione a tecla de temperatura   , ou a tecla de tempo     para 
ajustar a temperatura e hora do modo e, finalmente, pressione a tecla     para iniciar a 
operação ou pressione a tecla       diretamente para começar a operação sem fazer ajustes.
Faixa de temperatura ajustável: 40°C a 200°C faixa de tempo da operação: 00:00 a 10:00
Observação: Durante o processo da operação, pressione a tecla de temperatura    para 
verificar a temperatura da câmara do forno. Depois de atingir a temperatura definida, não é 
possível visualizar.

4) Descongelamento
Pressione a tecla de função      , a tecla está piscando, não há temperatura padrão. Por padrão, 
o tempo do modo é 01:00h.
Pressione a tecla de tempo       para ajustar a hora. Por fim, pressione a tecla       para iniciar a 
operação. Também é possível pressionar a tecla       diretamente para começar a trabalhar sem 
fazer ajustes.

Forno com função de modo de micro-ondas

1) Pressione a tecla de função       , a tecla está piscando, o ícone  de micro-ondas do visor a-
cende  e o ícone aparece por padrão       .  A temperatura padrão do tubo digital é  de 180 
graus e o tempo é de 10:00min. Neste momento, pressionando  repetidamente a  tecla de 
função       , os ícones de função são alternados, A ordem é      ,        ,     .

2) Ajuste de temperatura e potência do fogo
Pressione a tecla de temperatura    , o tubo digital de temperatura exibe a temperatura padrão 
de 180 graus. Neste momento, pressione a tecla de ajuste       para ajustar a temperatura, 
pressione a tecla de temperatura      novamente, no tubo digital de temperatura apa-rece a 
potência do forno padrão de 400 W, em seguida, pressione a tecla de ajuste       para ajustar a 
potência do forno.
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Cozimento 
combinado

 

Micro-ondas

 

600 W 
tempo de ligar (S)

 

Micro-ondas

 

400 W 
tempo de ligar (S)

 

Micro-ondas 200W 
tempo de ligar (S)

Tempo de 
aquecimento do 

micro-ondas

 
17"

 

11"

 

6"

Motor da 
ventoinha

 
Totalmente ligado

 
Totalmente ligado

 
Totalmente ligado

Ciclo de 
aquecimento  29"

 
29"

 
29"

 b) O modo de descongelamento do micro-ondas funciona com 400 W, e o modo de 
operação refere-se à posição do equipamento de micro-ondas de 400 W puro no gráfico 
abaixo.

3) Base de funcionamento
a)Micro-ondas+duplo grill, micro-ondas+convecção

Cozimento 
combinado  

Micro-ondas  600 W 
tempo de ligar (S)  

Micro-ondas  400  W 
tempo de ligar (S)  

Micro-ondas 200 W 
tempo de ligar (S)

Tempo de 
aquecimento do 

micro-ondas  
17"  11"  6"

Motor da 
ventoinha  

Totalmente ligado  Totalmente ligado  Totalmente ligado

Ciclo de 
aquecimento  

29"  29"  29"

3.CONHECENDO SEU PRODUTO 

Micro-ondas
Pressione a tecla de função      , a tecla está piscando, o ícone de micro-ondas      acende, a tela 
mostra 800W, a hora mostra 02:00min, pressione a tecla de temperatura     ,    pressione a  tecla 
de ajuste       para ajustar a potência do forno. Pressione a tecla       e, em seguida, pressione a 
tecla de ajuste       para ajustar a hora ou pressione a tecla      para começar a operação sem 
fazer ajustes. 
Potência do fogo de micro-ondas de 6 velocidades, ciclo T=29 segundos
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Após pressionar a tecla de  alarme        a tecla correspondente acende, o diplay digital da hora 
fica mostrando 00:00 e começa a piscar. Defina imediatamente: se não houver definição 
dentro de 3 segundos, não irá piscar.
Pressione a tecla de ajuste       para definir a hora do alarme, basta ajustar a posição dos 
minutos, se você passar dos 60 minutos, o dígito de horas muda para 1 hora, a tela mostra 
00:59h, que é o modo de contagem regressiva.
Finalmente, pressione a tecla de alarme        para confirmar. Nesse momento, a definição de 
tempo do alarme é concluída e o tempo do alarme começa a contagem regressiva.
Observações:
1) O processo de contagem regressiva do alarme, caso a tecla de alarme      esteja em exe-
cução,o usuário pode pressionar a tecla de alarme       para verificar o tempo restante do 
alarme (mostra por 3 segundos o tempo , em 3 segundos volta ao tempo da operação). Quando 
a hora do alarme é exibida, a tecla  de alarme       pode ser pressionada novamente para 
cancelar a configuração do alarme. Se a hora do alarme não for exibida, mas sim o tempo de 
operação significa, que o alarme atual não pode ser cancelado, pressionando a tecla de alar-
me      .
Caso esteja no estado de espera, a interface do visor exibe  a hora do alarme e, em seguida, 
basta pressionar a tecla de alarme    , a configuração atual do alarme só pode ser cancelada 
diretamente.
2) Depois de definir a hora do alarme, o micro-ondas entra no processo de cozimento. O 
display de tempo mostra apenas o tempo de cozimento, mas não a hora do alarme. No final da 
contagem regressiva do alarme, a campainha toca duas vezes por um segundo e toca 
novamente após um segundo. Após 10 segundos, a campainha pára automaticamente de 
tocar, o ícone de alarme desaparece e as luzes do ícone da tecla de alarme não acendem. Se a 
campainha for cancelada o alarme  sonoro pára. Pressione a tecla de alarme       para cancelar.

3). Depois de definir a hora do alarme, o micro-ondas está no modo de espera e, em seguida,o 
display mostra a hora do alarme e a contagem regressiva. Quando a contagem regressiva do 
alarme termina, a campainha toca, emite dois beeps um segundo e toca novamente em 
intervalos de um segundo. Após 10 segundos, a campainha irá parar o som automaticamente, 
o ícone do desertador aparece.

Defina o tempo de cozimento (00:00-10:00 horas)
Antes de definir o tempo de cozimento, o modo de cozimento deve ser selecionado. O tempo 
de cozimento padrão de cada modo é de 02:00 horas. Pressione a tecla de tempo     acenda a 
luz da tecla correspondente,  pressione o ícone      de hora  da tela e começará a piscar. De 
acordo com as etapas a seguir, o modo de cozimento pode ser definido.

4. UTILIZANDO SEU PRODUTO 
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Potência  Alto  Médio-alto  Médio  Médio-baixo  Baixo Frio

Visor  

Relação de 
períodos  

1000 W  800 W  600 W  400 W  200 W 0 W

29/29  23/29  17/29  11/29  6/29 0

Acessibilidade
Função de fermentação
Pressione a tecla de função     , a tecla ficará piscando, sem exibir o ícone, apenas o tempo 
padrão 01:00 ficará piscando. Neste momento, o ajuste de tempo pode ser feito pela tecla      
ou pressione a tecla        para começar a trabalhar diretamente sem fazer ajustes.
Modo de aquecimento de pratos
Pressione a tecla de função      , a tecla fica piscando, a temperatura padrão do modo é de 85 
graus,  o tempo é 01:00h, pressione  a tecla de temperatura      ou a tecla de tempo para 
ajustar a temperatura e hora do modo e, finalmente, pressione a  tecla       para iniciar a 
operação ou pressione a tecla  diretamente para começar a operação sem fazer ajustes.

 __ 

___

Faixa de temperatura ajustável: 40 °C a 85 °C  faixa de tempo da operação: 00:00 a 10:00

Definição do tempo
 Ajuste do relógio
Quando o produto for ligado entra no modo de  espera e o display indicará 12:00,  pressione a 
tecla do reló-gio   , a tecla correspondente acende,  o display fica brilhante e piscando  (se a 
configuração não é feita dentro de 3 segundos, apagar-se-a automaticamente e não piscará 
novamente).  Finalmente, pressione a tecla do relógio   novamente para confirmar.  Nesse 
momento, a definição do tempo do relógio termina e a tecla do relógio    se apaga.

_

_
_

Definindo um Alarme
O alarme pode ser definido no estado de espera do forno ou no estado de ajuste. Esta função 
não afeta o trabalho do forno, ela é utilizada para definir o tempo e lembrar o usuário.

2 Micro-ondas
Pressione a tecla de função       , a tecla ficará piscando, o ícone de micro-ondas       acende, a 
Tela mostra 800W, a hora mostra 02:00min, pressione a tecla de temperatura    , ajuste-a 
presionando       para ajustar a potência, pressione a tecla      e, em seguida,  pressione a tecla 
de ajuste      e ajuste a hora ou pressione a tecla       diretamente para começar a operação sem 
fazer ajustes. 
Potência do forno de micro-ondas de 6 velocidades, ciclo T=29 segundos
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1) Pressione a tecla de ajuste      para definir o tempo de cozimento. Se for necessário ajustar a 
posição dos minutos,lembre- se que a cada 60 minutos o display mudará para 1 hora.
2) Pressione      para pausare se outros parâmetros precisarem  ser  definidos neste mo-
mento, a configuração padrão entrará em vigor.
3) Modo passo-a-passo:
Toque curto,  minuto passo 1 pressione e segure por 2 segundos, minuto  passo 5 toque longo 
por mais de 5 segundos, hora passo 1.
Descrição:  Se o horário padrão for usado, o ícone não ficará claro. O ícone da hora 

aparecerá  na  tela somente  quando o usuário ajusta o tempo após pressionar a tecla de 
tempo 
Mude o tempo de cozimento
Antes do início da operação da função, a  modificação dos  parâmetros do tempo de cozi-
mento pode ser realizada com referência à operação Função Bloqueio para crianças vide 
página 19.
Após o início da operação da função, os usuários precisam modificar o tempo de cozimento e, 
em seguida, precisam pausar o modo de operação atual com um tecla curto e modificar o 
tempo de cozimento configurando o modo proteção para crianças     .
Função de Reserva (Programa Automático para Definição do Horário Final) (00:00-23:59).
Depois de definir o tempo de cozimento, pressione      novamente, a        extremidade do ícone 
pisca, a exibição padrão do tubo digital de tempo (hora atual do relógio + tempo de cozimento) 
e comece a piscar, de acordo com as seguintes etapas: (se não há definição dentro de 3 
segundos, sem iluminação).
Informe erros
1) Pressione a tecla de ajuste        para definir o tempo final, só o ajuste da posição dos minutos 
é necessário.
Toque curto, minuto passo 1, minuto completo 60 minutos, hora passo 1.
Pressione 2 segundos, passo 5 minutos  pressione por mais que 5 segundos  passo 1 horas.
2) O último toque      entra no estado reservado. Se outros parâmetros precisarem ser 
definidos neste momento, a configuração padrão entrará em vigor.
3) Após a configuração, pressione a tecla de inicialização para iniciar e entrar no estado de 
espera da reserva.

____
___

4. UTILIZANDO SEU PRODUTO 

4) No estado de espera para um agendamento, o visor mostra que o ícone de horário    de 
operação e o final do agendamento piscam alternadamente, e o ícone de horário de 
trabalho e o ícone de agendamento piscam sincronizadamente.
5) Quando o horário de início do agendamento chegar, o display exibirá o ícone  de horas de 
trabalho e horas de trabalho e  o  ícone de agendamento      será
apagado.

 ___
___
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Função de Bloqueio para Crianças 
As teclas de bloqueio das crianças são usadas para bloquear a tela.
Bloqueio: pressione a tecla      de bloqueio para crianças durante 1,5 segundos para bloquear a 
tela. No estado bloqueado, o ícone de bloqueio para crianças     da tela fica aceso e a tecla de 
bloqueio para crianças é destacada. Neste momento, ao tocar em outras teclas, a tecla...  
acende, indicando que está no estado bloqueado.
Desbloquear: No estado bloqueado, pressione a tecla de bloqueio para crianças      por 1,5 
segundos para desbloquear.
A luz da tecla de bloqueio para crianças está desligada (30% ligado) e o ícone de bloqueio para 
crianças na tela do monitor      e não permite ligar.

Função de Memória
1) Modo de armazenamento
No final da operação da função, o tempo do display 88:88 exibe Fim. Sem pressionar outras 
teclas, pressione    e armazene o modo atual de cozimento, tempo de funcionamento, 
temperatura e outros parâmetros. Neste momento, o display de temperatura da tela exibe 
C1.C2.C3.C4 (pós-alinhamento), que pode armazenar temporariamente até quatro programas 
exibe automaticamente o número de sequência da memória e substitui a primeira quando 
exceder. Assumindo que C1.C2.C3.C4 não armazena conteúdo no momento, a tecla de início 
de toque não soará.
No processo de armazenamento, pressione a tecla de memória para piscar por um longo 
tempo. Quando para de piscar, o armazenamento de representação é concluído e o display de 
exibição é necessário para sair do visor e retornar ao estado de espera.

4. UTILIZANDO SEU PRODUTO 

Cancelamento de Reserva
1) Quando a reserva é válida e a tecla       não foi pressionada, a tecla      pode ser pressionada        
para ajustar a hora do relógio atual + tempo de cozimento, e o ícone        desaparece no final da 
reserva pressionando a tecla de partida      .
2) Para cancelar a reserva estado de espera, toque longo      por 1,5 segundos cancelando a 
função de reserva.
Função de iluminação
1) Pressione       e a tecla correspondente acende. A iluminação pode ser acionada e desligada 
a qualquer momento (quando a porta estiver fechada)      no estado fechado (a luz da tecla fica 
desligada),       no estado aberto (a luz da tecla fica acesa).
2) Quando a função começa a funcionar, a lâmpada do gabinete acende e apaga-se 
automaticamente após 2 minutos (economia de energia).
3) Ao abrir a porta, a luz deve acender (automaticamente desliga após 2 minutos). Depois de 
fechar a porta, o estado da luz deve seguir o estado original antes de abrir a porta. Se estiver 
fechado, deve ser fechado após fechar a porta.
4) Quando a porta está aberta, a lâmpada está continuamente acesa (e não pode ser desligada 
manualmente). Se a porta ficar aberta por mais de 2 minutos, a lâmpada apagará 
automaticamente.
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Recuperação de Memória
Na interface de espera, após uma breve pressão , a receita é memorizada (display por 
padrão mostra Cl) pode ser então ajustado, faça isso pelas as teclas       para mudar o número 
quando pressiona , a tecla apaga (30% de brilho) e funciona de acordo com o tempo de 
armazenamento e temperatura, a tela funcionará de acordo com o conteúdo da memória até o 
final do trabalho.
Fim do programa
1) O fim do cozimento é solicitado por 5 segundos se o usuário não fizer algo, ele será solicitado 
novamente após 30 segundos neste momento, o display exibe Fim 88:88 até que o usuário 
pressione qualquer tecla para cancelar e retornar ao status de espera.
2) Durante o processo de cozimento, a tecla de partida pode ser pressionada por 3 se-
gundos por um longo período e o procedimento será forçado a terminar.
3) No processo de cozimento, é possível pressionar a tecla interromper        e forçar o final do 
procedimento.
Sistema de Resfriamento do Ventilador
Com um sistema de resfriamento o forno de micro-ondas, possui uma função de resfriamento ,  
também executada no início do sistema. O fluxo de ar gerado pela operação da ventoinha é 
descarregado ao longo da parte superior da porta. Mesmo que o forno de micro-ondas esteja 
desligado, o sistema continuará funcionando por um curto período.
Interruptor da porta
Quando o interruptor de intertravamento da porta não está acionado ou a porta não estiver 
fechada, a lâmpadapermanece acesa o tempo todo. Você poderá definir qualquer parâmetro 
de função, mas não poderá iniciar o forno de micro-ondas.
Quando a chave de intertravamento da porta não está acionada ou a porta não está fechada, 
caso a tecla de inicialização for pressionada, a tela do visor       exibirá "HE4" e o código será 
exibido por 3 segundos e, em seguida, retorna à interface normal.
Cozinhando no micro-ondas
Aviso: certifique-se de ler cuidadosamente as "Precauções de Segurança" antes de usar o 
cozimento no micro-ondas.
Se escolher cozinhar no micro-ondas, as seguintes regras devem ser seguidas: 
Maçãs, batatas, tomates, salsichas e outros alimentos embalados devem ser perfurados 
primeiro e, então, aquecidos ou cozidos, caso contrário, a embalagem pode estourar e jogá-
los em pequenos pedaços por toda a parte de dentro do micro- ondas.
Certifique-se de que é adequado para uso em micro-ondas antes de usar um recipiente ou uma 
bandeja. (Veja a seção "Que tipos de louça podem ser usadas" na pág. 26.)

___

___ ___

___   

4. UTILIZANDO SEU PRODUTO 

21



Ao cozinhar alimentos com um teor de umidade muito baixo, como pão quente, pipoca , etc.,  a 
taxa de evaporação destes é muito rápida, o forno de micro-ondas achará que não há nada 
dentro e que esteja funcionando ocorrerá que alimentos podem ser queimados. Além disso, o 
recipiente dentro do forno de micro-ondas pode ser danificado por isso, o tempo de cozimento 
deverá ser definido com precisão e deve se verificar sempre durante o cozimento o estado do 
recipiente.
Alimentos muito gordurosos não podem ser aquecidos em um forno de micro-ondas.
Se vários recipientes, como xícaras, forem colocados no micro-ondas ao mesmo tempo, eles 
devem ser colocados sobre o prato giratório.
Sacos de plástico não podem ser selados com clipes de metal ou fios. Plásticos devem ser 
usados. Sacos de plástico devem ser preenchidos com vários orifícios para que o vapor no 
interior possa ser facilmente expelido.
Durante o processo de cozimento, haverá vapor de água no vidro da porta do forno de micro-
ondas e até gotas de água. Isso é normal, e esse fenômeno é mais pronunciado quando a 
temperatura ambiente for menor. A operação segura do forno de micro-ondas não será 
afetada. Depois de cozinhar, limpe e seque a água.
O líquido é aquecido e o recipiente é grande, para que o vapor de água evapore rapidamente.
No entanto, os números na tabela são apenas para referência e irão variar com as 
configurações iniciais, os níveis de temperatura, os níveis de umidade e os tipos de alimentos. 
Recomenda-se ajustar o tempo e a posição da temperatura de acordo com cada situação 
específica.
Quanto mais pesado o alimento, maior o tempo de cozimento.
A temperatura é inversamente proporcional ao tempo de cozimento: quanto menor a 
temperatura, maior o tempo., pois os micro-ondas aquecem mais facilmente líquidos.
Alimentos com alto teor de umidade têm um tempo de aquecimento muito curto.
O alimento é colocado na plataforma giratória, e o calor do cozimento é recomendado  Se 
desejar aquecer pesos diferentes ao mesmo tempo, coloque o alimento não cozido ao redor da 
mesa giratória, e o alimento cozido no meio da mesa giratória.
A porta do micro-ondas pode ser aberta a qualquer momento durante o cozimento, nesse 
momento ocorrerá que o forno de micro-ondas corta automaticamente a energia. Depois de 
fechar a porta, pressione a tecla iniciar e o forno de micro-ondas começará a funcionar 
novamente.
Alimentos selados devem ser cozidos por um curto período para segurar melhor os nutrientes. 
A tampa usada deve permitir a penetração das micro-ondas,(materiais próprios para fornos de 
micro-ondas),  os furos permitem que o vapor de água evapore.

.
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Nome  Peso 
(grama)  

Água 

(ml)  

Potência 
recomendada   

Tempo 
(min)  

Tempo de 
acompanhamento 

(min)  
Observações

Couve-flor
 

500
 
100

 
800

 
9 a 11

 
2 a 3

 

Corte em fatias, 
cubra bem

Brócolis
 

300
 
50

 
800

 
6 a 8

 
2 a 3

 

Cogumelo

 

250

 

25

 

800

 

6 a 8

 

2 a 3

 

Ervilhas, 
cenouras, 
cenouras 

congeladas

 

300

 

250

 100

 

25

 800

 

800

 7 a 9

 

8 a 10

 2 a 3

 

2

 

a 3

 

Corte em fatias ou 
blocos, cubra bem

Batatas

 

250

 

25

 

800

 

5 a 7

 

2 a 3

 

Descasque e corte 
uniforme,cubra 

bem

Cebolinha

 

250

 

25

 

800

 

5 a 7

 

2 a 3

 

Corte em 
segmentos ou 

fatias, cubra bem

Repolho 
congelado

 

300

 

50

 

800

 

6 a 8

 

2 a 3

 

Cubra bem

 



Descongelando com Micro-ondas

Descrição geral do descongelamento
Não retire o prato giratório do forno micro-ondas ao descongelar.
A função de descongelamento por peso e os pratos na tabela referem-se a alimentos crus.
O tempo de descongelamento está relacionado ao peso e à espessura do alimento. Quando 
congelar alimentos, pense em descongelar antecipadamente e dividir o alimento de modo 
uniforme no recipiente.
O alimento colocado no micro-ondas deve ser o menos espesso possível. A parte mais grossa 
do peixe ou as pernas de frango devem ser colocadas para fora. As partes mais finas podem ser 
embrulhadas em algumas folhas de alumínio. Observação: A folha de alumínio não deve tocar 
na cavidade dentro do forno de micro-ondas, ou um arco se formará.
Se o alimento for cortado em seções espessas, ele deverá ser virado várias vezes.
Os alimentos congelados devem ser divididos uniformemente, porque os alimentos finos 
descongelam mais rápidos do que os demais.
Alimentos ricos em gordura, cremes, queijos etc. não devem ser completamente 
descongelados. Podem ser deixados à temperatura ambiente por alguns minutos. Se 
encontrar um creme particularmente firme com uma pequena parte congelada, lembre-se de 
mexer primeiro.
A ave deve ser colocada de cabeça para baixo no prato de formar a espalhar melhor. Não se 
esqueça de remover as etiquetas metálicas ao tirar alimentos congelados da embalagem o 
recipiente para congelar alimentos também pode ser usado para aquecer e cozinhar, e evitar 
físcas e contaminações.
Tudo o que precisa ser feito é remover a tampa se for um alimento a granel, coloque-os em um 
recepiente apropriado para micro-ondas.
Após o descongelamento das aves, o liquido será drenado e deve ser descartado.
Consulte a tabela na página seguinte para diferentes temperaturas de diversos pratos.
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Peso (grama)Prato
 Tempo de 

descongelamento  
(min)  

Tempo de 
acompanhamento  

(min)  

Frequência de 
rotatividade

Carnes, (vitela, 
carne bovina e 
carne de porco

 

100
 200
 500
 1000

 1500

 2000

 

2 a 3
 4 a 5
 10 a 12

 21 a 23

 32 a 34

 43 a 45

 

5 a 10
 5 a 10
 10 a 15
 20 a 30

 20 a 30

 25 a 35

 

1
1
2
2
2
3

Guisado de 
carne

 

500

 
1000

 

8 a 10

 
17 a 19

 

10 a 15

 
20 a 30

 

2
3

Carne Moída

 

100

 
500

 

2 a 4

 
10 a 14

 

10 a 15

 
20 a 30

 

2
3

Lingüiça

 

200

 

500

 

4 a 6

 

9 a 12

 

10 a 15

 

15 a 20

 

2
3

Aves

 

Frango

 

Galinha

 

Filé de peixe

 

Truta

 

Camarão

 

250

 

1000

 

2500

 

200

 

250

 

100

 

500

 

5 a 6

 

20 a 24

 

38 a 42

 

4 a 5

 

5 a 6

 

2 a 3

 

8 a 11

 

5 a 10

 

20 a 30

 

25 a 35

 

5 a 10

 

5 a 10

 

5 a 10

 

15 a 20

 

1
2
3
1
1
1
2

Fruta

 

200

 

300

 

500

 

4 a 5

 

8 a 9

 

11 a 14

 

5 a 10

 

5 a 10

 

10 a 20

 

1
1
2

Pão 200
500
800

4 a 5
10 a 12
1 a 17

5 a 10
10 a 15
11 a 20

1
1
2

Manteiga 250 8 a 10 10 a 15

4. UTILIZANDO SEU PRODUTO 
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   Queijo 250 6 a 8 10 a 15
-
-



Cozinhando com a grelha
Para um melhor cozimento, use o suporte fornecido.
Insira o suporte  disposto sobre o prato giratório de maneira que ele não entre em contato com 
a superfície metálica da cavidade do forno, só a utilize na função grelhador para não ocorrer 
algum arco elétrico que possa danificar o forno.
PONTOS IMPORTANTES:
- Haverá fumaça e cheiro quando a grelha for usada pela primeira vez. Isso é por causa do óleo 
deixado do processo de fabricação. Faça como descrito na página 14 Usando seu produto pela 
primeira vez.  
-O vidro da porta do forno fica muito quente quando o forno está funcionando. Mantenha as 
crianças longe.
- Quando a grelha é utilizada durante um longo período, é normal que os elementos se 
desliguem temporariamente devido ao termostato de segurança.
-Importante: Quando o alimento deve ser grelhado ou cozido em recipientes, é necessário 
verificar se o recipiente é adequado para uso em micro-ondas. Veja a seção Que tipos de louça 
pode ser usada na pág. 26.
- Quando a grelha é usada, é possível que alguns respingos de gordura possam ir para os 
elementos e serem queimados. Esta é uma situação normal e não significa que haja algum tipo 
de falha na operação.
-Depois de cozinhar, limpe o interior e os acessórios para que os restos de cozimento não 
fiquem incrustados.
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NOME  QUANTIDADE (unid)  
TEMPO 

(min)
 

INSTRUÇÕES

PEIXE

 
SARDINHAS

 

800 g

 
6 a 8 PEIXE

  

18 a 24

  15 a 20

  

UNTE LEVEMENTE COM 
MANTEIGA. DEPOIS DA METADE 
DO TEMPO DE COZIMENTO, VIRE
E ESPALHE COM TEMPERO.

CARNE

 
LINGUIÇAS

 

6 a 8 UNIDADES

  

22 a 26

  

PIQUE DEPOIS DA METADE DO 
TEMPO DE COZIMENTO VIRE

HAMBURGUERES CONGELADOS

 

3 UNIDADES

 

18 a 20

  

COSTELA (APPROX.3 CM DE 

ESPESSURA)
25 a 30 DEPOIS DA METADE DO TEMPO DE 

COZIMENTO, REGUE E VIRE

TORRADA 4 UNIDADES 2 a 3 OBSERVE  TOSTAR

SANDUÍCHES TOSTADOS 2 UNIDADES 5 a 10 OBSERVE   TOSTAR
   

4 UNIDADES

VIRAR DEPOIS DA METADE DO
TEMPO DE COZIMENTO
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Preparando pizza
Não é necessário pré-aquecer a placa escura para cozinhar as pizzas.
Coloque a pizza em um recepiente apropriado.
Coloque a placa para gratinar no centro do prato giratório de vidro no forno de micro-ondas.
Aviso: a parede da cavidade fica muito quente. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos 
elementos de aquecimento, na parede da cavidade . O uso de luvas de forno é altamente 
recomendado para evitar queimaduras.
Que tipo de louça pode ser usada:
Função de micro-ondas
Para a função de micro-ondas, observe que vidro, porcelana de argila, plástico e papel podem 
ser usados como recipientes. Panelas de metal, pratos ou recipientes com peças de metal ou 
decorações não podem ser usados no micro-ondas. Vidraria e argila com decoração ou 
conteúdo metálico (por exemplo, cristal contendo chumbo) não podem ser usados para forno 
de micro-ondas.
O material ideal para forno de micro-ondas é vidro, porcelana refratária ou argila, ou plástico 
resistente ao calor. O vidro ou porcelana muito fina e frágil deve ser usado apenas por um curto 
período (por exemplo, aquecimento) sempre use luvas de forno para tirar o alimento pronto.
Para testar no forno, coloque o item vazio no forno por 20 segundos no máximo de potência de 
micro-ondas, após 20 segundos retire imediatamente.  O recipiente, é adequado para uso se 
estiver frio ou ligeiramente quente. No entanto, não é adequado para forno de micro-ondas se 
aquecer muito ou causar formação de arco elétrico.
Grelhar
No caso da função grelha, o recipiente deve ser resistente à temperatura de pelo menos 300°C. 
Pratos de plástico não são adequados para a função de grelha.
Funções combinadas
Nas funções de combinação (micro-ondas + elementos de aquecimento convencionais), o 
recipiente utilizado deve ser adequado para micro-ondas e grelha.
Recipientes e folhas de alumínio
Alimentos pré-cozidos em recipientes de alumínio ou em folha de alumínio podem ser 
colocados no micro-ondas se os seguintes aspectos forem respeitados:
?Observe que as recomendações do fabricante estão escritas na embalagem externa.
?Os recipientes de alumínio não podem ter mais de 3 cm de altura ou entrar em contato com 

as paredes da cavidade (distância mínima de 3 cm). Qualquer tampa de alumínio deve ser 
removida.

?O tempo de cozimento é maior porque as micro-ondas só penetram no topo do alimento. 
Se houver alguma dúvida, é recomendado usar apenas pratos adequados para micro-
ondas.

?Importante: a folha de alumínio não pode entrar em contato com as paredes da cavidade, 
pois isso pode causar a formação de um arco elétrico.

4. UTILIZANDO SEU PRODUTO 
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Tampas
Recomendamos o uso de tampas de vidro, de plástico ou de película aderente:
1) Em caso de evaporação excessiva (principalmente durante tempos de cozimento muito 
longos).
2) O tempo de cozimento é menor.
3) O aroma é preservado.
A tampa deve ter orifícios ou aberturas para que não haja pressão. Sacos de plástico devem ser 
abertos. As mamadeiras ou frascos para bebê e recipientes semelhantes só podem ser 
aquecidos sem tampas, caso contrário podem explodir.

Antes de realizar qualquer operação, desconecte o aparelho da rede elétrica. Retire o plugue 
da tomada ou desligue o circuito de energia do micro-ondas.
Aviso! Nunca use um jato de vapor para limpar o interior do micro-ondas.
Aviso! O forno de micro-ondas deve ser limpo regularmente, com todos os restos de alimento 
sendo removidos. A superfície do micro-ondas pode deteriorar se não estiver limpa. Isso pode 
reduzir a vida útil do micro-ondas e possivelmente resultar em uma situação perigosa.
Limpeza de aço inoxidável
Para manter o aço inoxidável em bom estado, ele deve ser limpo regularmente.
Rotina de Limpeza Diária
Ao limpar e cuidar de superfícies de aço inoxidável, use sempre somente produtos específicos 
que não contenham abrasivos ou ácidos à base de cloro.
Instruções de uso: Despeje o produto sobre um pano úmido e limpe a superfície, enxague bem 
e seque com um pano macio .
Limpeza de resíduos alimentares
Nunca use raspadores de metal ou afiados que possam riscar a superfície do aço inoxidável.
Use produtos de limpeza não abrasivos comuns, se necessário, use ferramentas de limpeza de 
madeira ou plástico.

Limpeza da Cavidade do Forno
A limpeza é a única manutenção normalmente necessária. Toda vez após o cozimento, limpe a 
cavidade interna com um pano úmido, pois é uma forma mais fácil de remover respingos ou 
manchas que possam se aderir à cavidade.
Para remover a sujeira que é mais difícil de trocar, use um produto de limpeza não agressivo. 
Não use sprays de forno ou outros produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
Mantenha sempre a porta e a parte dianteira do forno muito limpas para garantir que a porta 
abra e feche corretamente. Certifique-se de que a água não penetre nos orifícios de ventilação 
de micro-ondas.
Retire regularmente o prato giratório e o respectivo suporte e limpe a base da cavidade, 
especialmente após qualquer derrame de líquido.

4. UTILIZANDO SEU PRODUTO 
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O micro-ondas não deve funcionar sem o prato giratório.
Se a cavidade do forno estiver muito suja, coloque um copo de água no prato giratório e ligue o 
micro-ondas por 2 ou 3 minutos na potência máxima. O vapor liberado irá suavizar a sujeira, 
que pode ser limpa facilmente usando um pano macio. Odores desagradáveis (por exemplo, 
depois de cozinhar peixe) podem ser facilmente eliminados. Coloque algumas gotas de suco 
de limão em um copo com água. Coloque uma colher de café no copo para evitar que a água 
ferva. Aqueça a água por 2 a 3 minutos na potência máxima de micro-ondas.

Limpando o teto da cavidade
Se o teto do forno estiver sujo, para evitar o risco de queimaduras, espere até que a resistência 
esteja fria antes de abaixá-la. Não use produtos de limpeza abrasivos ou objetos pontiagudos.
Para evitar qualquer risco, não remova a cobertura de mica, existente na cavidade.
A tampa da lâmpada de vidro está localizada no teto do forno e pode ser removida facilmente 
para limpeza. Para isso, é necessário desparafusá-lo e limpá-lo com água e detergente 
líquido,.não opere o forno caso esteja suja limpe com frequência.
Limpeza da vedação da porta e do painel frontal
Por favor, limpe e seque a tempo se houver resíduos deixados na vedação da porta ou no painel 
frontal. Não use ferramentas de limpeza ásperas como escovas duras, panos ásperos, fios 
metálicos, facas ou quaisquer outras ferramentas, o uso de ferramentas afiadas podem 
arranhar a vedação da porta ou a superfície do painel frontal. Por favor, use detergente não 
abrasivo. Se necessário, é possível usar ferramentas de limpeza de madeira ou de plástico.
Limpeza dos acessórios
Limpe os acessórios após cada uso. Se estiverem muito sujos, mergulhe-os em primeiro lugar e 
depois use um pincel e uma esponja macia não aspera. Os acessórios podem ser lavados em 
uma máquina de lavar louça.
Certifique-se de que o prato giratório e o respectivo suporte estejam sempre limpos. Não ligue 
o forno a menos que o prato giratório e o suporte respectivo estejam no lugar.
5.2 Manutenção especial substituição da lâmpada:
As operações específicas são as seguintes:
Desconecte o plugue de energia. 
Remova o difusor de vidro. 
Remova a lâmpada G9. (2 Figura ao lado)
Esteja ciente de que a lâmpada pode estar quente. 
Substitua por uma nova lâmpada G9 (230 V~ 25 W).
Opere de acordo com as instruções. 
Instale o difusor de vidro (Fig.01) Em seguida ligue a 
mesma.
OBSERVAÇÃO: este procedimento somente deve ser 
realizado pelo Serviço Autorizado Debacco.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

5.1 Dicas especiais:
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Aviso: A manutenção deve ser feita pelo Serviço Autorizado Debacco.
1) Código de falha

2) Circunstâncias que você mesmo pode verificar antes de chamar o Serviço Autorizado 
Debacco
Sem exibição
?Verifique se o indicador de tempo está ligado ou desligado.  
?Sem resposta após pressionar qualquer tecla?
?Verifique se o bloqueio de segurança está ligado ou não.
?O forno não funciona?
?Verifique se o plugue está bem encaixado.
?Verifique se a potência do forno está ligada ou não.
?Certifique-se de que a porta do forno esteja corretamente fechada.
?Certifique-se de que não há nada preso entre a porta e o painel frontal da cavidade.
?Ouve um barulho estranho quando o forno está em operação?
?Verifique se objetos de metal dentro do forno estão em contato com as paredes da 

cavidade ou não.
?Verifique se o recipiente toca a parede interna do forno por acidente.
?Verifique se o equipamento de cozimento está solto ou não.
?O forno não aquece ou aquece muito lentamente?
?Verifique se há uso de recipiente de metal por acidente.
?Verifique se o tempo de funcionamento e a configuração estão adequados.
?Verifique se o alimento colocado no forno é muito grande.
?Ainda há barulho depois que o forno de micro-ondas para de funcionar?
?O ruído do ventilador de arrefecimento depois de usar é normal, leva algum tempo para 

que a ventoinha desligue.
?A lâmpada não funciona após conectar a energia?
?Isto não influencia o uso do Forno de Micro-ondas se as outras funções funcionarem bem.
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Chame o 
Serviço
Autorizado
Debacco

Código  Descrição da falha

HE1 O sensor de temperatura do núcleo está com
o circuito aberto ou curto circuito

HE4 Após pressionar a tecla iniciar, lembrete da
desconexão do interruptor da porta

 

Sugestão

Normal

6. COMO RESOLVER PROBLEMAS



MODELO
 

CAPACIDADE (L)
 

35
 

VOLTAGEM / FREQUÊNCIA
 

220 V~60 Hz
 

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DO FUSÍVEL (A) / DISJUNTOR 16
 

POTÊNCIA DE ENTRADA DE MICRO-ONDAS (W)  1500  

POTÊNCIA DE SAÍDA DA MICROONDA (W)  815

FREQUÊNCIA DA OPERAÇÃO DO MICRO- -ONDAS  (MHz) 2450 

POTÊNCIA DE GRELHAMENTO (W)
 

1400 
 

POTÊNCIA DE CONVECÇÃO (W)
 

1350 
 

DIMENSÃO DO PRODUTO (mm)
 

594 x 580 x 455
 

TAMANHO DA EMBALAGEM (mm)
 

675 x 666 x 525
 

DIÂMETRO DO PRATO ROTATIVO (mm)
 

315
 

MASSA BRUTA / LÍQUIDA (Kg)
 

38,0 / 34,3
 

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 
20.07.21406
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8. QUESTÕES AMBIENTAIS
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8.1 Embalagem:

A Debacco procura sempre usar embalagens cujas partes sejam de fácil desmontagem e 
separação e que não agridam o meio ambiente, bem como, de materiais totalmente 
recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de 
papelão e espumas de polietileno) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo 
destinados preferencialmente a recicladores.

8.2 Produto:
Este produto foi construído com materiais de altíssima qualidade que podem ser reciclados 
e/ou reutilizados num futuro para o bem do planeta.
Quando for se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo 
corretamente, não deixe que crianças brinquem com ele, corte o cabo de alimentação para 
evitar acidentes. Em caso de dúvida procure os orgãos competentes. 

9. FALE COM A DEBACCO

Guarde sua nota fiscal para uma futura consulta.

A Debacco está sempre aberta ao diálogo e deseja estreitar o relacionamento com seus 
clientes.

Sinta-se a vontade em nos contactar para quaisquer dúvidas ou sugestões, nossos telefones 

encontram-se na contra capa deste manual.   
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10. CERTIFICADO DE GARANTIA

FAÇA PARTE!

Garantia 
Estendida

Grátis24
MESES

A
T
E

Garantia 
Especial12

MESES + 12
MESES =

EU & DEBACCO  

Válida mediante
cadastramento,
vide programa
                  ao
final deste manual.

Parabéns, você adquiriu um produto Debacco. A partir de agora terá 12 meses de garantia de acordo      
com as especificações a seguir: 

1. GARANTIA LEGAL: 90 dias
1.1 - Garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor).

2. GARANTIA CONTRATUAL ESPECIAL: 09 meses
2.1 - A garantia especial será válida para este produto, em todo território nacional, desde que tenham sido 
adquiridos e instalados de acordo com o recomendado pela Debacco. A garantia é válida para vícios ou 
defeitos de fabricação, constatados por meio de análise do produto pelo Serviço Autorizado Debacco. 
2.2 - A garantia especial é contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, ocorrendo da 
seguinte forma:
2.3 - Ao adquirir o produto, o consumidor conta com 03 meses de garantia legal + 09 meses de garantia 
especial, totalizando 12 meses de garantia.

3. GARANTIA CONTRATUAL ESTENDIDA: 
3.1 - Este produto poderá estar coberto por garantia estendida gratuita. Consulte o PROGRAMA DE 
RELACIONAMENTO                              ao final deste manual.

4. SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
4.1 - Qualquer defeito que for constatado dentro do prazo de garantia deverá ser comunicado em até 48 
(quarenta e oito) horas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Debacco através dos telefones: 
0800 643-2980 ou (46) 3547-8310; WhatsApp (46) 98822-9774 ou e-mail: sac@debacco.com.br.
4.2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo 
de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.
4.3 - Que este produto seja utilizado "EXCLUSIVAMENTE EM USO DOMÉSTICO", protegido contra 
intempéries.

5. A GARANTIA NÃO COBRE:
5.1 - Defeitos decorrentes do uso comercial ou outro que não do uso doméstico.
5.2 - Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos 
e efeitos da natureza (raios, chuvas, inundações, desmoronamentos etc.), além de má armazenagem.
5.3 - Se o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções. Defeitos 
decorrentes da instalação inadequada por ter sido feito por agentes não autorizados pela Debacco. 
5.4 - Não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às 
condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para 
instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.
5.5 - Despesas relativas a instalação do produto e ou de ajustes do local as condições necessárias à 
instalação do mesmo. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para reparar o local 

EU & DEBACCO  

Garantia 
Estendida

Grátis*
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aonde for instalado o produto (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, 
alvenaria, aterramento, móveis e outros). Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças 
que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor. 
5.6 - O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado. Não funcionamento ou falhas 
decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica, como oscilações de energia superiores 
ao estabelecido no manual do consumidor, insuficiência, interrupções e demais problemas.
5.7 - A substituição de lâmpadas, vidros, plásticos e peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou 
consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando e puxadores, 
além dos custos de serviços utilizados na aplicação das peças e as consequências advindas dessas 
ocorrências. 
5.8 - Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio 
produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
5.9 - Caso haja remoção e/ou qualquer alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do 
produto.
5.10 - O defeito for causado por acidente ou má conservação do produto pelo Consumidor: maus tratos, 
má utilização, descuidos com produto ou, ainda, sofrer alterações ou modificações estéticas e/ou 
funcionais, bem como, consertos por agentes não credenciados pela Debacco.
5.11 - No período das GARANTIAS CONTRATUAIS, despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, 
quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Debacco, os 
defeitos deverão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) Debacco, sendo que neste 
caso as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro, bem como despesas de viagem e estadia 
do técnico, quando for o caso, serão por conta do consumidor, seja qual for a natureza ou época do 
serviço.
5.12 - Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, 
bem como da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda por existência de 
objetos em seu interior, estranhos ou não recomendados ao funcionamento e finalidade de utilização.
5.13 - Defeitos estéticos (produtos amassados ou riscados) ou com falta de peças internas ou externas de 
produtos vendidos de mostruários. Esses produtos têm garantia legal e contratual apenas para 
problemas funcionais que sejam oriundos de defeitos de fabricação. 
5.14 - Problemas de ferrugem/oxidação: Instalação em ambientes sem a devida proteção contra a alta 
concentração salina e/ou umidade. Instalação em ambientes insalubres onde o produto esteja exposto a 
outros produtos químicos, vapores, poeira, raios solares, ácidos ou alcalinos que possam agredir a 
pintura e o funcionamento do mesmo (ex.: cloro para piscinas, materiais de limpeza doméstica, etc).
5.14  O custo da conversão de gás não é coberto pela garantia.

6. ATENÇÃO: 
6.1 - Para usufruir da garantia, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO, CERTIFICADO DE GARANTIA E 
A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Estes documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado 
quando acionado o atendimento. 

7. RECOMENDAMOS: 
7.1 - No ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da 
entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o 
acompanha. Em caso de qualquer não conformidade, recuse o produto, registre o motivo no verso da 
Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega. 
7.2 - Observar as especificações e recomendações do MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO o qual acompanha 
este produto, quanto às condições de uso e instalação. 
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EU & Debacco é um programa de benefícios que recompensa você 
pelo relacionamento mantido com a Debacco.

A Indústria de Pias GhelPlus se reserva o direito de modificar os produtos (características e ou componentes) 
sem prévio aviso.

PROGRAMA DE RELACIONAMENTO 

EU & DEBACCO  

Cadastre-se para receber nossa Newsletter e informações de todos os demais 
benefícios do EU & DEBACCO.

www.debacco.com.br

FAÇA PARTE!

Garantia 
Estendida

Grátis24
MESES

A
T
E

Através do EU & Debacco você adquire gratuitamente a Garantia Contratual 
Estendida,  que vai lhe proporcionar além da garantia Legal e Especial mais 12 
meses de benefícios,  totalizando 24 meses de garantia a partir da aquisição do 
produto.
Para participar basta acessar o site www.debacco.com.br e preencher todas as 
informações solicitadas do produto que você acaba de adquirir.
 (Importante estar com a nota fiscal em mãos).

Orientações!

Nossa Garantia Estendida só terá validade mediante o preenchimento do 
formulário on-line em nosso site, que é de total responsabilidade do 
consumidor.  Esse benefício é válido através do programa EU & Debacco, com 
limite de até 3 meses para preenchimento após a emissão da nota fiscal de 
compra do produto. 



sac@debacco.com.br
Whatsapp (46) 98822-9774
SAC 0800 643 2980
Fone (46) 3547-8310

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

1 - Ampére/PR - CEP: 85.640-000 R. Silvestre Dalazem, 151 B. Gilberto Luiz Simonetto - CNPJ: 82.240.821/0001-60

2 - Escada/PE - CEP: 55.500-000 Rodovia Br 101 Km 180 - Distr. Ind. João Gouveia Da Silva B. Canto Escuro - CNPJ: 82.240.821/0007-55

3 - Atibaia/SP - CEP: 12.951-200 Av. Industrial Walter Kloth, 1050 B. Jardim Imperial - CNPJ: 82.240.821/0004-02

4 - Ampére/PR - CEP: 85.640-000 Rua Benjamin Forte, S/N. B. Gilberto Luiz Simonetto - CNPJ: 82.240.821/0013-01

Produto fabricado na China

Importado e distribuído por:
Indústria de Pias GhelPlus Ltda

debaccoinox

debacco.com.br
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