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LIMPEZA DE FILTRO  
Este forno possui o CLEAN FILTER 
[Limpeza de Filtro] em intervalos definidos 
pelo usuário. Quando a mensagem 
aparece, a ACP recomenda a limpeza 
completa do filtro de ar. A limpeza do 
filtro de ar não apagará a mensagem. A 
mensagem deixará de ser exibida 
automaticamente após 24 horas. 
Dependendo do uso do micro-ondas e das 
condições ambientais, o filtro pode ser 
limpo com mais frequência. Uma vez que 
a frequência for determinada, defina a 
opção adequada da duração. 
 
 

 
Botões 
Programados  

Para cozinhar o alimento utilizando as 
sequências de cozimento programadas: 
1. Abra a porta do forno e coloque o 

alimento lá dentro. Feche a porta. 
2. Pressione a tecla desejada. 
3. O forno começa a cozinhar. 
4. Ao final do ciclo de cozimento o forno 

apita e desliga. 
 

Programação QTY 
2X  
(alguns modelos) 

Para alterar o fator de cozimento: 
 
1. Abra a porta do forno. 
2. Pressione e segure a tecla 1 por 

aproximadamente 5 segundos. 
3. Pressione a tecla a ser programada. 
4. Pressione a tecla QTY 2X. 
5. Pressione a tecla numerada para 

alterar o fator de cozimento. 
� O fator de cozimento pode ser 

definido de 10% a 100%. 
� O padrão é 80%. 
� A tecla 5 altera o fator de 

cozimento para 50%. 
6. Pressione a tecla START para salvar 

as alterações. 
 

Consulte o Manual de Segurança do Produto para 
Declarações de Segurança 

O Manual do Proprietário Completo está disponível online 
 

 

Espaço entre o Forno e a Parede  
A-  Para os modelos norte-americanos (UL/CSA), 

deixe no mínimo 2” (5,1 cm) de distância da parte 
de cima do forno. Para modelos internacionais (50 
Hz), deixe no mínimo 12” (30 cm) de espaço da 
parte de cima do forno. O fluxo adequado de ar em 
volta do forno refrigera os componentes elétricos. 
Com o fluxo de ar restringido, o forno pode não 
funcionar adequadamente e a duração das peças 
elétricas ser reduzida. 

B-  Deixe no mínimo 2” (5,1 cm) entre a descarga do 
ar na parte de trás do forno e da parede de trás. 

C-  Deixe no mínimo 2” (5,1 cm) de distância ao redor 
das laterais do forno. 

Então... como utilizo o forno? (Controle Eletrônico) 
 
Operação Manual  
Para cozinhar o alimento utilizando um tempo específico inserido e um nível de potência 
específico: 
 
1. Abra a porta do forno e coloque o alimento lá dentro. Feche a porta. 
2. Pressione a tecla TIME ENTRY e insira o tempo de cozimento. 
3. Pressione um de nível de potência para alterar o nível de potência se desejado 

(alguns modelos). 
� O NÍVEL DE COZIMENTO aparece com a configuração da potência. 

4. Caso seja desejada a etapa de cozimento, pressione a tecla TIME ENTRY e repita 
as etapas 2 a 4, (alguns modelos). 

5. Pressione a tecla START. 
6. Ao fim do ciclo de cozimento, o forno apita e desliga. 
Programação de Itens  
1. Abra a porta do forno. 
2. Pressione e segure a tecla 1 por aproximadamente 5 segundos. 
3. Pressione a tecla a ser reprogramada. 
4. Insira o tempo de cozimento usando os botões de número. 
5. Pressione a tecla de nível de potência para alterar o nível de potência, se desejar. 
6. Se a etapa de cozimento for desejada, pressione a tecla TIME ENTRY. 

� O visor exibe rapidamente o número da etapa. 
� O visor altera o tempo de cozimento e o nível de potência para a próxima 

etapa. 
7. Insira o tempo de cozimento e o nível de potência como nas etapas 4 e 5 (alguns 

modelos). 
� Para inserir outra etapa de cozimento para aquela tecla, pressione novamente 

a tecla TIME ENTRY. 
� Até quatro etapas diferentes podem ser programadas (alguns modelos). 

8. Pressione a tecla START para definir novas alterações de programação da tecla. 
OBSERVAÇÃO: Para descartar as alterações, pressione a tecla STOP/RESET ou 
feche a porta do forno. 
 
Tecla QTY 2X (alguns modelos)  
1. Abra a porta do forno e coloque o alimento lá dentro. Feche a porta. 
2. Pressione a tecla QTY 2X. 
3. Pressione a tecla programada desejada ou a sequência da tecla. 
4. O forno começa a cozinhar. O tempo de cozimento exibido é o total do tempo de 

cozimento original e acrescido 2X (duas vezes) o tempo. 
 

A troca de operação deste forno de micro-ondas pode causar oscilações de tensão na linha de abastecimento. A operação deste forno em condições 
desfavoráveis de fornecimento de tensão pode ter efeitos adversos. Este aparelho é destinado para a conexão a um sistema de alimentação de energia com um 
sistema máximo permitido de impedância Zmáx de 0,10 Ohms no ponto de interface do fornecimento do usuário. O usuário deve se certificar de que este 
aparelho está conectado somente a um sistema de alimentação que atende as exigências acima. Se necessário, o usuário pode solicitar à empresa pública de 
fornecimento de energia a impedância do sistema no ponto de referência. 
 



N° da Peça 12804408
Revisado 2/2016

Para a documentação completa do produto visite:
www.acpsolutions.com

© 2016 ACP, Inc. 
Cedar Rapids, Iowa 52404 

Guia de Referência para Início Rápido 
Consulte o Manual de Segurança do Produto para Declarações de 

Segurança 
O Manual do Proprietário Completo está disponível online 

Posso alterar uma opção?  
Opções como programação da tecla simples ou dupla, volume de aviso 
sonoro (bipe), e tempo máximo de cozimento podem ser alteradas para 
se adequar a preferências individuais.

Para alterar as opções:

1. Abra a porta do forno.
� Se a porta estiver fechada ou a tecla RESET for pressionada antes de a

programação ser completada, as alterações são descartadas e o micro-ondas
sai do modo de programação.

2. Pressione e segure a tecla 2 por aproximadamente 5 segundos.
� Esta ação inicia o modo opções.
� O micro-ondas emitirá um bipe e exibirá 0P.

3. Pressione a tecla de número que controla a opção a ser alterada.
� Consulte a tabela abaixo para opções.
� A opção atual será exibida.

4. Pressione a tecla do número novamente para alterar a opção.
� Cada vez que a tecla de tempo é pressionada, a opção é alterada.
� Compare o código exibido com o código da opção desejada.

5. Pressione a tecla START para salvar as alterações.
� Para alterar as opções adicionais, repita as etapas 3 e 4.
� As alterações aparecem após a porta ser fechada ou a tecla STOP/RESET ser

pressionada.

Teclas numeradas Visor Opções (Configurações de fábrica em Negrito)

1
Bipe do Fim do Ciclo

OP:10 Bipe de 3 segundos.

OP:11 Bipe contínuo até a porta ser aberta.

OP:12 5 bipes até a porta ser aberta.

2
Tecla de Volume de Bipe

OP:20 Elimina o bipe.

OP:21 Define o volume para baixo.

OP:22 Define o volume para médio.

OP:23 Define o volume para alto.

3
Tecla de Bipe

OP:30 Impede o bipe quando a tecla é pressionada.

OP:31 Permite o bipe quando a tecla é pressionada.

4
Visor Ativo

OP:40 15 segundos após a porta do forno ser aberta, teclado desativado.

OP:41 30 segundos após a porta do forno ser aberta, teclado desativado.

OP:42 1 minuto após a porta do forno ser aberta, teclado desativado.

OP:43 2 minutos após a porta do forno ser aberta, teclado desativado.

5
Cozimento Rápido

OP:50 Evita que diferentes teclas pré-programadas sejam ativadas durante o cozimento.

OP:51 Permite que diferentes teclas pré-programadas sejam ativadas durante o cozimento.

6
Restaurar para o Modo Pronto

OP:60 A abertura da porta do forno não restaura o forno de volta para o modo pronto.

OP:61 A abertura da porta do forno restaura o forno de volta para o modo pronto.

7
(alguns modelos)

Tempo Máximo de Aquecimento

OP:70 Permite 60 minutos do tempo de aquecimento (alguns modelos).

OP:71 Permite 10 minutos do tempo de aquecimento.

8
Operação Manual

OP:80 Permite somente o uso de botões pré-programados.

OP:81 Permite o uso de entrada manual de tempo e dos botões pré-programados.

9
(alguns modelos)

Operação de Dígito Duplo

OP:90 Permite 10 (0-9) teclas pré-programadas.

OP:91 Permite 100 (00-99) teclas pré-programadas.

0
Mensagem de Limpeza de Filtro

OP:00 Não exibe a mensagem.

OP:01 Exibe a mensagem por 24 horas durante 7 dias.

OP:02 Exibe a mensagem por 24 horas durante 30 dias.

OP:03 Exibe a mensagem por 24 horas por 90 dias.

NÃO pulverize

Não coloque panelas de metal


