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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Seu forno micro-ondas é um aparelho de cozimento, e você deverá utilizá-lo com o mesmo cuidado com o qual você utiliza um fogão 
ou qualquer outro aparelho de cozimento.

Ao utilizar este aparelho elétrico, as precauções básicas de 
segurança devem ser seguidas, incluindo o seguinte:

AVISO - Para diminuir o risco de queimaduras, choques 
elétricos, incêndio, lesões ou exposição à energia do micro-
ondas em excesso:

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

2. Leia e siga as instruções específicas de "PRECAUÇÕES PARA 
EVITAR POSSÍVEIS EXPOSIÇÕES À ENERGIA EXCESSIVA 
DE MICRO-ONDAS," dispostas no fim desta página.

3. Este forno deve estar aterrado. Conecte-o somente a uma 
tomada com aterramento adequado.

4. Posicione ou instale esse aparelho somente de acordo com 
as instruções fornecidas.

5. Alguns produtos como ovos com casca e recipientes 
fechados - por exemplo, potes de vidro - podem explodir e 
não devem ser aquecidos neste forno.

6. Utilize este equipamento somente para seu uso previsto, 
conforme descrito neste manual. Não tente aquecer produtos 
químicos ou que gerem vapores corrosivos neste aparelho. 
Este equipamento foi projetado especificamente para 
aquecer, cozinhar ou desidratar alimentos.

7. Não deixe crianças sozinhas - Crianças não devem ser deixadas 
sozinhas ou desacompanhadas na área em que o aparelho é 
utilizado.  Elas jamais devem sentar ou subir em qualquer parte 
deste aparelho.  Não deixe crianças utilizarem esse equipamento, 
a não ser que supervisadas de perto por um adulto. 

8. Não utilize este forno se o cabo ou plugue estiverem 
danificados, se não estiver funcionando adequadamente, ou 
se tiver sido danificado ou quebrado.

9. Este forno deve ser manuseado somente por equipe de 
serviço qualificada. Entre em contato com o técnico de 
assistência autorizado mais próximo para análise, reparo ou 
ajuste.

10. Não cubra ou obstrua quaisquer aberturas neste forno.

11. Não armazene este forno ao ar livre. Não utilize este forno 
próximo de água, por exemplo, próximo à pia da cozinha, em 
um piso úmido, ou próximo a uma piscina, e similares.

12. Não molhe o cabo ou o plugue.

13. Mantenha o cabo distante de superfícies aquecidas.

14. Não deixe o cabo pendurado na beira da mesa ou balcão.

15. Ao limpar as superfícies da porta e do forno que se juntam, 
use somente sabões ou detergentes não abrasivos aplicados 
com uma esponja ou pano macio. 

16. Para diminuir o risco de incêndio na cavidade do forno:

(a) Não aqueça excessivamente os alimentos. Observe 
atentamente o aparelho se papel, plástico ou outros 
materiais combustíveis forem colocados no interior do 
forno para facilitar o cozimento.

(b) Remova fios de arame de sacos de papel ou plástico 
antes de inseri-los no forno.

(c) Caso os materiais dentro do forno inflamem, mantenha 
a porta do forno fechada, desligue o forno e desconecte 
o cabo de energia, ou desligue a energia pelo painel de 
disjuntor ou fusível.

(d) Não utilize a cavidade para fins de armazenamento. 
Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou 
alimentos na cavidade quando o aparelho não estiver em 
uso.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEIS 
EXPOSIÇÕES À ENERGIA EXCESSIVA
DO MICRO-ONDAS

(a) Não tente usar este forno com a porta aberta, já que 
o uso com porta aberta pode resultar em exposição 
prejudicial à energia das micro-ondas. É importante não 
desabilitar ou alterar as travas de segurança. 

(b) Não coloque nenhum objeto entre a parte dianteira 
do forno e a porta, nem permita que sujeira ou 
resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas 
superfícies vedantes.

(c) Não utilize o forno caso esteja danificado. É 
extremamente importante que a porta do forno se feche 
corretamente e que não haja danos: 
(1) na porta (deformada) 
(2) nas dobradiças e fechos (quebrados ou soltos) 
(3) nos vedantes da porta e superfícies vedantes.

(d) O forno não deverá ser ajustado ou reparado por 
ninguém, exceto a equipe de serviço devida.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou pessoa 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 tipo de forno é designado especificamente
para aquecer ou cozer alimentos. 
Cuidado: O uso do forno, por crianças, sem
supervisão de um adulto, só deve ser permitido
quando as instruções adequadas tiverem sido
dadas e quando a criança for capaz de utilizar o
produto com segurança e entender os riscos da
utilização do mesmo de modo impróprio.

Não coloque nada sobre o forno micro-ondas tais
como: vasos de plantas, potes, velas, toalhas, etc.,
pois pode causar incêndio.
Não coloque qualquer objeto entre a porta e o batente
do forno, nem permita que resíduos de alimentos ou
outros detritos acumulem-se na superfície das travas
de segurança. Não coloque nada sobre o forno pois
poderá causar incêndio. A saída de ar nunca deve ser
bloqueada durante o cozimento.
Não permita que o forno micro-ondas opere vazio,
pois poderá gerar danos aos componentes do forno.
Não opere o aparelho se ele apresentar problemas:
no fio, no plugue, se não estiver funcionando
perfeitamente, se estiver com algum defeito, ou ainda,
se tiver sofrido uma queda.

Cuidado!  Não utilize o forno se estiver danificado.
É particularmente importante que a porta do forno
feche bem e que não haja danos:
a)Na porta (torta ou empenada);
b)Nas dobradiças e fechaduras (tortas ou frouxas).

O forno só deve ser consertado por técnicos dos
Serviços Autorizados Panasonic, pois somente
eles recebem do fabricante:
• Treinamento técnico;
• Material didático para o conserto;
• Peças originais para reposição.

Cuidado! É perigoso para pessoas não
qualificadas executar qualquer serviço ou
operação de reparo que envolva a remoção da
cobertura que dá proteção contra exposição à
energia de micro-ondas.

Nunca remova o gabinete do aparelho, existe a
possibilidade de ocorrer choque elétrico, com
grave prejuizo à saúde e, até mesmo, risco à vida.
Quando retirar o alimento do forno, seu recipiente
poderá estar quente, portanto use luvas térmicas.
Cuidado! Não utilizar recipientes fechados como
por exemplo: mamadeiras, potes, etc., pois estes
podem explodir.
O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode
resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto
deve-se tomar muito cuidado ao manusear o
recipiente.
O conteúdo das mamadeiras e pote de alimentos
para crianças devem ser agitados ou sacudidos e
a temperatura deve ser verificada antes de serem
servidos para evitar queimaduras.

Nunca frite qualquer alimento imerso em óleo ou
qualquer tipo de gordura no forno micro-ondas.
A exposição demasiada às micro-ondas pode provocar
queima ou combustão de alimentos e objetos (como
ocorre em fornos convencionais). Se isto acontecer,
desligue o cabo de força ou disjuntor e mantenha a
porta fechada até a chama extinguir-se.
Não use produtos de papel reciclado, pois podem
conter impurezas, as quais podem causar centelhas
e/ou fogo, quando utilizados.
Não limpe e nem aproxime do forno, produtos
inflamáveis, pois poderá causar um princípio de incêndio.
Não bata ou golpeie o painel de controle. Podem
ocorrer danos e resultar em fogo.
Não seque roupas, jornais ou outros materiais no
forno. Eles podem se incendiar.

Para reduzir o risco de fogo no interior do forno:
a)   Não cozinhe demais os alimentos. Tenha atenção
      especial com produtos de papel, plástico ou outros
      materiais combustíveis, utilizados dentro do forno
      para facilitar o cozimento.
b)   Remova os arames de vedação dos pacotes de
      papel ou plástico, antes de colocá-los no forno.
c)   Não utilize o interior do forno para armazenar objetos.
      Não deixe produtos de papel, utensílios domésticos
      ou alimentos quando não estiver utilizando-o.

Caso o cabo de força sofra algum dano, este deverá
ser substituído por um outro equivalente. Confie o
serviço somente a uma Assistência Técnica
Autorizada Panasonic.
Caso haja necessidade de transporte do seu forno,
coloque uma proteção entre a porta e o batente.
Ex.: Saco plástico ou folha de jornal.

É normal o acúmulo de vapores na parte superior
da cavidade e na porta devido a evaporação da
água do alimento que está sendo cozido. Por este
motivo aconselhamos que após o término do
cozimento, deixe a porta semiaberta para que o
vapor formado se dissipe no ambiente.
Após o término do cozimento, caso o alimento
não seja retirado, a condensação será maior.

Utilize somente utensílios apropriados para fornos
micro-ondas.
Os ovos com casca ou inteiros não devem ser
cozidos ou aquecidos no forno micro-ondas por
serem suscetíveis à explosão, inclusive após o
aquecimento por micro-ondas ter cessado.
Quando aquecer alimentos em utensílios de plástico
ou papel, verifique frequentemente o forno devido a
possibilidade de fogo.

Cuidado! As superfícies externas do micro-ondas
ficam quentes durante e após o uso das funções
com o Combinado e/ou Dourador devido ao calor
emitido pela resistência.
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Instruções Importantes de Segurança



Instruções Importantes de Segurança

Uso Geral
1. NÃO mexer ou fazer quaisquer ajustes ou reparos na porta, 

no painel de controle, nas travas de segurança ou em 
qualquer outra parte do forno. 
NÃO remova o painel exterior do forno. Reparos somente 
devem ser realizados por uma pessoa qualificada da 
assistência.

2. NÃO utilize o forno vazio. A energia do micro-ondas irá refletir 
continuamente no forno se não houver nenhum alimento ou 
água para absorvê-la.

3. Se ocorrer incêndio no forno, pressione a tecla Stop/Reset e 
DEIXE A PORTA FECHADA.  
Desconecte o cabo de energia, ou desligue a energia pelo 
painel de disjuntor ou fusível.

4. NÃO seque roupas, jornais ou outros materiais no forno. Eles 
podem pegar fogo.

5. NÃO utilize produtos de papel reciclado, pois podem conter 
impurezas que podem causar faíscas e/ou incêndio quando 
utilizados.

6. NÃO use jornais ou sacos de papel para aquecimento.

7. NÃO bata e evite choques no painel de controle. Há risco de 
danos aos controles.

8. LUVAS DE COZINHA devem sempre ser utilizadas ao 
remover itens do forno. O calor é transferido do alimento 
aquecido para o recipiente.

Utensílios
Utilize somente recipientes e materiais especificados pelos 
fabricantes como próprios para uso em micro-ondas.

1. RECIPIENTES DE METAL ou pratos com rebordas metálicas 
não devem ser utilizados. Há risco de centelhamento.

2. FIOS METÁLICOS não podem ser utilizados no forno micro-
ondas.

3. NÃO utilize JARRAS FECHADAS ou garrafas de GARGALO 
ESTREITO para cozimento ou reaquecimento.  Elas podem 
explodir. 

4. NÃO utilize TERMÔMETROS CONVENCIONAIS no forno 
micro-ondas.  Há risco de centelhamento.

5. Remova EMBALAGENS DE PLÁSTICO antes de aquecer no 
forno. 

6. Ao usar alumínio, espetos, prateleiras ou utensílios feitos de 
metal no forno, deixe pelo menos 2,5 cm de espaço entre 
o material de metal e as paredes interiores do forno. Se 
houver centelhamento (faíscas), remova o material de metal 
(espetos, etc.) e/ou transfira a um recipiente não-metálico.

Alimento
1. OS TEMPOS DE AQUECIMENTO fornecidos no guia de 

cozimento são APROXIMADOS. Fatores que podem afetar 
o aquecimento são: temperatura inicial, altitude, volume, 
tamanho e formato dos alimentos e utensílios.  Conforme 
você se familiariza com o forno, você estará apto a ajustá-lo 
para esses fatores. 

2. É melhor AQUECER POUCO QUE SOBREAQUECER os 
alimentos. Se o alimento for pouco aquecido, ele poderá ser 
retornado ao forno para mais aquecimento. Se o alimento for 
superaquecido, nada poderá ser feito. Sempre comece por 
intervalos de tempo de aquecimento mínimos.

3. PEQUENAS QUANTIDADES de alimento ou alimentos com 
BAIXA UMIDADE podem queimar, desidratar ou pegar fogo 
se forem aquecidos por muito tempo.

4. Existe no mercado várias marcas de pipoca própria para 
micro-ondas.  Cada marca de pipoca de micro-ondas 
recomenda que suas pipocas sejam preparadas em fornos 
micro-ondas listados a uma potência específica.  Por 
exemplo: “Prepare em um forno micro-ondas de 600 watts 
ou mais”, ou “Testado em micro-ondas de 450 a 1000 watts.” 
Siga as instruções do fabricante da pipoca e use uma marca 
adequada para um forno micro-ondas de pelo menos 650 
watts.

5. Não tente fritar com óleo em seu forno micro-ondas.

6. Não ferva ovos com casca em um forno micro-ondas.  A 
pressão interna fará os ovos explodirem. 

7. Batatas, maçãs, gemas de ovo, abóboras inteiras e salsichas 
são exemplos de alimentos com cascas não porosas.  Estes 
tipos de alimentos devem ser perfurados antes do cozimento 
para evitar que explodam.

8. O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em 
erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar muito 
cuidado ao manusear o recipiente.

9. Aqueça somente uma refeição congelada ou entrada no 
forno por vez.  Se a refeição ou entrada forem aquecidos 
em uma bandeja de alumínio, deixe pelo menos 2,5 cm de 
espaço entre a bandeja de alumínio e as paredes do forno. 

10. Não use papel toalha ou panos que possuam fibra sintética 
na sua constituição como o nylon. A fibra sintética poderá 
fazer com que a tolha ou pano se inflamem.

11. Não use o forno para qualquer outro fim que não o preparo 
de alimentos.

12. O seu forno é equipado com um dispositivo de 
proteção projetado para desligar a unidade em caso de 
superaquecimento. O forno irá se reiniciar automaticamente 
após resfriar. (aprox. 30 - 60 minutos)
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INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Examine o Seu Forno
Desembale o forno, remova todo o material da embalagem, 
e examine-o quanto a danos como deformidades, fechos 
quebrados ou rachaduras na porta. Entre em contato com o 
revendedor imediatamente se o forno estiver danificado. NÃO 
instale o forno se estiver danificado.

Remova a Película Protetora
Caso haja uma película protetora acondicionando o forno para 
evitar que o acabamento sofra arranhões durante o transporte, 
remova-a antes de utilizar o forno. (Entretanto nem todos os 
fornos são cobertos por uma película protetora).

Posicionamento do Forno
1. O forno deve ser colocado em uma superfície plana e 

estável.  Para a utilização adequada, deverá haver fluxo de 
ar suficiente em torno do forno. Deixe 7,5 cm de espaço nas 
laterais do forno e 2,5 cm em cima do forno.
a. NÃO BLOQUEIE as entradas de ar. Se elas estiverem 

bloqueadas durante a utilização, o forno pode 
superaquecer.  Se o forno superaquecer, um dispositivo 
de segurança térmica irá desligar o forno.  O forno 
permanecerá inutilizável até resfriar.

b. NÃO coloque o forno próximo à superfícies quentes e 
úmidas, ou ao alcance de gás ou eletricidade.

c. NÃO utilize o forno quando a umidade no cômodo for alta 
demais.

Instruções de Aterramento
Este aparelho deve estar aterrado. No caso de um curto circuito 
elétrico, o aterramento diminui o risco de choques elétricos ao 
prover um fio de escape para a corrente elétrica. Este aparelho 
é equipado com um cabo que possui fio e plugue aterrados. O 
plugue deve ser conectado a uma tomada que está instalada e 
aterrada adequadamente.

AVISO - Uso indevido do plugue aterrado poderá resultar em 
risco de choque elétrico.

Consulte um eletricista qualificado ou técnico da assistência 
se as instruções de aterramento não estiverem claras ou se 
houver dúvidas quanto a saber se o aparelho está aterrado 
corretamente.

Se for necessário usar um cabo de extensão, utilize somente 
um cabo de extensão de três fios que possua um plugue de 
aterramento de três pinos, e uma tomada de três entradas 
que ligue o plugue ao aparelho. A tensão indicada do cabo 
de extensão deve ser igual ou maior que a tensão elétrica do 
aparelho.

Requisitos dos Cabos
1. O forno deve estar conectado a uma TOMADA ATERRADA, 

de pelo menos 15 A , 127 V , 60 Hz.

Onde houver uma tomada de dois pinos, é responsabilidade
e obrigação pessoal do usuário substituí-la por uma tomada 
aterrada de 3 pinos adequada (Fig. 1).

Fig. 1

2. O forno deverá ficar em um CIRCUITO SEPARADO. Nenhum 
outro aparelho deverá compartilhar o circuito com o forno 
micro-ondas. Se isto ocorrer, o fusível do circuito derivado 
pode abrir, o disjuntor pode desarmar ou a comida pode 
cozinhar mais lentamente que os tempos recomendados 
neste manual. 

3. A TENSÃO usada deverá ser a mesma especificada neste 
forno micro-ondas (127 V). Usar uma tensão maior é 
perigosa e poderá resultar em incêndio ou outros acidentes, 
causando danos ao forno. Usar uma tensão menor irá causar 
um aquecimento lento.  A Panasonic NÃO é responsável por 
danos causados pelo uso do forno com uma tensão que não 
a especificada.

127 V
Tomada Aterrada
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Como as Micro-ondas Funcionam?

Micro-ondas são uma espécie de ondas de rádio de alta 
frequência similares àquelas usadas por um rádio AM, FM e 
rádio amador. Elas são, entretanto, menores que as ondas de 
rádio; aproximadamente 12,5 cm de comprimento. A eletricidade 
é convertida em energia de micro-ondas pelo filamento do 
magnetron. Do filamento do magnetron, a energia das micro-
ondas é transmitida e absorvida.

Reflexão
As micro-ondas são refletidas por metal da mesma forma que 
uma bola quica em uma parede. Uma combinação de antena 
estacionária (paredes internas) e antena rotativa, localizada 
embaixo da prateleira inferior garante que as micro-ondas sejam 
bem distribuídas dentro da cavidade do forno para produzir 
aquecimento ou cozimento uniforme dos alimentos.

Transmissão
As micro-ondas passam através de alguns materiais como papel, 
vidro e plástico da mesma forma que a luz solar brilha através 
de uma janela. Por não absorverem ou refletirem a energia 
das micro-ondas, estas substâncias são materiais ideais para 
recipientes de aquecimento no forno micro-ondas.

Absorção
Durante o aquecimento, as micro-ondas serão absorvidas pelos 
alimentos. Elas atingem uma profundidade de cerca de 2 a 4 
cm. A energia de micro-ondas excita as moléculas no alimento 
(principalmente moléculas de água, gordura e açúcar), e as 
fazem vibrar a um intervalo de 2.450.000.000 vezes por segundo. 
Esta vibração causa fricção, e o calor é produzido da mesma 
forma que você sente suas mãos aquecidas se esfregá-las 
juntas com força. O aquecimento interno de alimentos maiores 
é feito por condução. O calor que é produzido por fricção 
é conduzido ao centro do alimento. Os alimentos também 
continuam a ser aquecidos durante tempo de pausa.
Como as micro-ondas se dissipam, como a luz do sol ao chegar 
à superfície da Terra, elas não permanecem armazenadas no 
alimento.

Interferência de Rádio
1. O funcionamento do forno micro-ondas poderá causar 

interferência no seu rádio, TV ou aparelho similar.

2. Quando houver interferência, tome as seguintes medidas 
para reduzir ou eliminá-la:
a. Limpe a porta e as superfícies vedantes do forno. (Veja 

Cuidados com seu Forno Micro-ondas na página 17.)
b. Posicione o rádio, a TV, etc. distante do forno micro-

ondas na medida do possível.
c. Utilize uma antena instalada adequadamente para obter 

uma recepção melhor do sinal.
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Esquema Descritivo

(1) Display (veja abaixo)
(2) Teclas de Memória
(3) Tecla de Seleção Power Level
(4) Tecla de Tempo Stop/Reset
(5) Tecla de Quantidade Dupla (x 2)
(6) Tecla Start
(7) Painel de Controle
(8) Sistema de Trava de Segurança da Porta
(9) Janela do Forno
(10) Lâmpada do Forno
(11) Protetor Anti-Respingo/Difusor de Luz

Display
Indicador
Situação

NÍVEL DE POTÊNCIA
A -  Indicador de Mudança do Programa
B -  Indicador de Aquecimento de Dupla Quantidade (x2)
C -  Número da Tecla de Memória e Visor de Tempo de Aquecimento

(minuto segundo) - cada indicador 0-9
D -  Indicador de Aquecimento de Estágio - máximo de 3

E - Indicador do Nível de Potência
HI (ALTA)
M. HI (MÉDIO ALTO)
MED (MÉDIA)
LOW (BAIXA)
DEF (DESCONGELAR)
HOLD (DESLIGAR Energia)
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Como Utilizar

Antes de Utilizar
Certifique-se que o forno esteja conectado a uma tomada elétrica adequadamente aterrada.
Quando a porta estiver fechada, o visor estará em branco. Quando a porta estiver aberta, o visor mostra "0".
Para detalhes de funcionamento, consulte a página de cada função.

Este forno já vem pré-configurado quanto a:

1. Teclas de memórias pré-configuradas para Potência Alta nos tempos de aquecimento indicado e aquecimento em uma só etapa.

1 = 10 segundos
2 = 20 segundos
3 = 30 segundos
4 = 45 segundos
5 -   1 minuto

6 = 1 minuto 30 segundos
7 - 2 minutos
8 = 2  30 minutos segundos
9 - 3 minutos
0 = 3  30 minutos segundos

A Tecla de Quantidade Dupla (x2) está pré-configurada para dobrar automaticamente o tempo programado de cada Tecla de Memória.

Exemplo: pressione  +  = 2 minutos

2. Desbloqueio de Programa.
3. O contador de ciclos está pré-configurado para “0” em todas as teclas.

Para configurar o nível de potência:
Escolha o nível de potência antes de programar o tempo de cozimento.

Pressione Uma vez  ......................................................ALTO
2 vezes ............................................MÉDIO ALTO
3 vezes ......................................................MÉDIO
4 vezes ...................................................... BAIXO
5 vezes ......................................DESCONGELAR
6 vezes .................................................. MANTER

Para configurar o tempo de cozimento:
Você pode configurar até 99 minutos e 99 segundos.

Exemplo 1: Para configurar 15 minutos e 45 segundos
Display

Pressione 

Exemplo 2: Para configurar 85 minutos e 30 segundos

Pressione 

Quando você pressiona a Tecla START, o visor mostra 1 hora e 25 minutos em vez de 85 
minutos e 30 segundos. Quando o tempo de cozimento for maior que uma hora, o visor 
mostra horas e minutos, mas o forno funciona no tempo programado.

Visor:
O visor ficará em branco (quando a porta for fechada):

• em uma interrupção de mais de 1 minuto.
•  depois de mais de 1 minuto após conclusão do 

aquecimento e retirada do alimento.
O visor irá piscar “0”:

• continuamente se o alimento não for removido.

Luz do Forno:
A luz do forno ficará acesa, quando:

• você abre a porta.
• o aquecimento começa.

A luz do forno irá se apagar quando:
• você fechar a porta (sem aquecimento).
• o aquecimento terminar.
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AQUECIMENTO
Abra a porta e coloque o alimento na cavidade do forno. Feche a porta. “0” deve aparecer no visor.

A. Aquecimento Manual em Etapa Única:
Essa função dá ao usuário máxima flexibilidade para configurar o forno para o tempo e nível de potência desejados para o aquecimento.
Ideal para menus que exigem diversos requisitos de aquecimento.
Exemplo: Aquecer por 2 minutos à Potência Alta

Display

1. 
• Pressione a tecla de Seleção Power Level

Pressione uma vez.

2. • Pressione as Teclas de Memória “2”, “0” e “0”.

3. 
• Pressione a Tecla START .

O aquecimento irá começar.
A contagem no visor digital irá iniciar.

4. O bip irá soar. • Todo o aquecimento irá parar.
Ao abrir a porta, o visor irá parar de piscar.

B. Aquecimento Manual em 2 ou 3 Etapas
Essa função permite configurar o aquecimento para iniciar em um nível de potência e então mudar automaticamente para outro 
nível de potência após uma certa quantidade de tempo aquecendo.
Exemplo: De aquecimento por 2 minutos em potência de descongelamento para aquecimento em duas etapas

Para cozimento na etapa 1
1. Siga os passos 1 e 2 acima.

Para cozimento na etapa 2 Display

1. 
• Pressione a tecla de Seleção Power Level

3 vezes. O indicador vai mudar a cada vez 
que a tecla for pressionada. DEF é mostrado. 
Etapa 2 está piscando.

2. 
• Pressione as Teclas de Memória 2,0 e 0.

3. 
• Pressione a Tecla START .

O tempo total para as duas etapas será 
exibido. A Etapa Ativa “1” e o Nível de 
Potência “HI” piscam. A lâmpada do forno 
acenderá. O aquecimento irá iniciar.

• O tempo total irá aparecer e iniciar a 
contagem.

• Quando o forno mudar para a próxima etapa, 
um bip soará uma vez. A Etapa Ativa “2” e o 
Nível de Potência “HI” piscam.

4. O som do bip irá apitar. 
(Consulte a página 16)

• Todo o aquecimento irá parar.
Ao abrir a porta, o visor irá parar de piscar.

OBSERVAÇÃO:
Para um ciclo de aquecimento em 3 etapas, selecione um nível de potência novamente e configure o tempo de aquecimento entre os 
(passos 1 e 2 acima).
OBSERVAÇÃO ESPECIAL: Para aquecimento em uma, duas ou três etapas
1. Durante o aquecimento, um toque na tecla STOP/RESET parará o forno. Você pode reiniciá-lo pressionando a Tecla START  ou um 

segundo toque na  Tecla STOP/RESET  irá cancelar o programa selecionado.
2. Um toque na Tecla STOP/RESET antes do início do ciclo de aquecimento irá cancelar o programa selecionado.
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C. Aquecimento Programado
Exemplo: Uma etapa: Tecla de Memória 9 para aquecer por 3 minutos em potência ALTA

Display

1. 
• Pressione a Tecla de Memória “9”.

No modo de Bloqueio de Programa o forno 
irá iniciar sem pressionar a tecla START
. Consulte a página 14

2. 

• Pressione a Tecla START.
O aquecimento irá iniciar.
A contagem no visor digital irá iniciar.

3. O som do bip irá apitar. 
(Consulte a página 16)

• Todo o aquecimento irá parar.
Ao abrir a porta, o visor irá parar de piscar.

Exemplo: Duas etapas: Tecla de Memória 3 (para aquecer por 3 minutos em potência ALTA e 2 minutos em 
DESCONGELAMENTO)
Consulte a página 12 para programar as Teclas de Memória.
Consulte a página 14 para ativar o Bloqueio de Programa.

Display

1. 
• Pressione a Tecla de Memória 3.

No modo de Bloqueio de Programa o forno 
irá iniciar sem pressionar a Tecla START
. Consulte a página 14

2. 

• Pressione a Tecla START .
O tempo total para as duas etapas será 
exibido. A contagem no visor digital irá iniciar.
O aquecimento irá iniciar.

• Quando o forno mudar para a próxima etapa, 
um bip soará uma vez.

3. O bip irá soar. 
(Consulte a página 16)

• Todo o aquecimento irá parar.
Ao abrir a porta, o visor irá parar de piscar.

Para Selecionar Aquecimento de Múltiplas Porções:
A tecla Double Quantity (x 2) vêm configurada de fábrica para automaticamente dobrar o tempo programado do aquecimento em 
várias porções.

Exemplo: Tecla de Memória 5. Display

1. 

• Pressione a Tecla DOUBLE QUANTITY

2. 
• Pressione a Tecla de Memória 5.

No Modo de Bloqueio de Programa o forno 
irá iniciar sem pressionar a Tecla START . 
Consulte página 14

3. Siga os passos 2 e 3 acima.
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Programação

— NÃO ABRA A PORTA  —
O visor digital DEVE estar em branco antes de iniciar a programação. Se alguma luz indicadora estiver acesa no Display: feche a porta, 
pressione a tecla STOP/RESET e espere 1 minuto até o Visor ficar em branco.

A. Teclas de Memória de Programação para Aquecimento em Etapa Única:
Exemplo: Para programar 30 segundos à Potência Média na Tecla de Memória Número 5 Display

1. 

• Pressione a Tecla PROG.
OBSERVAÇÃO:

• Se nenhum Indicador PROG apareceu no 
visor, “Bloqueio de Programa” deve ser 
cancelado.  (Consulte a página 14.)

• Não pressione a tecla PROG por mais de 30 
segundos, ou um código falso de erro pode 
ocorrer.

Display

2. • Pressione a Tecla de Memória 5.
O número da tecla e o tempo e nível de 
potência anteriormente selecionados irão 
aparecer no visor digital.

• O número da tecla e o Indicador da Etapa 
do Aquecimento irá aparecer novamente no 
visor.

3. 
• Pressione a tecla de Seleção Power Level 

2 vezes. O visor da Tecla de Memória irá 
apagar.

4. 
• Pressione as Teclas de Memória 3 e 0.

5. 

• Pressione a Tecla PROG novamente. Você 
completou a programação da Tecla de 
Memória selecionada para aquecimento em 
uma etapa e tempo dobrado de aquecimento 
para aquecimento de múltiplas porções 
automaticamente.

• 2 segundos depois, o tempo e o nível de 
potência para etapa única irão aparecer no 
visor.

• 2 segundos depois, o Indicador de 
Aquecimento de Quantidade Dupla, e daí o 
tempo de aquecimento duplo irão aparecer 
no visor.

• 2 segundos depois, o visor ficará em branco.

A Tecla de Memória 5 está programada para 
aquecimento - 30 segundos em Potência 
Média
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OBSERVAÇÃO:   •  Programe as demais Teclas de Memória como desejar repetindo os passos 1-5. Você pode inserir até 10 
Programas de memória.

•  Quando o indicador PROG estiver piscando, o programa pode ser cancelado e/ou o tecla apagada ao pressionar a 
tecla STOP/RESET.

B. Teclas de Memória de Programação para Aquecimento em 2 ou 3 Etapas:
 Exemplo: Para programar por 2 minutos em DESCONGELAMENTO para aquecimento em 2 etapas usando Tecla de 
Memória Número 5.

Display

1. Completar os Passos 1 a 4 da página 11.

2. 
• Pressione a tecla de Seleção Power Level 3 

vezes. O indicador luminoso DEF irá acender.

3. 
• Pressione as Teclas de Memória “2”, “0” e “0”.

4. 

• Pressione a Tecla PROG novamente. Você 
completou a programação da Tecla de 
Memória Selecionada para aquecimento em 
2 etapas e tempo dobrado de aquecimento 
para aquecimento de múltiplas porções 
automaticamente.

• 2 segundos depois, o visor ficará em branco.

• Tempo total para programação em 2 etapas.

• Após toda sua programação ter sido 
completada, o visor ficará em branco.

OBSERVAÇÃO: •  Programe as demais teclas como desejar repetindo os passos acima. 
NÃO ABRA A PORTA DO FORNO durante a programação.

• Para um ciclo de aquecimento em 3 etapas, selecione um nível seguinte de potência e configure o tempo de 
aquecimento desejado entre os passos 3 e 4 acima.
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C. Programação da Tecla de Quantidade Dupla - para aquecimento de múltiplas porções:
Seu forno é configurado de fábrica para automaticamente dobrar o tempo programado para aquecimento de múltiplas porções 
- essa é a configuração correta para múltiplas porções da maioria dos alimentos pequenos. Não é necessária nenhuma outra 
programação de tempo para esses alimentos.
O tempo exigido para aquecer múltiplas porções de alguns grandes pratos, e a maior parte das cargas totais de alimento é pouco 
menor do que o dobro de uma porção única.
Este modelo incorpora uma função de Programa Personalizado de Aquecimento de Múltiplas Porções que permite a você 
personalizar o tempo de aquecimento e/ou nível de potência para múltiplas porções de seus itens do menu.
Por exemplo, se a Tecla de Memória 3 for configurada para 6 minutos em DESCONGELAMENTO, 12 minutos em DESCONGELAMENTO 
é programado para aquecimento de dupla quantidade automaticamente. No entanto, se seus próprios testes determinaram que os 
períodos corretos de aquecimento exigidos são menores (apenas 10 minutos e 30 segundos em  DESCONGELAMENTO) para duas 
porções, a função “Programa Personalizado de Aquecimento de Múltiplas Porções” pode ser programada para 10 minutos e 30 segundos 
em DESCONGELAMENTO.
Exemplo: Para programar 30 segundos em Potência ALTA na Tecla de Memória Número 2 (o visor deve estar em branco)

Display

1. 

• Pressione a Tecla PROG.
OBSERVAÇÃO:
• Se nenhum Indicador PROG apareceu no 

visor, “Bloqueio de Programa” deve ser 
cancelado (consulte a página 14).

• Não pressione a tecla PROG por mais de 30 
segundos, ou um código falso de erro pode 
ocorrer.

2. 

• Pressione a Tecla de DOUBLE QUANTITY 
(2x).

3. 
• Pressione a Tecla de Memória 2.

O número da tecla, o tempo selecionado 
anteriormente e o nível de potência para 
aquecimento de múltiplas porções irá 
aparecer no visor.

• O número da tecla e o Indicador da Etapa do 
Aquecimento irá reaparecer novamente no 
visor.

4. 
• Pressione a tecla de Seleção Power Level 

uma vez. O visor da Tecla de Memória irá 
apagar.

5. 
• Pressione as Teclas de Memória 3, O.

6. 

• Pressione a Tecla PROG novamente. Você 
completou a programação da Tecla de 
Memória selecionada para aquecimento de 
múltiplas porções.

• 2 segundos depois, a configuração para 
aquecimento em etapa única irá aparecer no 
visor.

• 2 segundos depois, o visor ficará em branco.

OBSERVAÇÃO:  •   Programe as demais Teclas de Memória como desejar repetindo os passos 1-6 acima. (Você pode inserir até 10 programas 
de memória.)  
NÃO ABRA A PORTA DO FORNO durante a programação.

• Quando o indicador PROG estiver piscando, o programa pode ser cancelado e/ou o tecla apagada ao pressionar a Tecla STOP/RESET.
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Outros Recursos

A. Ativar o Bloqueio de Programa:
Esse procedimento "Bloqueia" as Teclas de Memória do painel de controle em seus períodos de aquecimento programados, e os 
níveis de potência. NÃO ABRA A PORTA. O Display deve estar sem imagem antes que a função de Bloqueio de Programa possa 
ser ativada.

Display

1. 
• Pressione e segure a Tecla PROG até o visor 

exibir “P” e “L”. (por 6 segundos)

• A função Bloqueio de Programa está ativada 
agora.

OBSERVAÇÃO:  •  Não pressione a Tecla PROG por mais de 30 segundos continuamente, ou isso poderá resultar em um código 
de falha falso.

• No modo "Bloqueio de Programa"
b Para ativar programas pré-ajustados, a porta aberta exibirá “0”. 
c O forno é ligado quando a tecla de Memória desejada é pressionada. Não há necessidade de pressionar a tecla 

START .
d A função interromper é desativada - abrir a porta cancela o tempo restante no programa.
e O forno não pode ser programado até que a função de bloqueio de programa seja desativada.

B. Desativar o Bloqueio de Programa:
Esse procedimento desativa o "Bloqueio de Programa" e ativa todas as outras funções. O forno regressa ao modo de 
funcionamento por dois toques (Tecla de Memória + Tecla START ). 
NÃO ABRA A PORTA. O Display deve estar em branco antes da Ativação

A função Bloqueio de Programa pode ser ativada. Display

1.  + 

• Pressione a Tecla STOP/RESET e enquanto 
a pressiona, pressione também a Tecla 
PROG até o visor exibir “P” (por 6 segundos).

• A Função Bloqueio de Programa está 
desativada. O forno está agora no modo 
"Desbloqueio de Programa".

OBSERVAÇÃO:  •  Não pressione a Tecla PROG por mais de 30 segundos continuamente, ou isso poderá resultar em um código 
de falha falso.

• Em "Bloqueio de Programa"
a As opções de repetir e interromper estão funcionando.
b As teclas de Memória podem ser programadas.
c O controle de volume está funcionando.
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C. Ler a Lista de Programas:
Permite que você revise todos os Números de Teclas atualmente programados, tempo de aquecimento e nível de potência para 
cada etapa.

1. Abra a porta. Display

2. 

+

• Enquanto pressiona Tecla STOP/RESET, 
pressione e segure a Tecla START.  
A configuração de Som do Bip irá aparecer 
no visor.
Exemplo:

Indicador de Etapa 1: Som do Bip 
está LIGADO 
Indicador de etapa 2: Som do Bip 
está DESLIGADO

2 segundos depois, a configuração de 
Bloqueio de Programa irá aparecer no visor 
digital.

Bloqueio de Programa: “P L”
Desbloqueio de Programa: “P”

3. 
• Pressione a Tecla de Memória que você 

escolheu para ler o programa. 
Exemplo: A Tecla de Memória Número 5. 
O visor digital irá exibir: Programe a Tecla 
de Memória Número 5, a primeira etapa do 
período de aquecimento e o nível de potência 
atualmente programado na Tecla de Memória.

2 segundos depois, a mesma informação 
será exibida para o aquecimento em 2 ou 3 
etapas.

• Após todas as configurações terem sido 
exibidas, o Número da Tecla e o Indicador 
da Etapa do Aquecimento irão aparecer 
novamente no visor.

OBSERVAÇÃO:  •  Se você quiser ir para outro programa, pressione a Tecla de Memória que você escolheu para ler o programa, 
enquanto as informações da Tecla de Memória estão sendo exibidas.

•  Se você quiser exibir o programa de Aquecimento de Várias Porções (x 2) , pressione a Tecla DOUBLE 
QUANTITY antes de pressionar a Tecla de Memória.
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D. Selecionar as Opções de Som do Bip:
O som do Bip pode ser configurado entre LIGADO ou DESLIGADO.

Display

1. Abra a porta.

2. 

• Pressione a Tecla PROG. O visor não irá 
mudar.

3. 
• Pressione a Tecla de Memória.

• Aperte novamente a Tecla 0. Selecione 
"DESLIGADO" de Som do Bip.

Indicador de Etapa 1 = LIGADO
Indicador de Etapa 2 = DESLIGADO

4. 

• Pressione a Tecla PROG novamente. Você 
terminou a programação do som do bip.

• 2 segundos depois, "0" irá aparecer no visor.
• Feche a porta, 2 segundos depois, o visor 

digital ficará em branco.

E. Ler o Contador de Ciclos:
O forno pode exibir de maneira cumulativa a quantidade total de vezes que o forno foi utilizado. Ótimo para analisar o uso do forno 
e o fluxo de tráfego no local.

1. Abra a porta.

2. 

+

• Ao pressionar a Tecla STOP/RESET 
pressione a Tecla de Seleção Power Level. 
O visor exibe o total acumulado de número 
de vezes que o forno foi usado.
Exemplo:

•  9999 significa que o forno foi usado 
999900 vezes.

•  0020 significa que o forno foi usado 
2000 vezes.

•  Se a quantidade cumulativa de vezes 
for menor do que 1 00 vezes, o visor 
não será alterado.

• 2 segundos depois, "0" irá aparecer no visor 
digital.
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Explicação do Código de Erro de Auto-Diagnóstico

Este forno monitora o seu funcionamento e exibe um Código de Erro no visor digital quando ocorre um problema.

O que fazer quando um código de erro aparecer:

CÓDIGO CAUSA O QUE FAZER

F01 *  Temperatura do ar de exaustão é muito 
alta.

* Pressione a Tecla STOP/RESET para parar o bip.
* Desconecte o forno e espere ao menos 30 minutos antes de 

reconectar.
* Espere o forno resfriar e reinicie-o.
* Se houver uma chama, não abra a porta do forno.
* Caso o aparelho não volte a funcionar normalmente, entre em 

contato com a assistência técnica e informe sobre o código de 
erro.

F33-34 * Circuito de sensor com defeito. * Desconecte o forno e espere mais de 10 segundos antes de 
reconectá-lo.

F44 * Quando uma tecla foi pressionada por 
mais de 30 segundos.

*  Tecla ou Painel de controle com defeito.

* Caso o aparelho não volte a funcionar normalmente, entre em 
contato com a assistência técnica e informe sobre o código de 
erro.

OBSERVAÇÃO: Os códigos acima, exibidos no visor, não indicam necessariamente todos os possíveis erros da unidade.

Cuidados Com seu Forno Micro-ondas
1. Desconecte o forno antes de limpar.

2. Mantenha o interior do forno limpo. Quando alimento for 
derramado ou líquidos grudarem nas paredes do forno, limpe 
com um papel toalha úmido. Detergente suave pode ser 
usado caso o forno fique muito sujo. O uso de detergentes 
fortes ou abrasivos não é recomendado. O protetor anti-
respingo/difusor de luz da entrada de ar pode ser removido 
para a limpeza com a remoção dos plugues centrais dos dois 
rebites de plástico. O topo é segurado por duas alças. Lave 
com água de louça quente e recoloque.

3. As superfícies exteriores do forno devem ser limpas com um 
papel-toalha úmido. Para evitar danos às partes operacionais 
dentro do forno, água não pode entrar nas aberturas de 
ventilação.

4. Se o Painel de Controle ficar molhado, seque-o com um pano 
seco e macio. Não utilize detergentes fortes ou abrasivos 
no Painel de Controle. Ao limpar o Painel de Controle, 
deixe a porta do forno aberta para evitar que o forno ligue 
acidentalmente. Depois da limpeza, pressione a tecla STOP/
RESET para limpar o visor digital.

5. Se vapor acumular dentro ou ao redor da porta do forno, 
limpe com um papel toalha limpo. Isso pode ocorrer quando o 
forno micro-ondas é utilizado sob condições de alta umidade 
e de maneira alguma indica mau funcionamento da unidade.

6. Limpe a graxa e a poeira nas superfícies do fundo com 
frequência. Use uma solução de detergente morna.

7. A limpeza dentro de painel exterior do forno e da base do 
forno deve ser realizada somente por técnicos de assistência 
qualificados depois de tomarem as precauções para drenar 
todo o potencial de voltagem armazenado. O fundo se torna 
acessível com a remoção da seção central da base e as 
áreas de controle de potência e do sensor ficam dentro do 
protetor exterior ao redor do revestimento. Evite usar líquidos 
e soluções de limpeza nessas áreas. Use uma escova macia 
de cerdas secas ou um pano. Substitua todas as peças - Não 
conecte o forno à fonte de energia antes das peças serem 
recolocadas.

8. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser 
substituído pelo fabricante ou rede de assistência técnica 
autorizada ou ainda por uma pessoa qualificada, a fim de 
evitar riscos.
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Especificações Técnicas

NE-1054F / NE-1064 F

Fonte de Alimentação 127 Vca 60 Hz, monofásico

Potência Necessária 13,4 A     1.500 W

Saída* 1000 W

Frequência 2.450 MHz

Dimensões Externas
(L x P x A)

(306 mm x 510 mm x 360 mm)

Dimensões da Cavidade
(L x P x A)

(205 mm x 330 mm x 330 mm)

Peso Líquido Aprox. 15,4 kg

Peso de Envio Aprox. 17,7 kg

Timer 99 minutos 99 segundos (Digital) x 10 Teclas de Memória com Tecla de Quantidade Dupla (x2).

* Procedimento de Teste IEC 
Especificações sujeitas à mudança sem aviso prévio

Visão Dianteira Vista Lateral Vista Lateral com Porta Aberta

(504 mm)

(305 mm)

(382 mm)

(370 mm)

(743 mm)

(290 mm)(225 mm)(70 mm)

(358 mm)

(332 mm)

(60 mm)

Fabricante: Panasonic Corporation
Importador: Panasonic do Brasil Limitada

Rodovia Presidente Dutra, km 155
CEP 12240-420 - São José dos Campos - SP
CNPJ: 04.403.408/0009-12
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