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Guia de início rápido
Consulte o Manual do Proprietário para instruções de segurança. O Manual do Proprietário completo está disponível on-line.

Este documento refere-se à série XpressChef™ 2c e aos modelos JET

ESPAÇOS EM TORNO DO FORNO
A. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm 

acima do forno. Um fluxo de ar adequado 
em torno do forno refrigera os componentes 
elétricos. Com um fluxo de ar limitado, o forno 
pode não funcionar corretamente e a vida útil 
dos componentes elétricos diminui.

B. Não é necessário deixar um espaço livre na 
parte traseira do forno

C. Deixe um espaço livre de pelo  
menos 2,54 cm nas laterais do forno.

D. Instale o forno de forma que a parte inferior 
fique pelo menos 91,5 cm acima  
do chão. 

Então... como faço para usá-lo? 
Ligar o forno, pré-aquecer
Pressione a tecla LIGA/DESLIGA para iniciar o pré-aquecimento. A tela AQUECENDO (warming up) 
aparece. Quando o forno atingir a temperatura de pré-aquecimento especificada, a tela PRONTO (ready) 
surgirá. A configuração de pré-aquecimento padrão de fábrica é de 250°C.

Modo Cozimento Manual
Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas de receitas predefinidas.
Pre-aqueça o forno antes de começar a cozinhar. Na tela PRONTO (ready) ou PORTA ABERTA (door 
open):
1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.
2. Pressione a tecla MENU (☰). A tela MENU será exibida.*
3. Pressione a tecla “3” para acessar o “Cozimento Manual” (Manual Cook).
4. Para chegar aos campos editáveis: Pressione as teclas para CIMA/BAIXO(▲▼). O campo ativo 

será destacado em vermelho. Os campos editáveis são: Temperatura do forno (oven temperature); 
Tempo de cozimento (cook time); Nível de potência (power level) em %MW (0% a 100%, de 10% em 
10%); e Adicionar uma etapa (add a stage).

5. Pressione as teclas numéricas para inserir as configurações desejadas por campo.
6. Para adicionar outras etapas de cozimento: Pressione a tecla PARA BAIXO (▼) até que a opção “+ 

ETAPA (stage)” fique em destaque. Repita as etapas 4 a 6.
7. Pressione a tecla INICIAR/OK para começar o cozimento.
8. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. O interior do forno e o prato de 

cozimento estarão quentes. Retire o alimento do forno com cuidado.

Modo Editar Receita
1. Pressione a tecla MENU (☰). A tela MENU será exibida.*
2. Pressione a tecla “2” para acessar “Editar Receita”.
3. Para chegar aos campos editáveis: pressione as teclas para CIMA/BAIXO(▲▼). O campo ativo 

será destacado em vermelho. Os campos editáveis são: Nome da receita (recipe name); Temperatura 
do forno (oven temperature); Tempo de cozimento (cook time); Nível de potência (power level) em 
%MW (0% a 100%, de 10% em 10%); e Adicionar uma etapa (add a stage).

4. Pressione as teclas numéricas para inserir as configurações desejadas por campo.
5. Para adicionar outras etapas de cozimento: pressione a tecla PARA BAIXO (▼) até que a opção “+ 

ETAPA (stage)” fique em destaque. Repita as etapas 3 a 5.
6. Para salvar e sair: pressione a tecla INICIAR/OK.
7. Para descartar as alterações: pressione a tecla PARAR/REINICIAR 

 

Editar a temperatura de 
pré-aquecimento do forno
Este forno pode ser ajustado a uma temperatura 
de pré-aquecimento entre 95ºC e 250°C.
1. Pressione a tecla MENU (☰). A tela MENU 

será exibida.*
2. Pressione a tecla “1” para acessar 

“Temperatura de pré-aquecimento”.
3. Pressione as teclas numéricas para inserir a 

temperatura de pré-aquecimento desejada. 
4. Para salvar as alterações: Pressione a 

tecla INICIAR/OK.
5. Para descartar as alterações: Pressione a 

tecla PARAR/REINICIAR.

Teclas de receitas 
predefinidas
Para cozinhar alimentos utilizando sequências de 
cozimento pré-programadas. Pré-aqueça o forno 
antes de começar a cozinhar. Na tela PRONTO 
(ready) ou PORTA ABERTA (door open):
1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos 

e feche-a. 
2. Pressione a tecla ou as teclas numéricas 

desejadas.
3. O forno começa a funcionar e o tempo é 

contado regressivamente.
4. No final do ciclo de cozimento, o forno emite 

um sinal sonoro. Retire o alimento do forno 
com cuidado.

RECURSOS DO PAINEL DE CONTROLE

(A) Porta USB
(B) Visor
(C) Tecla PARA CIMA
(D) Tecla PARA BAIXO
(E) Tecla LIGA/DESLIGA
(F) Tecla MENU
(G) Teclas numéricas
(H) Tecla PARAR/REINICIAR
(I) Tecla INICIAR/OK

TELAS DO MENU

Página 1
(1) Temperatura de pré-aquecimento
(2) Editar receita
(3) Cozimento manual
(4) Data/hora
(5) Opções do usuário

Página 2
(1) Carregar arquivo
(2) Menu de operação
(3) Inserir apenas MW

*Observação:  se o código PIN estiver 
ativado, você precisará do seu código PIN 
exclusivo de 4 dígitos para acessar a tela 
do Menu
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Para ver a documentação completa do produto, acesse:
www.acpsolutions.com

Acessar e modificar as opções do usuário
Existem diversas opções que você pode alterar para personalizar o funcionamento do forno.  
As opções são mostradas abaixo. A configuração padrão de fábrica é mostrada em negrito.
1. Pressione a tecla MENU (☰).

Observação:  se o código PIN estiver ativado, você precisará do seu código PIN exclusivo de 4 
dígitos.

2. Pressione a tecla “5” para acessar “OPÇÕES DO USUÁRIO”.
3. Para navegar entre as páginas de configurações: pressione as teclas para CIMA/BAIXO (▲▼).
4. Para acessar as opções disponíveis para uma configuração: pressione a tecla numérica 

correspondente.
5. Para alterar uma configuração: pressione a tecla numérica correspondente.
6. Para salvar as alterações: Tecla INICIAR/OK .
7. Para sair: pressione a tecla PARAR/REINICIAR.

Guia de início rápido
Consulte o Manual do Proprietário para instruções de segurança. O Manual do Proprietário completo 
está disponível on-line.

Não faça pipocaNo popcornDO NOT power sprayNão use mangueiras de alta pressão

PADRÃO POR MODELO (CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM NEGRITO)
A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo

CONFIGURAÇÃO OPÇÕES EXIBIDAS DESCRIÇÃO

Alarme sonoro de fim de ciclo  3 segundos
 Contínuo
 Intermitente

 Bip contínuo de 3 segundos
 Bip contínuo até a abertura da porta
 5 bips contínuos até a abertura da porta

Volume do alto-falante  Desligado
 Baixo
 Médio
 Alto

 Desliga o som
 Define o volume como baixo
 Define o volume como médio
 Define o volume como alto

Som das teclas  Desligado
 Ligado

 Desativa o som quando a tecla é pressionada
 Ativa o som quando a tecla é pressionada 

Reiniciar ao abrir a porta  Encerrar ciclo de cozimento 
 Pausar ciclo de cozimento

 Cancela a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo.
 Permite que o forno retome a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o   
 ciclo

Entrada de dígitos Dígito único
Dígito duplo
Pastas

Permite 10 (0-9) receitas pré-programadas
Permite 100 (00-99) receitas pré-programadas
Permite 10 pastas (0-9), cada uma com 10 receitas pré-programados

Tempo máximo de cozimento 10 minutos
20 minutos

Permite 10 minutos de tempo de aquecimento
Permite 20 minutos de tempo de aquecimento

Janela de habilitação de 
teclas

 15 segundos
 30 segundos
 1 minuto
 2 minutos

 O teclado é desativado 15 segundos após a porta do forno ser aberta
 O teclado é desativado 30 segundos após a porta do forno ser aberta
 O teclado é desativado 1 minuto após a porta do forno ser aberta
 O teclado é desativado 2 minutos após a porta do forno ser aberta

Programação instantânea  Desligado
 Ligado

 Desativa o pressionamento de teclas adicionais durante um ciclo de cozimento
 Permite pressionar teclas adicionais para adicionar ou alterar o tempo no meio de um ciclo de cozimento

Lembrete de limpeza de filtro  Desligado
 A cada 7 dias
 A cada 30 dias
 A cada 90 dias

 O forno não exibirá a mensagem “Limpar filtro”
 O forno exibirá a mensagem “Limpar filtro” a cada 7 dias
 O forno exibirá a mensagem “Limpar filtro” a cada 30 dias
 O forno exibirá a mensagem “Limpar filtro” a cada 90 dias 

Aviso de pré-aquecimento  Ativado
 Desativado

 O forno exibirá a mensagem de aviso se a temperatura da receita não for a mesma da temperatura do forno 
 O forno não exibirá mensagem de aviso de temperatura

Desligamento automático  Nunca
 2 horas
 4 horas
 8 horas

 O forno não será desligado automaticamente
 Após 2 horas de inatividade, o forno será desligado automaticamente
 Após 4 horas de inatividade, o forno será desligado automaticamente
 Após 8 horas de inatividade, o forno será desligado automaticamente 

Código PIN  Desligado
 Ligado
 Definir código PIN

 O código PIN não é necessário para acessar as opções do usuário ou do menu
 O código PIN é necessário para acessar as opções do usuário e do Menu
 É necessário inserir o código PIN. Criar novo código PIN de 4 dígitos

Idioma Chinês (mandarim), dinamarquês, holandês, inglês, filipino, francês, alemão, grego, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, romeno, 
russo, espanhol, sueco, ucraniano, vietnamita

Unidade de temperatura  Fahrenheit
 Celsius 

 As temperaturas são exibidas em °F para os modelos de 60 Hz
 As temperaturas são exibidas em ºC para os modelos de 50 Hz

Alerta de quantidade** Ligado
Desligado

Solicita ao usuário o multiplicador da quantidade de porções (1-9) ao selecionar uma programação predefinida
Permite que o usuário cozinhe porções individuais

** Disponível apenas em modelos específicos. (somente exibido no menu opções do usuário se a opção de fábrica estiver ativada)

Instruções básicas  
de limpeza
Consulte o Manual do Proprietário para instruções 
e recomendações completas (disponível on-line)

SEMPRE use luvas e óculos de proteção

RECOMENDADO toalha úmida, esponja plástica, 
limpador de forno e escudo protetor de forno, 
ambos da ACP   

SEMPRE deixe o forno e as ferramentas esfriarem 
antes de limpá-los

NUNCA use produtos de limpeza abrasivos ou 
que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou 
hidróxido de potássio (lixívia). O uso de agentes 
de limpeza não aprovados anulará os termos 
da garantia. 

NUNCA use sistemas de limpeza com pressão 
de água

NUNCA pulverize a solução de limpeza nas 
perfurações.

NUNCA use faca, utensílio de metal ou palha de 
aço para remover resíduos de alimentos.


