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IMPORTANTE

• Não encha a bandeja com óleo ou qualquer 
outro líquido.

• Não coloque nada sobre o aparelho.

• Não cubra as entradas de ar laterais da 
fritadeira, isto interrompe o fluxo de ar e 
afeta o resultado da fritura com ar quente.

1. Conecte o cabo de alimentação em uma 
tomada adequada.

2. Retire cuidadosamente a bandeja da 
fritadeira.

4 - UTILIZANDO A FRITADEIRA

NOTA

Nunca encha totalmente o cesto nem 
exceda a quantidade recomendada, pois 
isso poderá afetar a qualidade do resultado 
final de sua receita.

NOTA

Adicione 3 minutos ao tempo de preparação 
quando o aparelho estiver frio.

NOTA

Nunca util ize a bandeja sem o cesto 
encaixado corretamente. Se a bandeja não 
for colocada adequadamente na fritadeira, 
o aparelho não irá funcionar.

3. Coloque os ingredientes no cesto.

ATENÇÃO

Não toque na bandeja (ou no cesto) durante 
e algum tempo depois de seu uso. Segure-a 
somente através da alça.

4. Coloque a bandeja de volta na fritadeira 
corretamente.

5. Gire o botão temp. para a temperatura 
desejada.

6. Determine o tempo d e preparação 
necessário para a sua receita.

7. Para ligar o aparelho, gire o botão timer 
para selecionar o tempo de preparação.

DICA

Caso queira, você também pode deixar o 
aparelho pré-aquecer sem ingredientes 
no seu i nteri or.  Nes se c as o,  g ire  o 
botão do temporizador para mais de 3 
minutos e aguarde até apagar a luz de 
aquecimento. Depois encha o cesto e gire 
o botão do temporizador para o tempo 
de preparação requerido.

IMPORTANTE

Se a bandeja for retirada durante o cozimento, 
o aparelho também será desl igad o 
automaticamente (mesmo que o temporizador 
ainda esteja na contagem regressiva).

Siga os passos abaixo para uma correta 
utilização da fritadeira com ar quente:

TEMPO

TEMPERATURA

lauro
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9. O temporizador começa a contagem 
regressiva do tempo de preparação 
configurado.

10. Durante o processo de fritura com ar quente, 
a luz de aquecimento acende e apaga 
algumas vezes. Isto significa que o elemento 
de aquecimento é ligado e desligado para 
manter a temperatura configurada.

NOTA

O excesso de óleo dos ingredientes é 
recolhido no fundo da bandeja.

DICAS

• Para reduzir o peso, você pode retirar 
o cesto da bandeja e agitar apenas o 
cesto. Para fazer isso, puxe a bandeja para 
fora do aparelho, coloque-a sobre uma 
superfície resistente ao calor e pressione 
o botão da alça.

• Se você ajustar o temporizador para a 
metade do tempo de preparo, você ouvirá 
o sinal do temporizador quando for agitar 
os ingredientes. Entretanto, isso significa 
que você precisa ajustar o temporizador 
novamente para o restante do tempo de 
preparo após a agitação.

• Você pode retirar a bandeja a qualquer 
momento para verificar a condição de 
cozimento dos ingredientes. A energia 
será desl igada automaticamente 
e retorna depois que a bandeja for 
recolocada no aparelho.

11. Alguns ingredientes precisam de agitação 

ao longo do tempo de preparação. Para 

agitar os ingredientes, puxe a bandeja para 

fora do aparelho usando a alça e agite-os. 

Depois, deslize a bandeja de volta para a 

fritadeira e continue a cozinhar.

ATENÇÃO

NÃO PRESSIONE o botão da alça enquanto 
estiver agitando os ingredientes.

X

8. As luzes indicadoras de alimentação e 
aquecimento acendem.

12. Quando você ouvir o sinal do temporizador, 
sign if ica  que o tempo de preparo 
configurado encerrou. Puxe a bandeja para 
fora do aparelho e coloque-a sobre uma 
superfície resistente ao calor.

IMPORTANTE

NÃO agite a bandeja com os ingredientes 
durante o preparo de alimentos muito 
gordurosos.
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NOTA

Pode-se também desligar o aparelho 
manualmente. Para isso, gire o botão de 
controle de temperatura para 0, ou retire a 
bandeja diretamente.

IMPORTANTE

Não vire o cesto de cabeça para baixo 
com a bandeja ainda fixada a ele, uma 
vez que todo excesso de óleo que tenha 
sido recolhido no fundo da bandeja será 
despejado sobre os ingredientes.

ATENÇÃO

• Após a fritura, a bandeja, o cesto e os 
alimentos estarão quentes. Dependendo 
do tipo de alimentos/ingredientes na 
fritadeira, pode escapar algum vapor 
da bandeja.

• Observe que, após a fritura com ar quente, 
todos os componentes do aparelho 
(bandeja, cesto e o interior deste) estarão 
quentes, não toque nestas peças sem 
algum tipo de proteção (por exemplo: 
luvas térmicas) até que estejam frias.

13. Verifique se os ingredientes estão prontos.

14. Se os ingredientes ainda não estiverem 
prontos, basta deslizar a bandeja de volta 
para o aparelho e ajustar o temporizador 
para mais alguns minutos.

15. Para retirar ingredientes pequenos (por 
exemplo, batatas fritas), pressione o botão 
de liberação do cesto e levante o cesto para 
fora da bandeja.

DICA

Para  ret irar  do c es to de c ozi mento 
ingredientes grandes ou frágeis, fáceis 
de despedaçar, utilize uma pinça ou um 
pegador (itens não inclusos).

16. Esvazie o cesto em uma bacia ou prato.

IMPORTANTE

A luz de aquecimento (luz verde) indica que 
o elemento de aquecimento está ligado 
para manter a temperatura configurada.

É normal que esta luz permaneça desligada 
ao começar uma nova receita com o 
aparelho ainda quente.

17. A fritadeira pode ser utilizada novamente 
assim que uma receita for concluída.

ATENÇÃO

Coloque a bandeja em uma superfície (mesa, 
balcão, etc.) antes de pressionar o botão de 
liberação do cesto de cozimento.


