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DESCRIÇÃO

A. Cuba
B. Alça da cuba
C. Grade removível
D. Botão de controle de temperatura  

(80-200°C)

E. Timer (0-60 min)/botão de ligar
F. Luz de aquecimento
G. Luz de aquecimento

ANTES DO PRIMEIRO USO
1. Remova todos os materiais da embalagem.
2. Remova qualquer adesivo ou rótulo do equipamento.
3. Limpe bem a cuba e a grade removível com água quente e um pouco de detergente 

líquido e uma esponja não abrasiva.
Observação: Você também pode limpar estas peças na máquina de lavar louça.

4.  Limpe o interior e exterior do equipamento com um pano molhado. AirFry Super 
funciona com ar quente. Não preencha cuba com óleo ou gordura para fritura.

PREPARANDO PARA USO
1.  Coloque o equipamento em uma superfície estável, horizontal e nivelada. Não coloque o 

aparelho sobre uma superfície não resistente ao calor.
2. Não preencha cuba com óleo ou qualquer outro líquido.

Não coloque nada em cima do equipamento. Isso interrompe o fluxo de ar e afeta o 
resultado da fritura em ar quente.

USANDO O EQUIPAMENTO
AIRFRY SUPER pode preparar uma grande variedade de ingredientes. O tempo de cozimento 
para os principais ingredientes é dado na seção ‘Configurações’. 
1. Insira o plugue principal em uma tomada.
2. Com cuidado, puxe cuba para fora da AirFry Super.
3. Coloque os ingredientes na cuba.

Observação: Nunca preencha a cuba além da indicação MÁX ou exceda a quantidade 
indicada na tabela (consulte a seção 'Configurações'), pois isso pode afetar a 
qualidade do resultado final.

4. Deslize a cuba de volta para o AirFry Super.
Cuidado: Não toque na panela durante e algum tempo após o uso, pois ela fica 
muito quente. Só segure a panela pela alça.

5.  Mova o botão de controle de temperatura para a temperatura necessária. Consulte a 
seção 'Configurações' para determinar a temperatura certa

6. Determine o tempo de preparação necessário para o ingrediente (consulte a seção 
'Configurações').

7. Para ligar o aparelho, gire o botão do timer para o tempo de preparação necessário.
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Adicione 3 minutos ao tempo de preparação quando o aparelho estiver frio. Para 
definir um tempo curto, gire o botão do temporizador até 10 minutos e depois volte 
ao tempo desejado.
Observação: Se quiser, você também pode deixar o aparelho pré-aquecer sem 
ingredientes dentro. Nesse caso, gire o botão do timer para mais de 3 minutos e 
aguarde até que a luz de aquecimento se apague (após aproximadamente 3 
minutos). Em seguida, encha a cuba e gire o botão do timer para o tempo de 
preparação necessário.

• A luz de aquecimento se acende.
• O timer começa a contar o tempo de preparação ajustado.
•  Durante o processo de fritura de ar quente, a luz de aquecimento acende e apaga de vez 

em quando. Isso indica que o produto é ligado e desligado para manter a temperatura 
ajustada.

8. O excesso de óleo dos ingredientes é coletado no fundo da cuba.
9. Alguns alimentos precisam ser agitados na metade do tempo de cozimento (ver seção 

“Guia de Cozimento”). Para sacudir a comida, retire a cuba do aparelho pelo punho e 
agite-a.
Em seguida, deslize a cuba de volta para o AirFry Super.
Dica: Você pode ajustar o timer para metade do tempo de cozimento e quando o 
temporizador avisar, agite
os ingredientes. Em seguida, defina o timer novamente para o tempo restante de 
cozimento.

10.  Quando ouvir o apito do timer, o tempo de preparação definido se esgotou.  Retire a 
cuba do aparelho e coloque-a sobre uma superfície resistente ao calor.
Observação: Você também pode desligar o equipamento manualmente. Para fazer 
isso, gire o botão de controle do timer para 0.

11. Verifique se os ingredientes estão prontos.
 Se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta deslizar a cuba de volta para o 
aparelho e ajustar o timer para alguns minutos extras.

12. Quando a comida estiver cozida, retire a cuba. Para remover alimentos, use um par de 
pinças para retirar a comida da cuba.
Cuidado: Ao virar a cuba, tome cuidado com qualquer excesso de óleo coletado na parte 
inferior da cuba que pode vazar para a comida e com a grade, que pode cair.
Depois de fritar em ar quente, a cuba, a grelha e a comida ficam muito quentes. 
Dependendo do tipo dos alimentos cozidos na AirFry Super, tenha cuidado, pois pode 
escapar vapor da cuba..

13.  Quando uma receita está pronta, a AirFry Super está instantaneamente pronta para 
preparar outra receita.
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CONFIGURAÇÕES
A tabela abaixo ajuda você a selecionar as configurações básicas para os ingredientes que 
deseja preparar. Observação: Tenha em mente que essas configurações são indicações. 
Como ingredientes diferem em origem, tamanho, forma e marca, não podemos garantir 
a melhor configuração para seus ingredientes.

Quantidade 
min-máx (g)

Tempo (min) Temperatura 
(°C)

chacoalhar Informações  
extras

Batatas e batatas fritas

Batata frita congelada 
(espessura padrão 

10mmx10mm)
300-700 15-20 200°C chacoalhar 

Batata frita in natura 
(8x8mm)

300-800 22-32 180°C chacoalhar 
adicionar 1/2 

colher de sopa 
de óleo

Fatias de batata 
congeladas

300-800 22-27 180°C chacoalhar 

Carnes e aves

Bife congelado 100-400 9-17 180°C

Almôndegas  
congeladas

400 8-12 180°C

filés de peito de frango 
(sem osso)

100-500 12-19 180°C

Frango inteiro 1200 60 180°C
Use a cuba sem 

a grade

Peixes

Salmon fillet  350 15-17 140°C

Petiscos

Frango congelado 100-600 7-12 200°C

nuggets 300 16-20 200°C

Asas de frango 
congeladas

125  
(5 pedaços)

8 180°C

Palitos de queijo 
congelados

200 
(10 pedaços)

8-10 200°C Yes

Anéis de cebola congelados

Muffins 4 x 100 18-22 180°C
use uma forma 

que pode ser 
levada ao forno
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PTDICAS
•   Ingredientes menores geralmente requerem um tempo de preparação um pouco menor 

do que ingredientes maiores.
•  Uma quantidade maior de ingredientes requer apenas um tempo de preparação um 

pouco maior, uma quantidade menor de ingredientes requer apenas um tempo de 
preparação um pouco menor.

•  Agitar ingredientes menores no meio da preparação otimiza o resultado final e pode 
ajudar a evitar ingredientes fritados de forma desigual.

•  Adicione um pouco de óleo as batatas in natura para um resultado mais crocante.As 
batatas irão começar a fritar alguns minutos após colocar o óleo.

• Não prepare ingredientes muito gordurosos, como salsichas, na AirFry Super.
•  Os lanches que podem ser preparados em um forno também podem ser preparados na 

AirFry Super.
• A quantidade ideal para a preparação de batatas fritas crocantes é de 700 gramas.
•  Use uma massa pré-fabricada para preparar lanches com recheio de forma rápida e fácil. A 

massa pré-fabricada também requer um tempo de preparação mais curto do que a massa 
caseira.

•  Coloque em uma forma que pode ser levada ao forno na cuba da AirFry Super se quiser 
assar um bolo ou quiche, ou caso queira fritar ingredientes frágeis ou ingredientes com 
recheio.

•  Você também pode usar a AirFry Super para reaquecer os ingredientes. Para reaquecer 
os ingredientes, ajuste a temperatura para 160 ° C por até 10 minutos.

FAZENDO BATATA FRITA CASEIRA
Para melhores resultados, recomendamos usar batatas fritas pré-cozidas (por exemplo, 
congeladas). Se deseja fazer batatas fritas caseiras, siga as etapas abaixo.
1. Descasque as batatas e corte-as em palitos.
2.  Mergulhe os palitos de batata em uma tigela por pelo menos 30 minutos, tire-os e 

seque-os com papel toalha.
3.  Despeje ½ colher de sopa de azeite em uma tigela, coloque os palitos na parte superior 

e misture até os palitos serem revestidos com óleo.
4.  Remova os palitos da tigela com os dedos ou um utensílio de cozinha para que o excesso 

de óleo permaneça na tigela. Coloque os palitos na cuba.
Observação: Não incline a tigela para colocar todos os palitos na cuba de uma só vez, 
para evitar que o excesso de óleo acabe na parte inferior da panela.

5. Frite os palitos de batata de acordo com as instruções na seção 'Configurações'.

**coloque a forma de bolo/forno na cuba
Quando você usa misturas que sobem (como bolo, quiche ou muffins), a assadeira não 
deve ser preenchida mais do que até a metade.


