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DESCRIÇÃO

A. Cuba
B. Botão de liberação da cuba
C. Alça da cuba
D. Panela
E. Escape de ar
F. Botão de controle de temperatura (150-

200° C / 302-374° F)

G. Timer (0-30 min)/botão de ligar
H. Luz de aquecimento
I. Aberturas de saída de ar
J. Compartimento de armazenamento do 

cabo
K. Cabo de alimentação

ANTES DO PRIMEIRO USO
1. Remova todos os materiais da embalagem.
2. Remova qualquer adesivo ou rótulo do equipamento.
3.  Limpe completamente a cuba e a panela com água quente, detergente 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. Arno Fry Delight 
funciona com ar quente. Não preencha a panela 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. Coloque a cuba na panela de forma apropriada.
3. Puxe o cabo principal do compartimento de armazenamento de cabos na parte inferior do 

equipamento.
Não preencha a panela 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
A Arno Fry Delight pode preparar uma grande variedade de ingredientes. Receitas online em 
www.arno.com.br ajudam você a conhecer o equipamento. O tempo de cozimento para os 
principais ingredientes é dado na seção ‘Configurações’. Você pode encontrar mais receitas 
em www.arno.com.br.

Fritando no ar quente
1. Insira o plugue principal em uma tomada.
2. Com cuidado, puxe a panela para fora da Fry Delight.
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.
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