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PT

utilizado em ambientes externos. O uso profissional, inadequado ou o 
descumprimento das instruções de uso acarretará na perda da garantia.

• Para sua segurança, use apenas os acessórios e peças sobressalentes vindas 
no produto ou originais projetadas para seu equipamento.

Ambiente

Proteção ambiental em primeiro lugar!
i  O seu equipamento contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou 

reciclados.
Ü Deixe-o em um ponto de coleta de resíduos local comunitário.

Apresentação do produto
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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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