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3 - PREPARANDO O LOCAL E PRÉ-UTILIZAÇÃO

Os seguintes itens devem ser observados 
e verificados:

1. Remova os materiais de embalagem 
e adesivos,  confira se todos os itens/
a c e s s ó r i o s  f o r a m  r e c e b i d o s  e m 
perfe ito estado.

2. Rasgue todos os sacos plásticos,  pois 
pod em repres en tar  r is co pot en ci al 
para crianças.

3. Limpe o cesto e a bandeja com água 
quente, usando um pouco de detergente 
e uma esponja não abrasiva.

4. Limpe a parte interna e externa do aparelho 
com um pano macio úmido.

3.2 - Local de Utilização
Os seguintes itens devem ser observados/
verificados:

1. O local de utilização da fritadeira deve ser 
plano (nivelado corretamente), seco (sem 
presença de umidade), limpo e resistente 
ao calor. 

2. Durante a utilização, mantenha o aparelho 
longe de cortinas, toalhas ou outros materiais 
inflamáveis. Permita que haja circulação de 
ar livre acima e ao redor do aparelho.

3. O aparelho deve ser ligado a uma tomada 
compatível com a tensão da etiqueta. 

4. Não coloque o aparelho encostado em 
uma parede ou em outros utensílios. Deixe 
um espaço livre de pelo menos 10 cm na 
traseira, nas laterais e na parte superior 
do aparelho - Ver figura ao lado.

3.1 - Antes de Ligar sua Fritadeira pela Primeira Vez

IMPORTANTE

Esta é uma fritadeira sem óleo que funciona 
através de ar quente. Não encha a bandeja 
com óleo ou gordura.

NOTA

O cesto e a bandeja da fritadeira podem 
ser limpos em lava-louças.

IMPORTANTE

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se 
SEMPRE que a parte externa da bandeja de 
cozimento está seca. Se esta for colocada na 
fritadeira ainda molhada, poderá danificar 
o aparelho ou causar algum defeito.
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3.3  - Instruções para Instalação Elétrica

Este aparelho deve ser ligado em uma rede 
elétrica com aterramento de acordo com o 
padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com 
cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue 
deve ser colocado em tomadas devidamente 
instaladas e aterradas.

Consulte sempre um eletricista ou instalador 
qualificado para que as instruções de aterramento 
sejam devidamente observadas. 

A instalação do ponto de alimentação deve 
seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas 
de baixa tensão).

ATENÇÃO

A tomada elétrica, por motivo de segurança, 
deve estar localizada em um local de fácil 
acesso após a instalação do aparelho. 

ATENÇÃO

Este produto NÃO É bivolt.
Verifique atentamente a tensão do aparelho 
antes de ligá-lo na tomada.

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

• O aterramento garante a proteção do 
usuário contra choques elétricos através 
das partes metálicas do aparelho.

• A tomada utilizada pelo aparelho deve 
estar com o fio terra devidamente 
conectado internamente para garantia 
do aterramento do aparelho através do 
plugue do mesmo.

• O cabo de alimentação com plugue 2P+T 
(2 polos + terra) está de acordo como novo 
padrão NBR 14136..

• Não desmonte o aparelho. A desmontagem 
somente poderá ser real izada por 
técnico habilitado e autorizado, devido 
aos componentes elétricos que ficarão 
expostos durante a operação de 
desmontagem, testes, etc.

NOTA

Nos exemplos acima consideramos a 
utilização de uma tomada exclusiva para 
o aparelho.

NOTA

Sempre que possível evite a utilização de 
extensões e conectores tipo T e benjamins.

Dê preferencia à uma tomada exclusiva.

Tipo de Linha Elétrica (B1)*

Nº condutores (de cobre) carregados: 2

Capacidade de condução 
de corrente (A)

Seção Nominal
do cabo (mm²)

9,0 (220 V) 0,5

14,0 (127 V) 1,0

*  Método de referência B1: Condutores isolados 
ou cabos unipolares em eletroduto de seção 
circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela 
de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

IMPORTANTE

Os modelos FRA41 (127V) utilizam cabo de 
alimentação com plug de 12A, não utilize 
adaptadores ou conectores que não sejam 
dimensionados para suportar a corrente 
nominal do produto.

Exemplo de cálculo do dimensionamento da 
rede elétrica:
A seção nominal do cabo (mm²), até a tomada 
onde o aparelho será ligado, deverá ser 
dimensionada em função da capacidade de 
condução de corrente elétrica - Como referência 
ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente 
máxima de 9,0 A; a tabela indica a utilização, 
para efeito de segurança, de cabos com seção 
nominal de pelo menos 0,5 mm²; para produtos 
com corrente máxima de 14,0 A; a tabela indica 
a utilização, para efeito de segurança, de cabos 
com seção nominal de pelo menos 1,0 mm².


