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• A quantidade ideal para a preparação de batatas fritas crocantes é de 500 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 um prato de forno na cuba da Fry Delight se quiser assar um bolo ou quiche, ou 

caso queira fritar ingredientes frágeis ou ingredientes com recheio.
•  Você também pode usar a Fry Delight para reaquecer os ingredientes. Para reaquecer os 

ingredientes, ajuste a temperatura para 160 ° C por até 10 minutos.
Observação: Quando você usa ingredientes que crescem (como bolos, quiches ou muffins), o 
prato do forno não deve ser preenchido em mais da metade.
Observação: Adicione 3 minutos ao tempo de preparação quando começar a fritar com a Fry 
Delight ainda fria.

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'.

LIMPEZA
Limpe o equipamento após cada uso.
A panela e a cuba possuem um revestimento antiaderente. Não use utensílios de cozinha 
metálicos ou materiais de limpeza abrasivos para limpá-los, pois isso pode danificar o 
revestimento antiaderente.
1.  Remova o plugue da tomada da parede e deixe o aparelho esfriar. Observação: Retire a 

panela para deixar a Fry Delight esfriar mais rapidamente.
2. Limpe o exterior do equipamento com um pano úmido.
3.  Limpe a panela e a cuba com água quente, um pouco de detergente líquido e uma esponja 

não abrasiva.
Você pode usar um líquido tira gordura para remover a sujeira restante.
Observação: A panela e a cuba podem ser lavadas na máquina de lavar louça. (confirmar 
essa informação)
 Dica: Se a sujeira estiver presa na cuba ou na parte inferior da panela, encha a panela 
com água quente e detergente. Coloque a cuba na panela e deixe a panela e a cuba de 
molho por aproximadamente 10 minutos.

4. Limpe o interior do equipamento com água quente e uma esponja não abrasiva.
5. Limpe o elemento de aquecimento com uma escova de limpeza para remover quaisquer 

resíduos de alimentos.
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AMBIENTE
Não jogue o equipamento fora com lixo doméstico normal no final de sua vida útil, descarte-o 
em um ponto de coleta oficial para reciclagem. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio 
ambiente

GARANTIA E SERVIÇO
Se precisar de serviços ou informações ou caso tenha um problema, visite o site da Arno em 
www.arno.com.br ou entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente da Arno em 
seu país. Você encontra seu número de telefone no folheto de garantia mundial. 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se encontrar problemas no aparelho, visite www.arno.com.br para obter uma lista de perguntas 
frequentes ou entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente em seu país 

ARMAZENAMENTO
1. Desconecte o aparelho e deixe esfriar.
2. Verifique se todas as peças estão limpas e secas.
3.  Empurre o cabo para dentro do compartimento de armazenamento do cabo. Fixe o cabo 

inserindo-o no encaixe de fixação do cabo.


