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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente 
recomendações da melhor utilização deste.

NOTA

Indica ao usuário um breve conselho e detalhes específicos para a utilização do 
aparelho, geralmente são dicas que auxiliam no melhor preparo dos alimentos.

DICA

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, 
recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

IMPORTANTE

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer 
riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

ATENÇÃO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que 
podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais. 

PERIGO

NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos 
similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto 
o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de 
esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações 
importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento 
do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e 
fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que 
requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte 
no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato 
com a nossa central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003.1005 (capitais 
e regiões metropolitanas) ou 0800.648.1005 (demais localidades), ou pelo site 
www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco, para obter informações dos postos 
de descarte mais próximos de sua localidade.

SUSTENTABILIDADE
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6. A fim de evitar acidentes, tais como 
choques elétricos, não mergulhe o cabo 
de alimentação ou o plugue em água ou 
em qualquer outro líquido.

7. Evite que o cabo toque superfícies quentes 
ou fique pendurado na borda da bancada 
ou mesa onde estiver sendo utilizado.

8. Para desligar o aparelho, retire o plugue 
da tomada elétrica. Sempre desconecte 
segurando pelo plugue, nunca puxe pelo 
cabo de alimentação.

9. Não utilize o aparelho em locais com excesso 
de umidade, com altas temperaturas nem 
muito próximo, ou sobre, fontes de calor 
(tais como: fogões, queimadores, fornos, etc).

10. Não armazene nem utilize o aparelho em 
ambientes externos ou ao ar livre.

11. Cuidado para não derrubar água ou outros 
líquidos sobre a fritadeira, pois isto poderá 
causar mau funcionamento do aparelho ou 
choques elétricos.

12. Nunca mergulhe em água ou mesmo lave 
sob uma torneira a estrutura do aparelho, 
que contém componentes elétricos e os 
elementos de aquecimento.

13. Não cubra as aberturas de entrada e 
saída de ar enquanto o aparelho estiver 
em funcionamento, pois qualquer tipo de 
cobertura constituirá em risco de incêndio 
e danos ao produto e aos usuários.

Para garantir o melhor desempenho de 
seu produto, leia atentamente todas as 
recomendações a seguir. Não descarte o 
Manual do Usuário, guarde-o para eventuais 
consultas. Leia todas as instruções antes de 
usar o aparelho.

1.1  - Medidas Importantes de Segurança
Para reduzir os riscos de choques elétricos, 
queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao 
equipamento, siga as recomendações básicas de 
segurança ao usar este aparelho:

1. Para evitar acidentes, mantenha o material 
da embalagem fora do alcance de crianças, 
após desembalar a fritadeira.

2. Deve-se ficar especialmente atento quando 
o aparelho for usado perto de crianças.

3. Não utilize o aparelho para outros fins além 
dos previstos neste Manual do Usuário.

4. Nunca mergulhe o aparelho em água ou 
em qualquer outro líquido. 

5. Verifique se a tensão da rede elétrica no 
local de instalação é a mesma indicada na 
etiqueta localizada na fritadeira.

1 - SEGURANÇA

Se o cordão de alimentação estiver 
danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante, agente autorizado ou pessoa 
qualificada, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO

Este aparelho não pode ser utilizado por 
crianças ou pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas 
sem a supervisão de um responsável. Os 
usuários devem ser bem instruídos sobre 
as questões de segurança e também dos 
perigos do uso inapropriado do aparelho.
Crianças devem ser supervisionadas para  
não brincarem com o aparelho.

IMPORTANTE
NÃO UTILIZE o aparelho após este ter 
apresentado defeito, ter sofrido algum 
dano ou mesmo com o cabo ou o plugue 
danificados. Contate a Assistência Técnica 
Autorizada mais próxima  para realizar um 
exame, ajuste ou reparo.

PERIGO

Para evitar danos ou deformação, nunca use o 
cesto e a bandeja em um fogão ou queimador.

IMPORTANTE
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IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para 
a instalação do produto, tais como: rede 
hidráulica, alvenaria, carpintaria, gesso, 
rebaixamento, mobiliário, preparação da 
rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, 
bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira 
responsabilidade do usuário/consumidor.

14. Durante a fritura com ar quente é liberado 
vapor em alta temperatura através das 
aberturas de saída de ar. Mantenha as mãos 
e o rosto a uma distância segura do vapor 
e das aberturas de saída de ar. Além disso, 
tome cuidado com o vapor e o ar quente 
ao retirar a bandeja do aparelho.

15. Durante a utilização a fritadeira esquenta 
e atinge altas temperaturas, para evitar 
queimaduras NÃO TOQUE nas superfícies 
quentes do aparelho; utilize sempre a alça 
de manuseio. 

16. É recomendável a utilização de luvas 
especiais (térmicas) para protegeção contra 
queimaduras, quando for remover ou tocar 
em partes quentes do aparelho.

17. Desconecte o aparelho da tomada quando 
este não estiver sendo utilizado e antes de 
efetuar a limpeza. Deixe sempre a fritadeira 
esfriar antes de limpá-la.

18. Deixe o aparelho esfriar por aproximadamente 
30 minutos antes de sua manipulação ou 
limpeza.

19. Depois de utilizar o aparelho, o interior da 
tampa metálica fica muito quente, evite 
o contato com o metal quente no interior 
após o cozimento.

20. O uso de acessórios não recomendados 
pode resultar em incêndio, choque elétrico 
ou ferimentos, provocar acidentes e danos 
ao aparelho e/ou aos usuários.

21. Nunca ligue a fritadeira sem que a bandeja 
coletora e o cesto de cozimento estejam 
corretamente posicionados em seu devido 
local; verifique cuidadosamente antes de 
iniciar a utilização.

22. Não toque no interior do aparelho durante 
sua operação.

Não conecte o aparelho nem opere o painel 
de controle com as mãos molhadas.

ATENÇÃO

Não encha a bandeja com óleo. Isso pode 
provocar riscos de incêndio.

ATENÇÃO

23. 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.

24. Sempre coloque os ingredientes a serem 
fritos no interior do cesto de cozimento 
para evitar que entrem em contato com 
os elementos de aquecimento.

25. Não coloque o aparelho sobre ou próximo 
de materiais combustíveis, tais como uma 
toalha de mesa ou cortina.

26. Este aparelho não é destinado a ser operado 
por meio de um temporizador externo ou 
sistema de controle remoto separado.

27. Este aparelho se destina a ser utilizado 
somente em aplicações domésticas e 
similares, tais como:

•  por funcionários de lojas em áreas de 
cozinha, escritórios ou outros ambientes 
de trabalho;

•   por clientes em hotéis, motéis, pousadas, 
casas de fazenda e outros ambientes 
residenciais.

28. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia 
são documentos importantes e devem ser 
guardados para efeito de garantia.

Se algum componente estiver danificado,  a 
fritadeira não deverá ser utilizada. Entre em 
contato com o SAC para que sejam feitos os 
reparos necessários.

ATENÇÃO
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IMPORTANTE

Desligue imediatamente o aparelho se você 
observar a presença de fumaça escura saindo 
do aparelho. Aguarde até parar a emissão de 
fumaça antes de retirar a bandeja do aparelho.

NOTA

E s t e  a p a r e l h o  d e v e  r e c e b e r 
manutenção apenas de técnicos 
de serviço qualificados. Contate a 
Assistência Técnica Autorizada mais 
próxima para realizar um exame, 
reparo ou ajuste.

A Fritadeira Midea possui um sistema de proteção 

contra superaquecimento. 

Se o sistema de controle de temperatura interna 

não funcionar, a proteção contra superaquecimento 

é ligada automaticamente, assim o aparelho não 

poderá mais ser usado. 

Desconecte o cabo de alimentação e deixe o aparelho 

esfriar. Contate a Assistência Técnica Autorizada mais 

próxima para realizar um exame, reparo ou ajuste 

no aparelho.

1.2 - Proteção Contra Superaquecimento IMPORTANTE

Se a bandeja for retirada durante o 
cozimento, o aparelho também será 
desligado automaticamente (mesmo 
que o temporizador ainda esteja na 
contagem regressiva).

1.3 - Desligamento automático  
A Fritadeira é equipada com um temporizador (Timer), 

assim que a contagem regressiva do temporizador 

chegar a “0” (desligado - “a” na figura abaixo), o 

aparelho emite um sinal sonoro (bip) e desliga 

automaticamente. 

Para desligar o aparelho manualmente, gire o botão 

do temporizador no sentido anti-horário (contra os 

ponteiros do relógio) para a posição “0”.

a


