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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser 
sempre seguidas, inclusive as seguintes:
1. Leia todas as instruções antes de usar.
2. Não toque em superfícies quentes. Use as alças ou os botões.
3. Para se proteger contra choques *elétricos, não mergulhe o fio, os plugues ou 

a fritadeira em água ou outro líquido.
4. É necessária uma vigilância atenta quando ele for usado por crianças ou 

perto delas.
5. Desconecte o aparelho da tomada quando ele não estiver sendo usado e 

antes da limpeza. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças.
6. Não utilize o aparelho no caso de incompatibilidade da tomada ou pré 

requisitos da rede elétrica. Deve-se contatar um eletrotécnico para correção 
da rede elétrica. No caso de danos ao parelho devido ao modo de uso ou 
queda é imprescindível o envio ao posto autorizado.

7. O uso de acessórios ou peças não originais possibilita falhas funcionais e 
de desempenho, podendo comprometer o funcionamento do produto e 
ocasionar acidentes, desclassificando a garantia. 

8. Não use o aparelho em ambientes externos.
9. Não deixe o fio suspenso à borda da mesa ou do balcão, ou que ele toque 

em superfícies quentes.
10. Não coloque sobre ou perto de uma chama quente, fogão elétrico ou a gás, 

ou em um forno aquecido.
11. Movimentar o aparelho somente quando o mesmo estiver frio (em repouso 

ou 4 horas depois do uso) e sem óleo, desta forma evitando acidentes . 
12. Sempre ligue o plugue ao aparelho primeiro (dependendo do modelo), 

então conecte o plugue na tomada da parede. Para desconectar, gire o 
controle para "off" e, em seguida, remova o plugue da tomada da parede.

13. Não use o aparelho para outros fins além daqueles a que se destina.

14. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
PARA USO DOMÉSTICO APENAS.

15. Conecte o aparelho apenas em tomadas em que a rede elétrica foi 
dimensionada para corrente mínima  de 15 amperes. Se a tomada e o 
plugue no aparelho forem incompatíveis ou no duvida sobre rede elétrica 
residencial, solicite a um técnico qualificado a verificação de sua rede 
elétrica.

INSTRUÇÕES DE POLARIZAÇÃO
Este equipamento tem um plugue polarizado (uma lâmina é mais larga do que a 
outra). Para reduzir o risco de choque elétrico, este plugue foi feito para ser usado 
em uma tomada polarizada de uma única forma. Se o plugue não se encaixar 
completamente na tomada, inverta o plugue. Se ainda assim não se encaixar, 
contate um eletricista qualificado. Não tente modificar o plugue de maneira alguma.
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INSTRUÇÕES DE CABO CURTO
Não utilize com um cabo de extensão.
Um cabo de alimentação curto deve ser fornecido para reduzir os riscos 
resultantes de emaranhados ou tropeção em um cabo mais longo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
• Este aparelho deve ser utilizado apenas em ambientes domésticos. Ele não foi 

criado para ser usado nas seguintes aplicações e a garantia não se aplica a: 
- áreas de cozinha dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de 
trabalho;
- residências rurais;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes de tipo "bed and breakfast".
• Este aparelho não foi projetado para ser operado através de um cronômetro 

externo ou de um sistema de controle remoto separado.
• Se o cabo de alimentação for danificado, sua substituição deve ser feita pelo 

fabricante, profissional de assistência técnica ou pessoas igualmente capacitadas, 
a fim de evitar riscos.

• Este aparelho não pode ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e 
conhecimentos, exceto se supervisionadas ou se receberem instruções relativas à 
utilização do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.

• Deve-se estar atento para não deixar as crianças brincarem com o aparelho.
•  A temperatura das superfícies acessíveis pode estar alta quando o aparelho 

estiver em funcionamento. Não toque nas superfícies quentes do aparelho.
• Limpe as partes removíveis com uma esponja não abrasiva e detergente ou em 

uma máquina de lavar louça (dependendo do modelo). 
• Limpe o interior e exterior do equipamento com uma esponja ou pano úmido. 

Consulte a seção «Limpeza» das instruções de uso.
• O equipamento pode ser usado em uma altitude de até 4.000 m.

Fazer
• Leia e siga as instruções de uso. Guarde-as com segurança.
• Remova todos os materiais de embalagem e quaisquer rótulos promocionais 

ou adesivos do seu equipamento antes de usar. Certifique-se de remover 
quaisquer materiais de baixo da tigela removível (dependendo do modelo).

• Verifique se a tensão da sua rede elétrica principal corresponde a tensão 
indicada na placa de classificação do equipamento (corrente alternativa).

• Dados os padrões diversos em uso, se o equipamento for usado em um país 
que não aquele onde foi comprado, leve-o para ser verificado por um posto 
autorizado.

• Use o equipamento em uma superfície lisa, estável e resistente ao calor, longe 
de respingos d’água.

•  Sempre desconecte seu equipamento: depois do uso, para movê-lo ou para 
limpá-lo.
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• Em caso de incêndio, desconecte o equipamento e apague as chamas usando 
um pano de prato úmido.

• Para evitar danificar o seu equipamento, certifique-se de seguir as receitas 
nas instruções e em www.arno.com.br certifique -se que está usando as 
quantidades corretas de ingredientes.

Não fazer
• No caso de danos  no cabo de alimentação, queda do produto ou funcionamento 

diferente ao descrito neste manual é necessário encaminhar o produto ao centro 
de serviço técnico autorizado.

•  Não se deve utilizar extensões ou adaptadores, pois poderão ocasionar problemas 
elétricos no produto ou em sua rede elétrica. Ocorrência não coberta em garantia.

•  Não deixe que o cabo de alimentação se enrole.
• Não desligue o equipamento puxando pelo cabo de alimentação.
• Nunca mova o equipamento quando ele ainda contém alimentos quentes.
• Nunca utilize o aparelho vazio.
•  Não ligue o equipamento perto de materiais inflamáveis (persianas, cortinas...). ou 

perto de uma fonte de calor externa (fogão a gás, placa quente etc.).
• Não armazene produtos inflamáveis perto ou por baixo do mobiliário onde o 

aparelho está localizado.
• Não desmonte o equipamento sozinho
• Não mergulhe o produto na água ou em outro líquido.
• Não use produtos de limpeza poderosos (principalmente removedores a base de 

sódio), esponjas de aço ou esfregões.
• Não armazene seu equipamento em ambientes externos. Armazene-o em uma 

área seca e bem ventilada

Conselho/Informações
• Ao usar o produto pela primeira vez, ele pode liberar um odor não tóxico. Isto 

não afetará o uso e desaparecerá rapidamente.
• Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com os padrões 

e regulamentos aplicáveis (diretivas sobre baixa tensão, compatibilidade 
eletromagnética, materiais em contato com alimentos, meio ambiente, etc.).

• Este aparelho destina-se somente ao uso doméstico e não em ambientes 
externos. Em caso de uso profissional, uso inadequado ou falha no cumprimento 
das instruções, o fabricante não aceita nenhuma responsabilidade e a garantia 
não se aplica.

• 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.


