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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
• Este produto foi projetado, fabricado e é recomendado apenas para uso 

doméstico, o que não inclui ambientes, tais como: reservados de cozinha 
para os funcionários de lojas, escritórios e outros locais de trabalho; casas 
em propriedades rurais; utilização pelos clientes em hotéis, outros locais de 
tipo residencial e ambiente tipo pousada. 
Portanto, não se destina aos usos comercial e/ou profissional, que acarretam 
uma sobrecarga de trabalho contínuo, o que poderá provocar danos e 
acidentes pessoais. Bem como perda da garantia.

• Este aparelho não foi projetado para ser operado através de um temporizador 
externo ou de um sistema de controle remoto separado.

• Se o cabo de alimentação for danificado, sua aquisição ou substituição devem 
ser feita no serviço de assistência técnica autorizada. Se não, pode ocorrer perda 
da garantia.

• 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.

• É importante vigiar as crianças de forma a garantir que as mesmas não 
brinquem com o aparelho, efetuem as tarefas de limpeza e manutenção, 
sob o risco de causar acidentes graves que podem comprometer a segurança 
daquele que está manuseando airfry e dos demais que estejam próximos. 
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos 
se devidamente supervisionadas. Este aparelho pode ser utilizado por 
pessoas com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas 
com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam devidamente 
acompanhadas e instruídas sobre a utilização do aparelho em segurança e 
que entendam os perigos inerentes a este aparelho. Mantenha o aparelho 
e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 
anos e de pessoas com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou por 
pessoas com falta de experiência ou conhecimento, que não estejam sob 
supervisão.

• 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, podendo causar queimadura, nunca 
toque-as e tenha o cuidado de deixar esfriar antes de guardar. 

• 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 2.000 m.
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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 corresponde a tensão indicada na 
placa do aparelho.

• 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.

• Coloque o dispositivo a pelo menos 20 cm de distância de uma parede.
• 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 serviço 
de assistência técnica autorizada, não utilizar o aparelhos nestas condições.

•  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.
• Este aparelho destina-se somente ao uso doméstico e não pode ser 
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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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