FRITADEIRA À AR

WELLNESS
FRY XL

FRITADEIRA À AR
WELLNESS FRY XL

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter optado pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nosso produtos, irão garantir-lhe
grande satisfação durante muito tempo.
Importante – Leia o manual de instruções com atenção antes de usar o produto.
- Este produto foi projetado para o uso exclusivo doméstico.
- Aparelho disponível nas voltagens 127V ou 220V. Antes de conectar o produto a tomada, verifique se
a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.
IDENTIFICAÇÕES DAS PARTES
1. Bandeja
3. Botão para liberar a cuba
5. Temporizador (0-30min)
7. Luz indicadora de aquecimento
9.Filtro

2. Cuba antiaderente
4. Cabo da cuba
6. Controle de temperatura (80-200ºC)
8. Luz piloto de funcionamento

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Remova toda a embalagem e retire todas as etiquetas promocionais
2. Limpe a cesta e a cuba com água quente, com detergente e uma esponja não abrasiva.
3. Limpe com um pano úmido o aparelho e seque com pano seco ou papel toalha.
USO
• Coloque o aparelho sobre uma superfície plana.
• Conecte a Fritadeira na rede elétrica.
• Coloque os ingredientes no cesto, sem exceder a posição máxima indicada.
• Coloque o cesto dentro da cuba.
• Selecione a temperatura desejada de acordo com o alimento a ser frito, utilizando o controle de
temperatura. A luz piloto de controle de temperatura se acenderá.
• Selecione o tempo de preparo de acordo com o alimento a ser frito.
• Dica: Recomenda-se verificar o cozimento dos alimentos na metade do tempo do preparo, retirar a
cesta e sacudi-la para desgrudar os alimentos que possam estar colados. Recoloque a cesta novamente
para continuar o preparo.
• Quando o timer der o sinal sonoro, indica que o alimento está pronto. Verifique se o alimento está
conforme deseja, se necessário coloque alguns minutos extras no timer.
• Para remover os alimentos, pressione o botão para liberar a cesta e retire a mesmo do aparelho.
• Atenção: Este aparelho possui um temporizador que desliga automaticamente quando atinge o
tempo selecionado, caso queira você pode manualmente girando no sentido anti-horário antecipar o
auto-desligamento.
•O produto deve ser lavado após o uso.

PREAQUECIMENTO
Caso queira, você pode aquecer antes de utilizar a fritadeira sem nenhum alimento dentro. Nesse caso,
você deverá colocar o temporizar com 5 minutos a uma temperatura de 200ºC e esperar que a luz de
aquecimento desligue. Após esse preaquecimento, coloque o alimento desejado e selecione a temperatura e tempo.
UMA VEZ TERMINADA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO:
• Desligar o aparelho da rede elétrica.
• Guardar o cabo do aparelho.
TABELA DE TEMPOS E TEMPERATURAS
Os tempos da tabela abaixo são sugeridos e podem variar de acordo com as condições da tensão elétrica
local e dos alimentos a serem utilizados.
Tipo de alimento

Temperatura

Peso MIN-MAX

Tempo

Batatas congeladas

200ºC

300g-700g

11-20 min

Iscas de peixe

200ºC

100g-400g

6-10 min

Bolo

180ºC

300g

20-25 min

Hambúrgueres congelados

180ºC

100g - 500g

7-14 min

Nuggets de frango

200ºC

100g -500g

6-10 min

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Desligue o aparelho e espere esfriar completamente para proceder à limpeza.
• Limpar o aparelho com um pano úmido e secá-lo em seguida.
• Na limpeza não utilize produtos dissolventes ou abrasivos.
• Recomenda-se utilizar água morna e um pouco de desengordurante de cozinha para facilitar a limpeza.
•A bandeja deve ser lavada em água corrente, utilizando-se uma esponja mácia e detergente neutro,
nunca utilize esponjas abrasivas, ou lã de aço (ou similar) para facilitar o processo pode ser utilizado
água morna.
RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
• Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita
que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
• Para proteção contra choque elétrico não coloque o plugue nem o aparelho em contato com água ou
outro líquido.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estajem brincando com o aparelho.
• Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que
crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.

• Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
• Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades ,
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pesssoas com falta de experiencia ou conhecimento, a
menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão
de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.Não utilize aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas
partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante
ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
• Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças.
• Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada de sua cozinha.
• Limpe todas as peças que entram em contato com os alimentos.
• Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
• Não utilize o aparelho para outros propósitos que não sejam os indicados neste manual.
• Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo.
• Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue nunca pelo cabo.
• Nunca submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem o submeta ao fluxo da torneira.
• Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando
não estiver sendo utilizado.
• O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de
controle remoto separado.
• Ao finalizar a utilização do aparelho, desconecte-o da tomada.
Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
- Áreas de cozinha: Para ser utilizado em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Fazendas e chacaras;
- Por clientes em hotéis, motéis, e outros ambientes do tipo residencial, ambientes tipo: quartos e copas.
ANOMALIAS E REPARAÇÃO
Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele somente deve ser substituído pelo fabricante, agente
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você mesmo, leve o
aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Mallory, visto que pode existir perigo. Deve-se
seguir o mesmo procedimento em caso de qualquer outra anomalia.
IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão
Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, proporcionando maior segurança
para o usuário e para as instalações elétricas.
RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes de má interpretação dos textos do manual.
Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação
ou Assistência Técnica.

- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.
TERMOS DE GUARANTIA
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil
1. Este produto é garantido pela Mallory, pero prazo total de um ano (*), a contar da data da nota
fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças
que o tornem impróprio ao uso regular5, desde que observadas as condições aqui especificadas.
(*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais
a garantia adicional oferecida pela Mallory.
2. A nota fiscal desse produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo
consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade
deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de
emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica
devidamente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade
do consumidor (inclusive em localidades onde não existem postos autorizados).
5. A MALLORY é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da MALLORY, não terão custos
para o consumidor.
EXCLUSÃO DA GARANTIA
A garantia não abrange os casos de:
1.Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência
de acidentes, manuseios ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação, causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não
autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau
uso domestico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o numero de série e/ou traçabilidade que identifiquem ao produto estiverem alterados ou
manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

