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PT Fritadeira Vita 
Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.
 ■ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou superior e  por pessoas 

portadoras de deficiência física ou mental ou por pessoas inexperientes desde que sejam devidamente 
supervisionadas ou tenham sido informadas sobre como utilizar o  produto de forma segura 
e compreendam os potenciais perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem 
ser executadas por crianças, a menos que tenham idade superior a 8 anos e sob supervisão. As crianças 
não devem brincar com o aparelho. Mantenha este aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance 
das crianças que têm idade inferior a 8 anos. 

 ■ Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina para uso em locais, tais como:
 –   cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
 – quintas agrícolas;
 – quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais;
 – estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.
 ■ Este aparelho é  utilizado para processamento térmico dos alimentos. Não o  utilize para quaisquer 

outros fins que não sejam os destinados.
 ■ Não coloque o  aparelho no parapeito da janela, escorredor do lava-loiça, superfícies instáveis, em 

fogões a gás ou elétricos ou nas proximidades. Apenas coloque o aparelho numa superfície uniforme, 
seca e estável.

 ■ Antes de ligar o  aparelho a  uma tomada elétrica, verifique se a  tensão que consta na placa de 
características do aparelho corresponde a tensão elétrica da tomada. Ligue o aparelho apenas a uma 
tomada com a devida ligação à terra.

Atenção:
Este aparelho não foi concebido para ser controlado através de um dispositivo programado, 
interruptor de temporizador externo ou controle remoto.

 ■ Utilize este aparelho apenas com os acessórios originais que são fornecidos pelo fornecedor.
 ■ Não utilize o aparelho perto de materiais inflamáveis como cortinas, toalhas de cozinha, superfícies de 

madeira, etc. 
 ■ Para garantir a circulação de ar durante o funcionamento, deve haver um espaço de, pelo menos, 15 cm 

em todos os lados do aparelho. Não coloque itens no aparelho nem cubra as aberturas de ventilação.
 ■ Evite o contacto com vapor quente, que é libertado pelas aberturas de ventilação enquanto o aparelho 

está em funcionamento. 
 ■ Não encha o cesto amovível além da marca MAX. Certifique-se de que os alimentos colocados no cesto 

amovível não entram em contacto com o elemento de aquecimento.
 ■ Não encha a cuba amovível com óleo. Encher a cuba com óleo pode resultar numa situação perigosa. 

Este método de fritura saudável baseia-se no princípio de circulação de ar quente que não necessita 
da utilização de óleo. É possível adicionar uma pequena quantidade de óleo apenas com a finalidade 
de temperar o alimento.

 ■ Não utilize o aparelho para fritar alimentos com elevado teor de gordura. 
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Atenção: Superfície quente

 ■ Quando o  aparelho estiver em funcionamento, a  temperatura das superfícies acessíveis pode ser 
superior. Não toque na superfície quente. Caso contrário, pode sofrer queimaduras. Utilize a  pega 
para remover e transportar a cuba e o cesto quentes. Coloque a cuba e o cesto quentes apenas em 
superfícies resistentes ao calor. Ao retirar a cuba do aparelho, tenha um cuidado especial para não se 
queimar com o vapor que é libertado pelos alimentos. 

 ■ Caso os alimentos no interior do aparelho peguem fogo, desligue-o  imediatamente ao colocar 
o  temporizador na posição  0 e  desconectando-o  da tomada. Antes de retirar a  cuba, aguarde até 
o fumo proveniente das aberturas de ventilação desaparecer.

 ■ Não verta água gelada na cuba quente. 
 ■ Desligue sempre o aparelho e desconecte da tomada elétrica quando o deixa sem supervisão, quando 

não estiver a ser utilizado e antes de o mover ou limpar. Deixe o aparelho arrefecer antes de mover ou 
limpar.

 ■ Não submerja o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. 
 ■ Não coloque itens pesados sobre o cabo de alimentação. Certifique-se de que o cabo de alimentação 

não fica pendurado na extremidade de uma mesa e que não está em contacto com uma superfície 
quente. 

 ■ Desligue o aparelho da tomada elétrica puxando levemente a ficha do cabo de alimentação e não pelo 
próprio cabo. Caso contrário, isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada. 

 ■ Se o cabo de alimentação estiver danificado, contacte um centro de serviço profissional para substituí-
lo. É proibido utilizar o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.

 ■ Para evitar o  perigo de ferimentos devido a  choque elétrico, não repare o  aparelho sozinho ou 
efetue quaisquer ajustes no mesmo. Contacte um centro de serviço autorizado para realizar todas as 
reparações ou ajustes. Se manipular o aparelho sem autorização, corre o risco de anular os seus direitos 
legais associados à garantia de desempenho ou qualidade insatisfatórios.
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PT Fritadeira Vita 
Manual do utilizador

 ■ Antes de utilizar este aparelho, leia o  manual do utilizador atentamente, 
mesmo em casos que já esteja familiarizado com o funcionamento anterior 
de tipos semelhantes de aparelhos. Apenas utilize o  aparelho conforme 
descrito neste manual do utilizador. Guarde este manual do utilizador num 
local seguro onda esteja facilmente acessível para utilização futura. 

 ■ Recomendamos que guarde a  caixa de cartão original, o  material de 
embalagem, o  recibo da compra, a  declaração de responsabilidades 
do fornecedor ou cartão da garantia pelo menos durante a  vigência da 
responsabilidade legal por desempenho ou qualidade insatisfatórios. Em 
caso de transporte, recomendamos que embale o aparelho na caixa original 
do fabricante.

DESCRIÇÃO DO APARELHO
A1 Aberturas de ventilação de fornecimento de ar
A2 Botão de controlo da temperatura no intervalo 80–200 °C
A3 Indicador de alimentação
A4 Temporizador de 30 minutos 
A5 Pega com botão para libertação do cesto amovível da cuba
A6 Cuba amovível com superfície antiaderente
A7 Cesto amovível com superfície antiaderente (não ilustrado)
 encontra-se dentro da cuba.
A8 Indicador de aquecimento
A9 Elemento de aquecimento e ventilador (não ilustrado)
 encontra-se dentro do aparelho.
A10 Aberturas de ventilação de saída de ar (não ilustrado)
 Localizadas na parte posterior do aparelho.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 
 ■ Antes da primeira utilização, retire o aparelho e os respetivos acessórios do 

material de acondicionamento. 
 ■ Lave as peças amovíveis (cuba A6 e cesto A7) que se destinam a entrar em 

contacto com os alimentos com água corrente quente e  detergente da 
loiça. Em seguida, enxague com água limpa, seque bem e coloque-as no 
respetivo lugar.

 ■ Ligue o  aparelho a  uma tomada e  coloque-o  em funcionamento vazio 
rodando o botão de controlo da temperatura A2 para o máximo e ajuste 
o  temporizador A4 para 10  minutos para remover quaisquer odores de 
fabrico potenciais.

Nota: 
Ao ser ligado pela primeira vez, pode ser emitida uma pequena 
quantidade de fumo. É um evento completamente normal, que 
desaparecerá em pouco tempo.

 ■ No final do tempo programado, é emitido um som e o aparelho desliga-se 
automaticamente.

 ■ Desligue o cabo de alimentação da tomada e deixe o aparelho arrefecer.

OPERAR O APARELHO 
1.  Coloque o aparelho uma superfície estável, uniforme e limpa. Puxe a pega 

A5 para remover a cuba amovível A6 com o cesto A7 do aparelho. Coloque 
os alimentos que pretende processar termicamente no cesto A7. Ao colocar 
os alimentos, não exceda a marca MAX no cesto amovível A7. Para garantir 
ótimos resultados, cumpra as indicações mínima e máxima de alimentos na 
tabela Tempos de Fritura Recomendados. 

Atenção:
Nunca coloque os alimentos diretamente na cuba A6.

2.  Coloque a  cuba amovível A6 com o  cesto cheio A7 no aparelho e  ligue 
o cabo de alimentação a uma tomada.

3.  Coloque o  botão de controlo da temperatura A2 na temperatura 
desejada e  o  temporizador A4 no tempo de funcionamento. Ajustar 
o  temporizador A4 coloca o  aparelho em funcionamento e  as luzes 
indicadoras A3 e A8 acendem. As luzes indicadoras acesas mostram que 
o  aparelho está em funcionamento e  que o  elemento de aquecimento 
A9 está a  aquecer. Quando a  temperatura definida é  alcançada, a  luz 
indicadora A8 desliga. Durante o  funcionamento, a  luz indicadora de 
aquecimento A3 liga e  desliga intermitentemente. Isto sinaliza que 
a  temperatura definida está a  ser mantida. O  excesso de gordura dos 
alimentos é drenado para a cuba A6.

Nota: 
Para definir o tempo e temperatura corretos, pode consultar a tabela 
Tempos de Fritura Recomendados. 

4.  Determinados alimentos podem necessitar do pré-aquecimento do 
aparelho. Demora aproximadamente 3 a  4  minutos. Coloque o  botão 
de controlo da temperatura A2 na temperatura desejada e  ajuste 
o temporizador A4 para 4 minutos. Aguarde até a luz indicadora A8 desligar. 
Isto sinaliza que a temperatura desejada foi alcançada. Em seguida, remova 
cuidadosamente a cuba A6 com o cesto A7 do aparelho e coloque-a numa 
superfície resistente ao calor. Seja especialmente cuidadoso para não tocar 
na superfície quente. Encha o  cesto A7 com alimentos. Coloque a  cuba 
amovível A6 com o  cesto cheio A7 no aparelho e  defina o  tempo de 
funcionamento.

5.  É apropriado mexer determinados tipos de alimentos durante o processo 
de confeção. Remova cuidadosamente a  cuba A6 do aparelho 
e coloque-a numa superfície resistente ao calor. Por motivos de segurança, 
durante esse tempo, o  elemento de aquecimento A9 está desligado, 
mas o  temporizador A4 continua a  contagem decrescente até ao fim do 
tempo de funcionamento. Seja especialmente cuidadoso para não tocar 
na superfície quente nem se queimar no vapor que é  libertado pelos 
alimentos. Prima o botão na pega A5 (consulte a fig. B) para libertar o cesto 
amovível A7, levante-o e segure a cuba A6. Tenha cuidado com a gordura 
ou sucos quentes que podem escorrer de determinados alimentos. 
Agite-o cuidadosamente de um lado para o outro para mexer os alimentos 
e volte a colocá-lo na cuba A6. Para o cesto A7 estar devidamente apoiado 
na cuba A6, é  necessário que a  pega A5 encaixe. Isto é  indicado por 
um clique. Coloque a  cuba A6 com o  cesto A7 no aparelho. Isto retoma 
o funcionamento do elemento de aquecimento A9. 

6.  Para aquecer os alimentos, defina a temperatura a 150 °C e o temporizador 
A4 como 10 minutos.

7.  No final do tempo programado, é  emitido um som e  o  aparelho para 
automaticamente. Para parar o  aparelho prematuramente, coloque 
o temporizador A4 na posição 0.

8.  Quando o aparelho tiver parado, retire a cuba A6. Prima o botão na pega 
A5 (consulte a fig. B) para libertar o cesto amovível A7, levante-o e esvazie 
o conteúdo. Também podem ser utilizados utensílios de silicone ou madeira 
para remover alimentos do cesto A7. Para evitar danificar o tratamento da 
superfície antiaderente do cesto amovível A7, a utilização de utensílios de 
metal não é recomendada.

9.  Quando terminar a utilização, certifique-se de que o aparelho é desligado. 
Desligue da tomada elétrica, deixe arrefecer e  limpe-o de acordo com as 
instruções contidas no capítulo Limpeza e manutenção.

TEMPOS DE FRITURA RECOMENDADOS

Tipo de 
alimentos

Quantidade 
MIN e MAX

Temperatura Tempo de 
fritura

Mexer 
durante 
a fritura

Nota

Batatas fritas 
congeladas 
7 × 7 mm

100–400 g 200 °C 9–16 min. Sim

Batatas fritas 
caseiras 
10 × 10 mm

100–400 g 200 °C 16–20 min. Sim Adicionar 
meia 
colher de 
óleo

Gomos 
de batata 
caseiros

100–400 g 180 °C 18–22 min. Sim Adicionar 
meia 
colher de 
óleo

Costeletas 
de porco

100–400 g 180 °C 10–14 min. Não

Hambúrguer 
de carne 
picada

100–400 g 180 °C 7–14 min. Não

Coxas de 
galinha

100–400 g 180 °C 18–22 min. Não

Rolos de 
primavera

100–400 g 200 °C 8–10 min. Sim Pré-
aquecer 
o aparelho

Nuggets 
de frango 
congelados

100–400 g 200 °C 6–10 min. Sim Pré-
aquecer 
o aparelho
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Douradinhos 
congelados

100–400 g 200 °C 6–10 min. Não Pré-
aquecer 
o aparelho

Legumes 
recheados 
cozidos

100–400 g 160 °C 10 min. Não

Bolos 300 g 160 °C 20–25 min. Não Utilizar 
uma forma 
para bolos

Quiche 
francesa

400 g 180 °C 20–22 min. Não Utilizar um 
tabuleiro

Queques 300 g 200 °C 15–18 min. Não Utilizar 
moldes 
para 
queques

Nota: 
Os tempos indicados na tabela são apenas indicativos e  podem 
diferir consoante o  tamanho e quantidade de alimentos e o gosto 
pessoal.
A massa para bolos, quiche francesa, queques, etc. deve ser colocada 
primeiro num tabuleiro apropriado que caiba no cesto amovível A7. 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
 ■ Antes da limpeza, desligue o  aparelho da tomada e  deixe arrefecer. 

O  aparelho arrefece mais depressa quando a  cuba A6 e  o  cesto A7 são 
removidos.

 ■ Recomendamos limpar o  aparelho imediatamente após arrefecer para 
impedir que os restos de alimentos fiquem secos. É mais difícil removê-los 
posteriormente. 

 ■ Lave a  cuba A6 com o  cesto A7 em água corrente e  detergente da loiça 
neutro. Em seguida, enxague estas peças com água limpa, seque bem 
e coloque-as no respetivo lugar.

 ■ Se não conseguir remover os restos de alimentos, presos no cesto A7 
ou na cuba A6, encha a cuba A6 com água quente e detergente da loiça 
neutro e  coloque o  cesto A7 dentro da mesma. Deixe a  solução de água 
e  detergente atuar durante aproximadamente 10  minutos para embeber 
os restos de alimentos. Em seguida, limpe ambas as peças normalmente.

 ■ Certifique-se de que os restos de alimentos não acumulam na cuba A6 nem 
no cesto A7. Antes da utilização, é necessário limpar ambas as peças.

 ■ Limpe a  superfície do aparelho utilizando um pano suave embebido 
numa solução de água quente e detergente da loiça neutro. Após aplicar 
o  detergente de cozinha, limpe o  aparelho com um pano ligeiramente 
humedecido e, em seguida, seque-o. 

 ■ Não submerja o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
 ■ Não utilize palha de aço, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para 

limpar qualquer parte deste aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Intervalo de tensão nominal ...........................................................................220−240 V
Frequência nominal ................................................................................................50/60 Hz
Potência nominal de entrada ................................................................................1 350 W
Nível de ruído ........................................................................................................... 60 dB(A)

O  nível de emissão de ruído declarado do aparelho é  de 60  dB(A), o  que 
representa um nível A  de potência acústica em relação a  uma potência 
acústica de referência de 1 pW. 

Reservamos o direito de alterar o texto e as especificações técnicas.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE 
MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS
Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de resí-
duos designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO 
USADO

Este símbolo que surge nos produtos ou documentos originais 
significa que os produtos elétricos ou eletrónicos usados não 
devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos 
comuns. Para efetuar a  devida eliminação, renovação 
e reciclagem, entregue estes aparelhos aos pontos de recolha 
designados. Em alternativa, em alguns estados da União 
Europeia ou outros países europeus, pode devolver os 
aparelhos ao revendedor local quando comprar um aparelho 

novo equivalente.

A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais valiosos 
e  evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e  à  saúde humana que 
podem ser causados por uma eliminação inadequada dos resíduos. Solicite 
mais informações às autoridades ou instalações de recolha locais.
De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções em 
caso de eliminação incorreta deste tipo de produto.
Para entidades empresariais dos estados da União Europeia
Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as 
informações necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.
Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia
Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, 
solicite as informações necessárias sobre o  método de eliminação correto 
à autarquia local ou ao seu revendedor.

Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da 
UE relacionadas com o mesmo.


