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 Obrigado por adquirir a Fritadeira Elétrica Best Fry Cadence, um produto 
de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este 
manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar 
melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este 
manual para consultas futuras.

 1  INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

• Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta na etiqueta 
de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto 
deverão ficar fora do alcance de crianças e animais para evitar acidentes ao brincar 
ou manusear tais resíduos.
• Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas 
e secas.
• Para evitar acidentes, não utilize o aparelho sobre superfícies 
empoçadas de líquidos.
• Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, 
brasas ou fogo.
• Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas 
ou em áreas desabrigadas.
• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe 
o aparelho, o plugue ou o cordão elétrico, totalmente ou parcialmente, na água ou 
outros líquidos. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
• Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele 
tropeçar.
• Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões 
sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
• Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão 
elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça 
danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
• Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
• Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de 
peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com 
falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou 
instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
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• Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho 
em funcionamento.
• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando 
utilizar produtos elétricos. 
• Nunca misture água no óleo para fritura.
• Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure 
firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
• Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar 
queimaduras.
• Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando 
estiver em uso ou quando ainda estiver quente, para evitar queimaduras.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de 
acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos 
ao usuário e ao produto.
• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico. Nunca deixe o cordão 
elétrico encostar em superfícies quentes.
• Não transporte o produto quando estiver com óleo quente, risco de 
queimaduras.
• Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas 
ou outros materiais inflamáveis.
• Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
• Mantenha-se afastado durante a fritura.
• Quando fritar um alimento congelado, o ideal é retirar o excesso de 
água e gelo antes de colocar na fritadeira.
•  Nunca obstrua a saída de vapor do produto enquanto ele estiver em 
funcionamento, para evitar acidentes.
• Quando prender a cesta de fritura no produto, certifique-se de que 
esteja colocada corretamente e travada.
• Cuidado com os pingos de óleo quando colocar o alimento dentro da 
fritadeira com óleo quente.
•  A fritadeira fica quente durante funcionamento. Cuidado ao tocar no 
produto durante o funcionamento e momentos após desligá-lo, pois pode causar 
queimaduras.
• O produto não deve ser operado por meio de um  temporizador externo 
ou sistema de controle remoto.
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• Certifique-se que óleo no tanque esteja sempre acima da marcação
“MIN” e abaixo da marcação “MAX”. Não utilize a fritadeira caso tenho menos ou 
mais óleo do que o indicado.
• Não use a fritadeira caso haja água no interior da mesma. Certifique-se 
sempre de que a fritadeira esteja seca antes de colocar óleo para aquecer.
• Não utilize esponjas ou escovas de aço para limpar o interior da fritadeira. 
Peças podem ser danificadas, assim como partes elétricas, o que pode causar 
choques elétricos.
• A fritadeira não deve ser usada para finalidades diferentes das indicadas 
neste manual.
• Quando o aparelho não estiver sendo utilizado, mesmo que por breves 
instantes, desligue-o da tomada.
• Nunca ligue o produto sem óleo, isso pode causar danos ao produto.
• Nunca ferver nenhum outro tipo de líquido, exceto óleo.
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Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

       Atenção
• Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a 
superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.
• É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou 
odores diferentes nas primeiras vezes em que são utilizados. Isso acontece devido 
ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do aparelho.
• É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.
• Caso o óleo entre em chamas, feche a tampa do produto e imediatamente 
retire o plugue da tomada. Nunca utilize água na tentativa de extinguir as chamas.



 2  COMPONENTES DA SUA FRITADEIRA ELÉTRICA

 1 Botão de abertura automática da tampa

 2 Seletor de temperatura

 3 Luz indicadora de aquecimento

 4 Corpo em aço inoxidável

 5 Pegador lateral 

 6 Tampa com janela de vidro

 7 Cesta de fritura

 8 Panela removível antiaderente
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 3 FUNÇÕES DO PRODUTO

• Botão de abertura automática da tampa – Botão que aciona o 
mecanismo de abertura da tampa. Pressione para abrir. 
• Seletor de temperatura – Botão giratório para ajuste da temperatura do 
óleo conforme sua necessidade. A temperatura pode ser ajustada de 90-190 C.
• Luz indicadora de aquecimento – A luz indica quando o óleo atingiu a 
temperatura selecionada. Enquanto o óleo estiver em processo de aquecimento a 
luz permanecerá ligada
• Corpo em aço inoxidável – O corpo em aço inox permite uma limpeza 
fácil e rápida, além de fornecer maior durabilidade ao seu produto.
• Pegador lateral – Facilita o transporte do produto de forma segura
• Tampa com janela de vidro – Facilita a visualização do alimento 
durante a fritura.
• Cesta de fritura – Prática e fácil de limpar, a cesta torna a manipulação 
do alimento muito mais fácil. Suas aberturas drenam o excesso de óleo deixando o 
seu alimento mais crocante e sequinho.
• Panela removível antiaderente – A fritadeira Cadence possui uma 
panela de óleo antiaderente e removível, deixando a limpeza do produto muito mais 
fácil.
 4 TABELA GUIA DE FRITURA E FONDUE

Funções do Produto 5

Observação
• Os tempos acima são valores de referência, que podem ser alterados segundo a 
preferência do usuário.



 5  ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

[1] Lave os componente removíveis para retirar eventuais resíduos provenientes do 
processo de fabricação.
[2] Certifique-se de que o cordão elétrico esteja desconectado da tomada.
[3] Coloque a fritadeira em uma superfície plana, firme e seca.
[4]Abra a tampa no botão de abertura automática da tampa. Limpe a superfície 
antiaderente interna da panela de fritura com um pano úmido e seque-a com um 
pano seco ou papel toalha. Verifique se o aparelho está completamente seco. Unte a 
parte interna da panela antiaderente com óleo antes do primeiro uso.
[5] Retire o cesto do interior da fritadeira.
[6] Coloque o óleo na fritadeira. O nível de óleo deve estar sempre entre as marcações 
MAX e MIN do interior da panela. (Não utilize manteiga ou margarina, esse aparelho 
foi desenvolvido para fritar somente com óleo ou azeite)
[7] Conecte o aparelho na tomada. Ligue o aparelho girando o botão seletor de 
temperatura até o nível ideal para o alimento a ser preparado.
[8] Ao iniciar o processo, a LUZ se acenderá.
[9] Quando o óleo atingir a temperatura ideal para uso, a LUZ se apagará.
[10] Coloque o alimento que você deseja fritar no cesto de fritura, não ultrapassando 
a capacidade do mesmo para garantir melhor resultado. Para manusear o cesto, use 
sempre a alça na horizontal (fig. 01).

Figura 01 Modo Correto Modo Incorreto
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[11] Abra a tampa e insira o cesto calmamente para não respingar óleo. Deixe a alça 
para fora e trave-a. Use luvas protetoras ou térmicas e manuseie o aparelho com 
cuidado, pois o óleo estará quente.
[12] Feche a tampa certificando-se de que está realmente travada.
[13] Como a temperatura dentro da fritadeira oscila, a LUZ pode acender e apagar.
[14] Verifique se o alimento está no ponto certo pela janela da tampa. 
[15] Para retirar o alimento, aperte o botão de abertura automática da tampa, 
afastando-se o suficiente para deixar que o vapor quente armazenado durante a 
fritura possa ser liberado.
[16] Retire o cesto do interior da fritadeira. Coloque o cesto na posição de descanso 
para eliminar o excesso de óleo (fig. 02).

Figura 02

[17] Transfira o alimento para outro recipiente.
[18] Verifique sempre se o nível de óleo está correto, sempre respeitando as 
marcações MAX e MIN.
[19] Repita a operação até acabar a fritura de todo alimento.
[20] Ao terminar gire o seletor de temperatura até a marcação “Desligado”. Retire o 
plugue da tomada.
[21] Espere até que o óleo esteja completamente frio para iniciar a limpeza, de acordo 
com o capítulo 5, Limpeza e Conservação.

Observação
• O óleo utilizado poderá ser reaproveitado para outras frituras. Indicamos 
que antes da reutilização, seja filtrado, para retirar eventuais resíduos das frituras 
anteriores. O máximo indicado é de 5 utilizações.
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 5.1 Melhores Resultados
 
 Para obter melhores resultados nas suas receitas, siga algumas dicas:
• Seque os alimentos antes da fritura, isso garante maior rapidez na fritura 
e evita respingos de óleo.
• Se os alimentos estiverem grudados durante a fritura, separe-os com 
uma espátula para desgrudá-los. Para sua segurança, use acessórios apropriados e 
proteja as mãos.
• Procure usar sempre óleo de boa qualidade. Nunca use margarina ou 
manteiga.
• Tempere os alimentos depois de fritos. Isso vai ajudar a conservar o óleo, 
e o tempero.
•  Alimentos congelados ou com grande quantidade de água podem 
provocar aumento da ebulição do óleo e gerar respingos. Use a quantidade mínima 
de óleo e prepare pequenas porções.
• Batatas (chips, fatiadas, palito, etc.) devem ser lavadas em água fria para 
remover excesso de amido. Seque-as bem antes de fritar para garantir um resultado 
crocante.
• Geralmente alimentos pré-cozidos precisam de temperatura mais alta 
que alimentos crus.

 5.2 Cuidados com o Óleo

• O óleo nunca deve estar abaixo ou acima das marcações MIN e MAX, 
para evitar problemas no funcionamento de sua fritadeira e risco de transbordamento.
• Troque o óleo por completo com frequência. O indicado é usá-lo por 5 
frituras, dependendo do alimento que for preparado. Como em todas as fritadeiras, o 
óleo deteriora-se quando é aquecido muitas vezes.
• Alimentos empanados, por exemplo, sujam mais que uma simples fritura. 
Neste caso o óleo deve ser usado menos vezes, para preservar a qualidade do 
alimento preparado.
• Aconselhamos mudança de óleo também nas seguintes situações: mau 
cheiro, fumaça durante a fritura, óleo mais escuro que o habitual.
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 5.3 Dicas e Sugestões

• Sempre use óleo ou azeite que suportem altas temperaturas e de boa 
qualidade, para melhores resultados.
• Não misture diferentes tipos de óleos na panela.
• Quando um alimento está fritando o óleo tende a ficar com cheiro e sabor 
desse alimento. Não é indicado fritar alimentos como peixe e depois fritar batatas no 
mesmo óleo, pois o sabor do primeiro ficará na batata.
• Frite alimentos do mesmo tamanho juntos, para que todos fiquem 
igualmente fritos. Lembre-se de que o alimento pode ficar dourado antes de estar 
totalmente frito.
• Os alimentos para fritura devem estar completamente secos, para evitar 
respingos de óleo, e para que a crocancia do alimento frito dure mais.
• Não deixe o óleo em alta temperatura por muito tempo, para que não 
perca suas propriedades e fique com gosto e cheiro ruins.
• Não coloque óleo frio no óleo quente durante a fritura. Isso deixará o 
alimento gorduroso e amolecido.
• Não deixe os alimentos escorrendo por muito tempo. O vapor do calor da 
panela pode deixa-los amolecidos.
• Os alimentos congelados não precisam ser descongelados antes de fritar, 
porém, é indicado que sejam previamente secos, para evitar respingos de óleo.
• Use apenas colheres e utensílios de metal, utensílios de plástico podem 
derreter e danificar a superfície antiaderente.
• A fritadeira precisa estar completamente fria antes de remover a panela 
antiaderente para limpeza.
• A reutilização do óleo é possível, desde que este seja guardado em lugar 
apropriado, em um recipiente fechado e não exposto ao sol.
• Leve em conta o tipo de alimento que deverá ser preparado antes de 
selecionar a temperatura de fritura.
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 6  CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

• Retire o Plugue da tomada antes de iniciar a limpeza e deixe o óleo esfriar.
• Remova a panela antiaderente.
• Retire o óleo da panela e coloque dentro de um recipiente fechado.
• Para limpar a tampa da fritadeira, levante-a e desencaixe da base. Em 
seguida use um pano úmido com detergente neutro para desengordurá-la, e logo 
após seca-la bem, encaixe-a novamente (fig. 03).

• Limpe a panela interna de fritura apenas com um pano molhado ou 
esponja macia. Use água morna e sabão para desengordurá-la. Seque as peças logo 
após lavar com um pano seco ou papel toalha.
• A parte externa da fritadeira deve ser limpa com um pano macio e úmido. 
Nunca utilize material abrasivo ou álcool na limpeza. Tenha cuidado para que a 
umidade não penetre na base.
• Nunca mergulhe o produto na água. Limpe-o apenas com um pano macio 
e sabão. Após limpá-lo, seque bem.
• Certifique-se de que todas as peças do produto estejam secas antes de 
usá-lo.
• Lave a cesta com água e detergente neutro. Seque bem com um pano 
macio ou papel. Não use esponjas abrasivas para não danificar o material.
• Monte todos os componentes e sua fritadeira estará pronta para a próxima 
utilização.
• Repita a operação sempre que sua fritadeira ficar sem ser utilizada por um 
tempo prolongado.
• Guarde a sua fritadeira em local plano, seco e seguro, longe do alcance 
de crianças.
 Descarte de óleo
 A maneira ecologicamente correta de descarte de óleo de cozinha é: 
colocar o óleo usado em um recipiente com tampa e levar até um posto de coleta.

*Verifique a legislação local de descarte.

Figura 03
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 7  TERMO DE GARANTIA

 A sua Fritadeira Elétrica Best Fry Cadence, tem uma garantia contra 
defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por 
lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota 
Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas: 
1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a 
garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias 
referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como 
garantia adicional. 
2 A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra. 
3 Esta garantia perderá a sua validade se: 
 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em 
desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, 
pancadas, defeitos na rede elétrica e raios. 
 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa 
não autorizada pela Cadence. 
 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela 
recomendada na caixa. 
 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não 
domésticas ou em desacordo com o uso recomendado. 
4 O vidro frontal não está coberto por esta garantia. 
5 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os 
defeitos do produto reclamado em garantia. 
6 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser 
entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza. 
7 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como 
fabricados em material plástico ou vidro. 
8 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos 
domiciliares. 
9 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte 
de terceiros contratado pelo reclamante da garantia. 
10 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor 
deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo. 

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode 
ligar para 54 3290 2222, em horário comercial, ou entrar no site www. cadence.com.
br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. 
Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar 
seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.
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