
Frigideira e cesta
A frigideira e a cesta da Philips Airfryer podem ser colocadas na 
lava-louças. Você também pode limpar o recipiente e a cesta 
com água quente, um pouco de detergente e uma esponja 
macia.
Alguns pontos a considerar:
1. Deixe a Airfryer esfriar por, aproximadamente, 30 minutos 

antes de limpá-la.
2. A frigideira e a cesta da Airfryer têm revestimento 

antiaderente. Não limpe esses itens com utensílios de 
cozinha metálicos nem materiais de limpeza abrasivos, pois 
eles podem danificar o revestimento antiaderente.

3. Se houver resíduos de alimentos grudados no fundo da 
frigideira, encha-a com água quente e detergente e deixe-o 
de molho por 5 a 10 minutos. Isso amolecerá os resíduos e 
facilitará a remoção.

Interior e elemento de aquecimento
Desconecte a Airfryer da tomada e certifique-se de que ela não 
está quente.
1. Remova a cesta.
2. Coloque a Airfryer virada para baixo para alcançar o elemento 

de aquecimento mais facilmente. (fig. 1)
3. Use uma esponja macia com água quente para limpar a parte 

interna. (fig. 2)
4. Se necessário, é possível remover os resíduos de alimentos 

presos no elemento de aquecimento usando uma escova 
macia com cerdas médias. Não use uma escova com 
cerdas de aço, pois elas podem danificar o revestimento do 
elemento de aquecimento. (fig. 3)

5. A área atrás do elemento de aquecimento pode ser 
alcançada com uma escova. (fig. 4)

6. Use um pano seco para remover resíduos remanescentes. 
(fig. 5)

7. Retorne a Airfryer à posição correta (virada para cima).
8. Após a limpeza da Airfryer, ligue-a e deixe-a funcionando 

por alguns minutos sem alimentos dentro. Resíduos soltos 
que não puderam ser removidos agora cairão no recipiente 
interno.

9. Para saber mais sobre o processo de limpeza recomendado, 
acesse www.philips.com.br/suporte.
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