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PRECAUÇÕES IMPORTANTES 
Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem 
ser observadas, incluindo as que seguem:
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SUA PANELA ELÉTRICA 
MULTIFUNÇÕES 10 EM 1 OSTER®.
1. NÃO toque nas superfícies quentes. Use as alças ou botões.
2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, NÃO se deve submergir o 

aparelho, o fio ou o plugue na água ou qualquer outro líquido.
3. Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado e 

antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar completamente antes de colocar ou retirar 
acessórios ou antes de limpar.

4. Certifique-se de que o fio esteja encaixado no aparelho antes de ligá-lo na 
tomada elétrica. Para desconectar da tomada, pressione o botão para ligar/
desligar  para desligar e em seguida retire o plugue da tomada.

5. NÃO  coloque o aparelho diretamente embaixo de uma tomada elétrica.
6. NÃO use este ou qualquer outro eletrodoméstico se o fio ou o plugue estiverem 

danificados ou caso o aparelho apresente falhas ou tenha sofrido uma queda 
ou esteja danificado de alguma forma. Leve-o a uma Assistência Técnica 
Credenciada Oster® para que seja revisado ou reparado.

7. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante podem causar incêndios, 
choques elétricos ou lesões.

8. NÃO usar ao ar livre.
9. NÃO deixe que o fio fique pendurado na borda de um balcão ou mesa ou que 

encoste em superfícies quentes.
10. NÃO coloque o aparelho próximo ou encima de uma boca de fogão a gás ou 

elétrico ou de um forno quente.
11. O aparelho tem um fio curto para reduzir o risco de tropeços ou que fique 

enganchado em objetos.
12. NÃO use o aparelho para fins que não sejam aqueles para os quais mesmo foi 

desenvolvido.
13. Quando for mover o produto, NÃO segure pela tampa ou alça da tampa ou pelas 

alças da bandeja para cozinhar ao vapor; certifique-se de segurar pelas alças do 
aparelho.

14. Tome o máximo de cuidado quando mover a panela elétrica de arroz multifunções 
contendo líquidos quentes.

15. NÃO use produtos de limpeza abrasivos, ou ácidos ou produtos para limpeza de 
fornos quando for limpar o eletrodoméstico.

16. Evite mudanças súbitas de temperatura tais como adicionar alimentos 
refrigerados no aparelho quente.

17. Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica quando o mesmo não estiver 
sendo usado ou antes de limpá-lo.

18. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpá-lo e guardá-lo.
19. Ao usar este aparelho, deixe suficiente espaço acima e ao redor do mesmo para 

que o ar possa circular. NÃO deixe que o aparelho toque cortinas, tapeçarias, 
roupas, panos de prato ou outros materiais inflamáveis durante o uso. Tome 
CUIDADO ao manusear superfícies que tenham sido expostas ao calor. 
Recomenda-se o uso de uma luva térmica de proteção. 
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20. Use apenas a colher de plástico que vem com o aparelho ou outras colheres/
espátulas de plástico no recipiente interior para não arranhar o revestimento de 
cerâmica antiaderente. O recipiente interior não pode ser usada em um fogão ou 
forno. NÃO obstrua a tampa com um pano de prato.

21. Levante a tampa com cuidado para não deixar escaldar e fazer com que água 
quente escorra para dentro do recipiente interior. 

22. NÃO use o aparelho sem colocar a tampa em seu lugar quando estiver 
cozinhando arroz ou outros ingredientes. O aparelho produz vapor durante o uso.

23. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo 
crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou 
careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que 
uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído 
quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão 
para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico. 

24. É necessária a estrita supervisão quando se utiliza o eletrodoméstico próximo a 
crianças ou pessoas incapacitadas.

25. Este aparelho não foi desenvolvido para funcionar através de um timer externo 
nem um sistema de controle remoto.

ESTE ELETRODOMÉSTICO FOI FEITO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO
1. O aparelho tem um fio curto para reduzir o risco de tropeços ou que fique 

enganchado em objetos.
2. Um fio de extensão poderá ser usado contanto que sejam tomadas as 

devidas precauções.
3. Caso seja usado um fio de extensão, a especificação técnica do mesmo deverá 

ser igual ou superior a do aparelho.  O fio de extensão deve ser posicionado 
de maneira que não fique pendurado na borda do balcão ou mesa onde possa 
causar tropeços ou possa ser puxado sem querer por uma criança.
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 DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Tampa de Vidro com 
Orifício para 
Saída de Vapor

2. Bandeja para 
Cozinhar ao Vapor em 
Aço Inoxidável

3. Recipiente Interior 
com Alças

4. Base do Aparelho 
com Alças

5. Painel de Controle
6. Fio Elétrico Removível 

(não mostrado 
na ilustração) 

7. Copinho Medidor
8. Colher

1

3

4

5

2

6

7

8

PAINEL DE CONTROLE
a. Botão para Arroz Branco
b. Botão para Arroz Integral
c. Botão para Quinoa
d. Botão para Sopa
e. Botão para Ensopado
f. Botão para Massa
g. Botão para Refogar 
h. Botão para Cozinhar ao Vapor 
i. Botão para Manter Quente   
j. Botão para Deixar o Arroz com uma 

Camada Tostada no Fundo  
k. Botão para Iniciar/Parar 
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CONHEÇA SUA PANELA ELÉTR ICA
1. Conta com 10 Funções para uma maior versatilidade, incluindo o preparo de 

arroz branco, arroz integral, quinoa, sopas, massas, ensopados, refogados, 
cozinhar ao vapor, manter quente e deixar o arroz com uma camada tostada 
no fundo.

2. Função para deixar o arroz com uma camada tostada no fundo do recipiente
3. Sistema térmico que distribui o calor ao redor de toda a base/recipiente para 

cozinhar de forma uniforme e realçar os sabores.
4. Alças no recipiente interno para retirá-lo da base com facilidade.
5. Sinais sonoros que indicam com clareza quando as funções completam seus 

ciclos.
6. A tampa de vidro possibilita monitorar o cozimento sem ter que levantar a 

mesma.
7. Bandeja para cozinhar ao vapor para maior versatilidade.
8. Recipiente interno com 2,2 litros/12 xícaras de capacidade com revestimento 

de Bioceramic™ que é 4 vezes mais durável e resistente a riscos que os 
revestimentos antiaderentes convencionais.

9. Base com superfície de metal externa com alças laterais de material plástico 
que não esquentam.

10. Base estável que mantém o aparelho em seu lugar no balcão.
11. Painel de controle digital com luzes indicadoras.

ANTES DE USAR SUA PANELA 
ELÉTR ICA

Antes de usar sua Panela Elétrica Multifunções 10 em 1 Oster® pela primeira vez, 
siga as instruções abaixo:
1. Retire todos os adesivos e materiais de embalagem do produto. 
2. NÃO SUBMERGIR A BASE NA ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. 
3. Limpe e prepare o revestimento de cerâmica antiaderente do recipiente 

interno para o primeiro uso:
• Lave o recipiente interior e a tampa com uma esponja macia com água 

quente e sabão. Enxágue e seque bem.
• Coloque o recipiente interior de volta na base.
• Para preparar a superfície de cozimento, ligue o aparelho na tomada 

elétrica correspondente. Todas as luzes indicadoras das funções 
começarão a piscar. Pressione o botão para refogar  e em seguida 
pressione o botão para iniciar/parar .

• Unte com uma pequena quantidade de manteiga ou margarina na 
superfície de cozimento espalhando bem e em seguida retire qualquer 
excesso.

• Quando terminar, pressione o botão para Iniciar/Parar  e desligue o 
aparelho da tomada.

OBSERVAÇÃO: Quando usar o aparelho pela primeira vez, um pouco 
de fumaça poderá sair do aparelho. Isso é normal. Deve-se ao processo 
de aquecimento inicial dos componentes internos do aparelho. Agora sua 
Panela Elétrica Multifunções 10 em 1 Oster® está pronta para ser usada e a 
preparação da superfície de cozimento acima não será mais necessária.
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INSTRUÇÕES DE USO 

COMO USAR O PAINEL DE CONTROLE
1. Ligue o aparelho na tomada elétrica correspondente. A luz do botão para 

iniciar/parar começará a piscar até que o botão da função seja selecionado.
2. Botões das funções - pressione para selecionar a função desejada:

• Arroz Branco
• Arroz Integral
• Quinoa
• Sopa
• Ensopado
• Massa
• Refogar 
• Cozinhar ao Vapor 
• Manter Quente 
• Arroz com Camada Tostada no Fundo 

3. Pressione o botão para iniciar/parar  para iniciar ou parar a função. Este 
deve ser pressionado para mudar de uma função para a outra.

USANDO A PANELA ELÉTR ICA 
MULT I FUNÇÕES 10 EM 1

FUNÇÃO PARA REFOGAR
Esta função foi desenvolvida para proporcionar controle quando for refogar e 
precisa ser controlada manualmente, conforme indicado abaixo:
1. Retire a tampa e coloque os alimentos dentro do aparelho.
2. Ligue o aparelho na tomada correspondente. A luz do botão para iniciar/parar 

começará a piscar.
3. Pressione o botão para refogar  e em seguida pressione o botão para 

iniciar/parar . Tanto a luz do botão para refogar quanto a luz do botão para 
iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a 
função selecionada.  Agora você já pode começar a refogar.

4. O aparelho irá aquecer o recipiente interno e a refogar os alimentos.
5. Esta função requer a supervisão do usuário e precisa ser controlada 

manualmente.
6. Pule este passo se for cozinhar arroz. Se desejar apenas refogar, pressione o 

botão para iniciar/parar  assim que atingir o resultado desejado.
OBSERVAÇÃO: Não use uma colher ou qualquer outro utensílio de metal para 
mexer os alimentos dentro do recipiente interno, pois isso poderia danificar o 
revestimento de cerâmica antiaderente, o que poderia prejudicar no desempenho 
do aparelho no futuro.
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FUNÇÕES PARA ARROZ BRANCO E INTEGRAL
Se desejar refogar antes de cozinhar o arroz branco ou integral, consulte a seção 
da Função para Refogar. Uma vez que termine de refogar os ingredientes, siga 
as instruções que seguem.
Sua Panela Elétrica Multifunções 10 em 1 possibilita escolher se deseja deixar ou 
não deixar uma camada tostada no fundo do arroz.
SE VOCÊ GOSTA DE DEIXAR UMA CAMADA TOSTADA NO FUNDO DO 
ARROZ, PRESSIONE O BOTÃO PARA DEIXAR A CAMADA DE ARROZ 
TOSTADO NO FUNDO. A LUZ DO BOTÃO PARA DEIXAR A CAMADA DE 
ARROZ TOSTADO NO FUNDO IRÁ COMEÇAR A PISCAR ATÉ QUE A ETAPA 
DESSA FUNÇÃO INICIE.
CASO NÃO DESEJAR DEIXAR A CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO, 
NÃO É NECESSÁRIO PRESSIONAR NENHUM OUTRO BOTÃO. A FUNÇÃO 
PARA MANTER QUENTE É ACIONADA AUTOMATICAMENTE.
Você também pode usar as funções para arroz branco ou arroz integral sem 
refogar antes, para isso siga as instruções abaixo:
1. Coloque o arroz e a água dentro do recipiente interno.
2. Meça a quantidade de arroz que deseja preparar usando o copinho de 

180 ml que vem com o aparelho. Um copinho de arroz cru após cozido dá 
aproximadamente dois copinhos de arroz cozido. Coloque o arroz na panela 
interior. OBSERVAÇÃO: Se desejar, lave o arroz em um recipiente separado 
antes de cozinhar. Para um arroz mais macio, recomendamos colocar o arroz 
e a água no recipiente interior, deixando-o de molho de 10 a 20 minutos antes 
de cozinhar.

3. Adicione a quantidade adequada de água no recipiente interno usando o 
copinho medidor.

Para Cada Medida do 
Copinho*

Tipo Quantidade de Água

180 ml Arroz Branco Cru 1-1/2 Copinhos de Água
180 ml Arroz Integral Cru 2 Copinhos de Água

 
*O copinho que veio com o aparelho.
 OBSERVAÇÃO: Talvez seja necessário ajustar a quantidade de água 

dependendo do tipo de arroz que for preparar e do tipo de resultado desejado. 
Para arroz mais empapado, adicione um pouco mais de água. Para um arroz 
mais solto, use menos água. Ser for cozinhar arroz integral, coloque mais 
água. Pode ser necessário adicionar mais água se estiver cozinhando em 
locais de grande altitude.

4. Coloque a panela interna no aparelho. Ao colocar a panela interna no 
aparelho, gire-a da direita para esquerda para certificar que a panela elétrica 
esteja bem assentada e em contato direto com a placa de aquecimento.  
Coloque a tampa. QUANDO USAR AS FUNÇÕES PARA ARROZ BRANCO E 
ARROZ INTEGRAL, NÃO DEIXE O APARELHO FUNCIONAR SEM A TAMPA. 
O APARELHO PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.

5. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
6. A luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar.
7. Pressione o botão para arroz branco ou o botão para arroz integral e em 

seguida pressione o botão para iniciar/parar para começar a cozinhar. A luz 
do botão da função selecionada e a luz do botão para iniciar/parar ficarão 
acessas sem piscar indicando que essa função já iniciou. IMPORTANTE: 
Levante a tampa com cuidado para não deixar escaldar e fazer com que água 
quente escorra para dentro do recipiente interior.  Use a colher de plástico que 
vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer o arroz. Depois 
de mexer, coloque a tampa no recipiente interior.
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8. O aparelho emitirá um sinal sonoro indicando quando o arroz estiver pronto. SE 
VOCÊ PRÉ SELECIONOU PARA DEIXAR UMA CAMADA DE ARROZ TOSTADO 
NO FUNDO, o aparelho irá automaticamente para essa função e ficará ligado por 
27-33 minutos, dependendo da quantidade de arroz. Quando terminar, o aparelho 
emitirá um sinal sonoro, a luz do botão da função para deixar uma camada de 
arroz tostado no fundo apagará e a luz do botão da função para manter quente 
irá acender. SE VOCÊ NÃO SELECIONOU PREVIAMENTE PARA DEIXAR UMA 
CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO, o aparelho irá automaticamente 
acionar a função para manter quente. A luz indicadora da função para manter 
quente acenderá. A panela elétrica irá manter o arroz quente por até 3 horas e em 
seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser 
interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/
parar. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar 
começará a piscar.
Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o 
aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA QUINOA
1. Coloque a quinoa e a água dentro do recipiente interno.
2. Meça a quantidade de quinoa crua que deseja preparar usando o copinho 

de 180 ml que vem com o aparelho. Um copinho de quinoa crua após 
cozido dá dois copinhos de quinoa cozido, com capacidade máxima para 12 
copinhos (2,2 litros) de quinoa crua. Adicione a quinoa no recipiente interno. 
OBSERVAÇÃO: Se desejar, lave a quinoa em um recipiente separado 
antes de cozinhar. Para uma quinoa mais macia, recomendamos a colocar 
a quinoa e a água no recipiente interior, deixando-a de molho de 10 a 20 
minutos antes de cozinhar.

3. Adicione a quantidade adequada de água na quinoa no recipiente interno 
usando o copinho medidor.

Para Cada Medida do 
Copinho*

Tipo Quantidade de Água

180 ml Quinoa Crua 1-1/2 Copinhos de Água
*O copinho que veio com o aparelho. 
OBSERVAÇÃO: Talvez seja necessário ajustar a quantidade de água 
dependendo do tipo de quinoa que for preparar e do tipo de resultado desejado. 
Para uma quinoa mais empapada, adicione um pouco mais de água. Para um 
quinoa mais solta, use menos água. Pode ser necessário adicionar mais água se 
estiver cozinhando em locais de grande altitude.
4. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente 

interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que 
o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de 
aquecimento inferior. Coloque a tampa. QUANDO FOR USAR A FUNÇÃO 
PARA QUINOA; NÃO USE O APARELHO SEM A TAMPA. O APARELHO 
PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.

5. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
6. A luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar.
7. Pressione o botão para quinoa e em seguida pressione o botão para iniciar/

parar para começar a cozinhar. A luz do botão da função para quinoa e a luz 
do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que essa 
função já iniciou. IMPORTANTE: Se usar a função para refogar, é necessário 
desligar essa função manualmente pressionando o botão para iniciar/parar 
antes de cozinhar o arroz. Levante a tampa com cuidado para não deixar 
escaldar e fazer com que água quente escorra para dentro do recipiente 
interior.  Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio 
de plástico para mexer o arroz. Depois de mexer, coloque a tampa no 
recipiente interior.
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8. O sinal sonoro avisará quando a quinoa estiver pronta e o aparelho irá mudar 
automaticamente para a função para manter quente. A luz indicadora da 
função para manter quente acenderá. A panela elétrica irá manter a quinoa 
quente por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser 
interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/
parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/
parar começará a piscar.
Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o 
aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA SOPAS
1. Coloque os ingredientes para a sopa e água dentro do recipiente interno.
2. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente 

interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que 
o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de 
aquecimento inferior.  Coloque a tampa. QUANDO FOR USAR A FUNÇÃO 
PARA PREPARAR SOPA; NÃO USE O APARELHO SEM A TAMPA. O 
APARELHO PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.

3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar.
5. Pressione o botão para sopa e em seguida pressione o botão para iniciar/

parar para começar a cozinhar. Tanto a luz do botão para sopa quanto a 
luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o 
aparelho iniciou a função.  Levante a tampa com cuidado para não deixar 
escaldar e fazer com que água quente escorra para dentro do recipiente 
interior.  Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio 
de plástico para mexer a sopa. Depois de mexer, coloque a tampa no 
recipiente interior.

6. O aparelho cozinhará a sopa por 45 a 60 minutos. Quando terminar de 
cozinhar, o aparelho irá emitir um sinal sonoro indicando que a sopa está 
pronta. O aparelho irá acionar automaticamente a função para manter 
quente. A luz indicadora da função para manter quente acenderá. A panela 
elétrica irá manter a sopa quente por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser 
interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/
parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/
parar começará a piscar.
Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o 
aparelho não estiver sendo usado.
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FUNÇÃO PARA ENSOPADOS
1. Coloque os ingredientes para o ensopado e água dentro do recipiente 

interno.
2. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente 

interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que 
o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de 
aquecimento inferior.  Coloque a tampa. QUANDO FOR USAR A FUNÇÃO 
PARA ENSOPADO; NÃO USE O APARELHO SEM A TAMPA. O APARELHO 
PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.

3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar.
5. Pressione o botão para ensopado e em seguida pressione o botão para 

iniciar/parar para começar a cozinhar. Tanto a luz do botão para ensopado 
quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando 
que o aparelho iniciou a função.  Levante a tampa com cuidado para não 
deixar escaldar e fazer com que água quente escorra para dentro do 
recipiente interior.  Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou 
outro utensílio de plástico para mexer o ensopado. Depois de mexer, coloque 
a tampa no recipiente interior.

6. O aparelho cozinhará o ensopado por 45 a 60 minutos. Quando terminar de 
cozinhar, o aparelho irá emitir um sinal sonoro indicando que o ensopado está 
pronto. O aparelho irá acionar automaticamente a função para manter quente. 
A luz indicadora da função para manter quente acenderá. A panela elétrica irá 
manter o ensopado quente por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser 
interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/
parar. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar 

 começará a piscar.
Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o 
aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA MASSA
1. Coloque a água dentro do recipiente interno. Evite colocar mais do que 8 

xícaras de água para evitar que derrame.
2. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente 

interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que 
o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de 
aquecimento inferior. Coloque a tampa para ferver mais rápido.

3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar.
5. Pressione o botão para massa e em seguida pressione o botão para iniciar/

parar  para começar a ferver a água. Tanto a luz do botão para massa 
quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando 
que o aparelho iniciou a função. 

6. Quando a panela eléctrica emitir um sinal sonoro levante e retire a tampa 
com cuidado para não deixar escaldar e fazer com que água quente escorra 
para dentro do recipiente interior. Adicione a massa à água fervendo. O 
aparelho irá cozinhar a massa por 10 minutos. Não coloque a tampa no 
recipiente interno. Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro 
utensílio de plástico para mexer.

7. Quando terminar de cozinhar, o aparelho irá emitir um sinal sonoro indicando 
que a massa está pronta. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a 
luz do botão para iniciar/parar começará a piscar. Para preparar uma massa 
mais macia, mantenha a massa na água quente por mais tempo. Massas 
com recheio como ravióli podem precisar ser cozidas por mais tempo. Massa 
fresca provavelmente cozinhará em menos tempo.
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OBSERVAÇÃO: Você pode usar a bandeja para cozinhar ao vapor como escorredor.
OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser 
interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/
parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/
parar começará a piscar.
Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o 
aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA COZINHAR AO VAPOR
1. Coloque a quantidade desejada de água entre os níveis mínimo e máximo do 

recipiente interno.
2. Coloque os alimentos na bandeja para cozinhar ao vapor.
3. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente 

interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que 
o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de 
aquecimento inferior.  Coloque a tampa. QUANDO FOR USAR A FUNÇÃO 
PARA COZINHAR AO VAPOR; NÃO USE O APARELHO SEM A TAMPA. O 
APARELHO PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.

4. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
5. A luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar.
6. Pressione o botão para cozinhar ao vapor  e em seguida pressione o 

botão para iniciar/parar para começar a cozinhar. Tanto a luz do botão para 
cozinhar ao vapor quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas 
sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função. Coloque a bandeja 
para cozinhar ao vapor encima do recipiente interno quando escutar o 
primeiro sinal sonoro. Este sinal indica que a panela elétrica começou a 
produzir vapor. OBSERVAÇÃO: Se desejar virar os alimentos dentro da 
bandeja, levante a tampa com cuidado para não deixar escaldar e fazer 
com que água quente escorra para dentro da bandeja.  Use a colher de 
plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer os 
alimentos. Quando terminar, coloque a tampa na bandeja para cozinhar ao 
vapor. Use proteção para suas mãos para evitar o contato direto com o vapor 
que sai do aparelho.

7. O aparelho irá emitir um sinal sonoro a cada 15 minutos e desligará após 
uma hora. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para 
iniciar/parar começará a piscar. Verifique se os alimentos estão prontos a 
cada 15 minutos. Veja os tempos de cozimento aproximados para diferentes 
tipos de alimentos na tabela abaixo.

OBSERVAÇÃO: Se a água secar antes de completar uma hora, o aparelho irá emitir 
um sinal sonoro e desligará automaticamente.
OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser 
interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/
parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/
parar começará a piscar.
Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o 
aparelho não estiver sendo usado.
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TABELA DE REFERÊNCIA PARA COZINHAR AO VAPOR

Alimento Quantidade Quantidade 
de água

Preparação Tempo 
Aproximado 

(Minutos)

Le
gu

m
es

Alcachofras 4 a 6 1 litro Inteiras/
cortadas

30-32

Aspargos 0,5 kg 2 ½ xícaras Inteiras/
cortadas

10-14

Brócolis 1 maço 3 xícaras Flores de 
brócolis/talos 

de 5 cm

10-14

Cenouras 0,5 kg 3 xícaras Descascadas 
e cortadas

10-14

Couve-flor 1 cabeça 
média

3 xícaras Pedaços de 
5 cm

10-14

Espiga de 
milho

4 3 xícaras 15 cm 25-30

Vagem 0,5 kg 2 ½ xícaras Inteiras/
cortadas

10-16

Ervilha torta 0,5 kg 2 ½ xícaras Inteiras/
cortadas

12-13

Batatas 0,5 kg 3 xícaras Inteiros 35-45
Abobrinhas 0,5 kg 2 ½ xícaras Cortadas em 

fatias grossas
12-14

Av
es Peitos de 

Frango
700 g 3 ½ xícaras Inteiros 26-30

Fr
ut

os
 d

o 
M

ar

Caudas de 
Lagosta

Grande 2 ½ xícaras Na casca 12-18

Camarões 
Grandes

0,5 kg 2 ½ xícaras Sem casca e 
limpo

16-18

Salmão 0,5 kg 2 ½ xícaras Cortado em 
pedaços 

prontos para 
servir

16-18

O
vo

s Ovos 8 3 xícaras Inteiros na 
casca

18-25
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FUNÇÃO PARA MANTER QUENTE
1. Se os alimentos ainda não estiverem no aparelho, coloque-os no recipiente 

interno.
2. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente 

interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que 
o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de 
aquecimento inferior. Coloque a tampa.

3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.
5. Pressione o botão para manter quente e em seguida pressione o botão 

para iniciar/parar. Tanto a luz do botão para manter quente quanto a luz do 
botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho 
iniciou a função.  
OBSERVAÇÃO: Se desejar virar ou mexer os alimentos, levante a tampa 
com cuidado para não deixar escaldar e fazer com que água quente escorra 
para dentro do recipiente interno.  Use a colher de plástico que vem com o 
aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer. Em seguida, coloque a 
tampa de volta. 
OBSERVAÇÃO: Adicione um pouco de água, caso seja necessário, para 
evitar que os alimentos sequem.

6. Esta função deve ser controlada manualmente. Quando atingir o resultado 
desejado, pressione o botão para iniciar/parar  para parar o processo de 
manter quente. A panela elétrica irá manter os alimentos quentes por até 3 
horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser 
interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para 
iniciar/parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para 
iniciar/parar  começará a piscar. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. 
Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA DEIXAR UMA CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO
ESSA FUNÇÃO DEVE SER USADA APENAS PARA DEIXAR UMA CAMADA 
DE ARROZ BRANCO OU INTEGRAL TOSTADO NO FUNDO NO ARROZ 
PREVIAMENTE COZIDO. 
1. Coloque o arroz na temperatura ambiente no recipiente interno.
2. Coloque o recipiente interno no aparelho. Ao colocar o recipiente interno no 

aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que o mesmo esteja 
bem assentado e em contato direto com a placa de aquecimento inferior. 
Coloque a tampa.

3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.
5. Pressione o botão para deixar uma camada de arroz tostado  no fundo  e em 

seguida pressione o botão para iniciar/parar . Tanto a luz do botão para deixar 
uma camada de arroz tostado no fundo quanto a luz do botão para iniciar/parar 
ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função. 

6. O aparelho ficará ligado por 45 minutos. Quando terminar, o aparelho emitirá 
um sinal sonoro, a luz do botão da função para deixar uma camada de arroz 
tostado no fundo apagará e a luz do botão da função para manter quente irá 
acender. A panela elétrica irá manter o arroz quente por até 3 horas e em 
seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser 
interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/
parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/
parar  começará a piscar. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o 
fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.
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CU IDADO E L IMPEZA 
Limpe este eletrodoméstico toda vez que usar.
1. Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado 

ou antes de limpar. Nunca se deve submergir a base do aparelho na água ou 
outros líquidos. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar.

2. Não use produtos de limpeza abrasivos ou palhas de aço para limpar a 
panela elétrica.

3. Base: limpe cuidadosamente a superfície externa com um pano macio 
úmido ou uma esponja macia. NUNCA SE DEVE SUBMERGIR A BASE DO 
APARELHO NA ÁGUA OU EM OUTROS LÍQUIDOS. Seque bem com um 
pano macio.

4. Recipiente Interior: encha com água quente e deixe de molho por alguns 
minutos. Em seguida lave-o com água quente e detergente usando uma 
esponja e seque-o bem. Embora o recipiente interno possa ser lavado na 
lava-louças, recomenda-se lavá-lo na mão.

5. A tampa, o copinho medidor e a colher de plástico; lave com água morna e 
detergente. Enxágue e seque bem. CUIDADO: manuseie a tampa com muito 
cuidado, pois poderá ficar escorregadia quando estiver molhada.

6. Placa de Aquecimento: grãos de arroz ou outras partículas poderão grudar na 
placa de aquecimento. É necessário removê-las para evitar problemas com 
o cozimento. Para remover o arroz grudado, use uma lixa bem fina. Lixe com 
cuidado polindo levemente na região onde estavam os resíduos para manter 
um bom contato entre a placa de aquecimento e a panela interior.

7. Não existem peças dentro do aparelho que possam ser ajustadas ou 
reparadas. Não tente consertar o eletrodoméstico, pois isso poderia fazer 
com que o aparelho torne-se perigoso para o uso.
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Características eléctricas de los modelos de la serie: 
Electric characteristics of series models: 
Características elétricas dos modelos da série:

CKSTRC8030B-XXX & CKSTRC8030R-XXX

Voltaje/Voltage/Voltagem Frecuencia/Frequency/Frequência Potencia/Power/Potência

127 V 60 Hz 900 W
220 V 50/60 Hz 900 W
220 V 50 Hz 900 W
220 V 60 Hz 900 W

XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.
XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.
XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e Z.

La siguiente información es para México solamente. 
The following information is intended for Mexico only. 

A informação a seguir é somente para o México.

ARROCERA MULTIFUNCIÓN 10-EN-1 OSTER®

MODELOS: CKSTRC8030B, CKSTRC8030B-013, 
CKSTRC8030R AND CKSTRC8030R-013 
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX–HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz      127 V        900 W


