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 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente todas as instruções seguintes.
•	Utilize o seu aparelho apenas dentro de casa.
•	Para a limpeza do seu aparelho, consulte as instruções de 

utilização. Pode lavar a cuba de cozimento em água quente 
com sabão. Limpe o corpo do aparelho com um pano 
úmido.

•	Este aparelho não deve ser imerso em água.
•	Uma utilização incorreta do seu aparelho e dos seus 

acessórios pode danificar o aparelho e causar ferimentos.
•	Nunca toque nas partes quentes do aparelho. Após a utilização, 

o elemento de aquecimento preserva algum calor residual.
•	Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com 

as normas e regulamentações aplicáveis (Compatibilidade 
Electromagnética, Materiais em contacto com os alimentos, 
Ambiente...).

•	Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas 
(incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta 
de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido 
devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta 
utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua 
segurança. É importante vigiar as crianças por forma a 
garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

•	Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado 
o mesmo deverá ser substituido pelo fabricante, Serviço de 
Assistência Técnica autorizado ou por uma pessoa qualificada 
por forma a evitar qualquer tipo de perigo para o utilizador. Não 
substitua o cabo de alimentação fornecido por outro cabo.

•	Este aparelho foi concebido apenas para uma utilização 
doméstica. Não foi concebido para ser utilizado nos casos 
seguintes, que não estão cobertos pela garantia:

 – em cantos de cozinha reservados ao pessoal em lojas, 
escritórios e outros ambientes profissionais,

PT
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 – em fazendas,
 – pelos clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de 
caráter similar,
 – em ambientes do tipo quartos de hóspedes.

•	O aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o 
aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

•	Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca 
experiência ou conhecimentos, desde que supervisionadas 
ou que tenham recebido instruções quanto à utilização 
do aparelho em total segurança e compreendam bem os 
potenciais perigos.

•	Não permita que as crianças utilizem o aparelho como um 
brinquedo.

•	Não encha o aparelho para além da marca MÁX da cuba. 
Durante o funcionamento, encha a cuba apenas até meio 
quando cozinhar alimentos que se dilatem, tais como arroz 
ou legumes desidratados, reduzindo o volume de água para 
evitar o risco de derramamento.

•	Siga as recomendações relativas ao volume de alimentos e de 
água para evitar derrames que possam danificar o aparelho e 
causar ferimentos corporais.

•	Antes de utilizar o aparelho, verifique se a válvula flutuante, 
a válvula de segurança e a válvula do limite de pressão estão 
limpas (consulte a secção Limpeza e manutenção).

•	Não coloque quaisquer objetos estranhos no sistema de 
descompressão Jamais substitua as válvulas originais por 
outras não produzidas pelo fabricante especificamente 
para este produto, sob o risco  acidentes, perda da 
garantia e ausência de responsabilidade do fabricante.

•	Abrir a tampa, segure-a sempre pela pega de abertura/
fechamento. Coloque o braço no alinhamento das pegas 
laterais de transporte. Tome cuidado, a água quente pode 
ficar armazenada entre o anel de vedação e a tampa, o que 
poderia provocar queimaduras.
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•	Tenha também cuidado com o risco de queimaduras com o 
vapor que sai do aparelho no momento da abertura. Primeiro, 
entreabra a tampa para deixar sair o vapor suavemente.

•	Nunca tente forçar a abertura da tampa. Não abra a tampa 
enquanto o aparelho estiver sob pressão. Para isso, consulte 
as Instruções de utilização.

•	Tendo em conta a diversidade de normas em vigor, se o aparelho for utilizado num 
outro país que não aquele onde foi comprado, leve-o a um Serviço de Assistência 
Técnica autorizado para ser verificado.

•	Utilize apenas peças sobressalentes adequadas ao seu modelo. Esta recomendação 
é particularmente importante no que se refere ao anel de vedação, à cuba de 
cozimento e à tampa.

•	Tenha cuidado para não danificar o anel de vedação. Se ficar danificado, dirija-se a 
um Serviço de Assistência Técnica autorizado para o Substituir – ló.

•	A fonte de calor para a cozedura está incluída no aparelho.
•	Nunca coloque o aparelho num forno aquecido ou sobre uma placa quente. Não 

coloque o aparelho perto de uma chama viva ou de um objeto inflamável.
•	Não aqueça a cuba de cozimento com outra fonte de calor que não seja a placa de 

aquecimento do aparelho, nem utilize outra cuba. A cuba de cozimento também não 
pode ser utilizada com outros aparelhos.

•	Quando o aparelho estiver sob pressão, não é recomendado mover o aparelho. Nunca 
toque nas partes quentes do aparelho.

•	Para o deslocar, utilize as pegas previstas para o efeito e luvas de cozinha, se 
necessário. Nunca utilize a pega da tampa para elevar o aparelho.

•	Nunca utilize o aparelho noutras aplicações diferentes daquelas para as quais foi 
concebido.

•	Este aparelho não se destina a esterilização. Não o utilize para esterilizar frascos. 
Certifique-se de que o aparelho está correctamente fechado antes de aumentar a 
pressão (consulte as Instruções de utilização).

•	Nunca utilize o aparelho vazio, sem a cuba ou líquido no interior da mesma. Se o 
fizer, poderá provocar danos sérios no aparelho.

•	Quando cozinhar carne com pele grossa (por exemplo, língua de vaca), depois de 
terminada o cozimento não fure a pele, caso tenha uma aparência inchada, pois 
poderá queimar-se. Fure-a antes de começar o preparo.

•	Quando cozinhar alimentos de textura espessa (grão, frutas cristalizadas, etc.) agite 
suavemente o aparelho antes de o abrir para evitar que os alimentos esguichem ou 
que os sucos do cozimento salpiquem quando abrir.

•	Não utilize o aparelho para fritar alimentos em óleo. Só é permitido tostar/dourar.
•	No modo de dourar, tenha cuidado com os riscos de queimaduras devido aos 

respingos quando adicionar alimentos ou ingredientes na cuba quente.
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•	Durante o cozimento e durante a liberação automática de pressão no fim da 
cozedura, o aparelho libera calor e vapor. Nesse momento, afaste bem o rosto e 
as mãos do aparelho, para não sofrer queimaduras. Não toque na tampa durante o 
cozimento.

•	Não coloque qualquer elemento (pano ou outro) entre a tampa e o corpo do aparelho 
para manter a tampa aberta, pois poderá provocar uma deformação permanente do 
anel vedação.

•	Nunca toque nos dispositivos de segurança, exceto durante a limpeza e a manutenção 
do aparelho, que devem ser realizadas de acordo com as instruções fornecidas.

•	Mantenha sempre limpos a parte inferior da cuba de cozimento e o elemento de 
aquecimento. Mantenha o elemento central do tabuleiro de aquecimento móvel.

•	Não encha o aparelho sem a cuba de cozimento instalada.
•	Utilize uma colher de plástico ou madeira para não danificar o revestimento 

antiaderente da cuba. Nunca corte os alimentos diretamente na cuba de cozimento.
•	Se for libertada uma quantidade significativa de vapor do rebordo da tampa, desligue 

imediatamente o cabo de alimentação e verifique a limpeza do aparelho. Se for 
necessário, envie o aparelho para um Serviço de Assistência Técnica autorizado para 
ser reparado.

•	Não segure o aparelho pelas pegas da cuba amovível. Utilize sempre as duas pegas 
laterais situadas no corpo do aparelho, utilizando luvas de cozinha, se o aparelho 
estiver quente. Para uma maior segurança, certifiquese de que a tampa está 
bloqueada antes de qualquer transporte.

•	Se, durante uma cozimento sob pressão, for continuamente liberada pressão pela 
válvula silenciosa do aparelho (durante mais de um minuto), envie o aparelho para 
um Serviço de Assistência Técnica autorizado para ser reparado.

•	Não utilize um aparelho danificado; envie-o para o Serviço de Assistência Técnica 
autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS UTILIZAÇÕES.
•	Utilize apenas as peças sobressalentes disponibilizadas por um Serviço de Assistência 

Técnica autorizado.
•	A garantia não abrange o desgaste normal da cuba de cozimento.
•	Leia atentamente as instruções deste manual antes de utilizar o aparelho pela 

primeira vez. A utilização em desconformidade com as presentes instruções 
acarretará na ausência de responsabilidade do fabricante por danos, bem como na 
perda da garantia do produto.  

•	Em conformidade com os regulamentos em vigor, o aparelho deve ser preparado e 
tornado inutilizável (desligando-o e cortando o cabo de alimentação) antes de ser 
eliminado.

Proteção do ambiente em primeiro lugar!
 O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
 Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.
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 DESCRIÇÃO
A Anel de vedação I Válvula de segurança
B Cuba de cozimento J Válvula flutuante
C Elemento de aquecimento K Válvula de limite de pressão
D Pegas de transporte L Copo medidor
E Painel de controle M Colher para arroz
F Base N Cabo de alimentação
G Tampa O Coletor de condensação
H Pega da tampa

 PAINEL DE CONTROLE

Aquecimento

Costela 
Ossobuco

Carne seca
Carne suína

Carne de bovina
Mandioca
Beterraba

Arroz branco 
Cenouras
Lentilhas

Aves
Milho

Arroz integral

Batata
Feijão preto
Grão de bico

Manter aquecido
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 ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Remover a embalagem
•	Retire o seu aparelho da embalagem. Guarde o seu cartão de garantia e leia as 

instruções de operação antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
•	Coloque o aparelho sobre uma superfície plana. Remova todos os materiais de 

embalagem do interior do aparelho: sacos de plástico, acessórios (concha para arroz, 
copo medidor e coletor de condensação) bem como a cabo de alimentação - fig. 3.

•	Remova o adesivo promocional do aparelho antes de utilizar o aparelho pela primeira 
vez.

A tampa
•	Para abrir a tampa, segure a pega, gire-a para a direita, levante-a e puxe a tampa 

para fora - fig. 1-2. 

Limpeza
•	Atenção: apenas os acessórios podem ir à máquina de lavar louça.
•	Enxague a cuba de cozimento, o coletor de condensação, o anel de vedação.

Utilizar o aparelho pela primeira vez
•	Desenrole o cabo de alimentação; ligue-o ao aparelho e em seguida ligue o cabo a 

uma tomada - fig. 7.

 INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Coloque o coletor de condensação no devido lugar.

Tire para fora a cuba de cozimento e adicione os ingredientes
•	Remova a cuba de cozimento.
•	Coloque os ingredientes na cuba de cozimento.
•	Note que o nível dos alimentos e líquidos nunca deve exceder o nível máximo 

marcado na cuba de cozimento - fig. 8.

Coloque a cuba de cozimento no aparelho
•	Limpe o fundo da cuba de cozimento e remova quaisquer resíduos de alimentos da placa 

de aquecimento. Em seguida coloque a cuba de cozimento dentro do aparelho - fig. 9-10.
•	Nunca use o aparelho sem a cuba de cozimento.

Feche e trave a tampa
•	Verifique se o anel de vedação está colocado com segurança na sua tampa de 

suporte.
•	Coloque a tampa no aparelho e gire-a para a esquerda - fig. 11-12.
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Coloque a válvula de limite de pressão
•	Posicione a válvula de limite de pressão e assegure-se de que fique instalada. Note 

que a válvula não se encaixa com um clique e que fica sempre um pouco solta. 
Verifique se a válvula de limite de pressão está em baixo antes de iniciar a cozimento 
na pressão (veja a descrição do aparelho).

 ILUSTRAÇÃO DO FUNCIONAMENTO
1. Verificação automática com a energia ligada (standby)
•	Ligue a fonte de alimentação, o sistema inicia a verificação automática e acende a 

luz de «Aquecimento».

2. Modo de funcionamento
•	A Panela de Pressão Elétrica proporciona uma variedade de refeições variadas ao 

pouco tempo.
•	Basta rodar o botão rotativo para selecionar a escolha de alimentos da lista ao redor. 

É um temporizador ajustável de 0 a 60 minutos de manutenção de pressão, para 
cozinhar sob pressão diferentes ingredientes e receitas.

Alimento Temp. Tempo Observação
Arroz branco

114 ºC

10 minutos
Cenoura 10 minutos Cortada ao meio
Lentilha 10 minutos
Aves 20 minutos Pedaços com osso
Milho 20 minutos Inteiro
Arroz 
integral

20 minutos

Batata 25 minutos Inteira, com casca
Feijão 30 minutos 35 minutos de cozimento (feijão de molho na 

água por 30 minutos) 40 minutos de cozimento 
(feijão seco).

Grão de bico 30 minutos 30 minutos de cozimento (grão de bico de molho 
na água por 2 horas) 50 minutos de cozimento 
(grão de bico seco).

Carne 
Bovina

40 minutos Cortada em cubos grandes (~ 4 cm por 4 cm)

Mandioca 40 minutos Cortada em pedaços ( ~ 6 cm de comprimento)
Beterraba 40 minutos Inteira, com casca
Carne Seca 50 minutos Dessalgada, cortada em cubos grandes (~ 4 cm 

por 4 cm)
Carne Suina 50 minutos Peça inteira ( ~ 400 g)
Costela 60 minutos
Ossobuco 60 minutos Pedaço ( ~ 500 g)
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3. Manter Aquecido
•	Quando	o	botão	rotativo	volta	à	posição	original	“•”,	a	panela	de	pressão	elétrica	

alterna automaticamente para manter um ambiente quente. De forma a obter ótimos 
resultados de cozedura, recomendamos que não mantenha o aparelho na função de 
“manter	quente”	durante	mais	de	5	horas,	mantendo	a	tampa	bem	fechada.

4. Definição de tempo 
•	Pode ajustar o tempo de cozimento girando o botão rotativo. O timer está em 

contagem decrescente apenas quando o aparelho está a cozinhando.

5. Parar o cozimento
•	Pode parar o processo de cozimento girando o botão rotativo para a posição original.

6. Abrir a tampa
Quando o cozimento sob pressão está completo, o vapor é libertado girando manualmente 
a válvula de segurança - fig. 16, o que demora de alguns segundos até 10 minutos 
dependendo da quantidade de líquido existente no interior.

•	Para abrir a tampa, segure na pega, gire-a para a direita, levante e puxe a tampa 
para fora - fig. 17-18.

•	Desligue o cabo de alimentação da tomada de corrente - fig. 19.

Nota : Tenha muito cuidado com o vapor quente que sai da cuba. Mantenha o rosto 
e as mãos afastados do fluxo de vapor.

 COZIMENTO SOB PRESSÃO
•	Quando a pressão se forma dentro do aparelho, a válvula flutuante levanta-se.  O 

travão de segurança na tampa é então ativado e a tampa não poderá ser aberta 
durante o cozimento. Nunca tente abrir a tampa durante o cozimento na pressão.

•	Nas primeiras vezes que usar a panela de pressão, poderá notar um ligeiro vazamento 
no indicador de nível de pressão e no aro vedante. Isso é normal e ocorre quando se 
forma o vapor.

•	Durante o cozimento também pode ocorrer algum vazamento na abertura da válvula 
de pressão.

•	É normal que uma pequena quantidade de vapor escape durante o cozimento (porque 
se trata de uma válvula de segurança).



14

 LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
•	Quando os seus alimentos estão cozidos, desligue o aparelho para limpá-lo - fig. 19. 

Recomenda-se limpar o aparelho após cada utilização.
•	Limpe a parte exterior e o interior da tampa com um pano úmido - fig. 26-27. Não 

mergulhe o aparelho em água nem coloque água sobre ele sem a cuba no interior - 
fig. 21.

•	Remova o coletor de condensação e e lave-o bem debaixo de água. Volte a colocá-lo 
na sua posição original - fig. 29.

•	Lave o anel de vedação. Seque-o bem antes de voltar a colocá-lo.
•	Para limpar a válvula flutuante, retire a tampa - fig. 2 depois remova a válvula da 

tampa com cuidado - fig. 30 e lave-a com de água. Seque-a bem. Tenha cuidado para 
que o duto fique devidamente limpo antes de colocar a válvula flutuante de volta à 
sua posição original.

•	Limpe a cuba de cozimento e os acessórios. Apenas os acessórios laváveis na 
máquina - fig. 23. Não utilize um esfregão para limpar a cuba, pois isso pode 
danificar o seu revestimento antiaderente.

•	Remova a válvula de limite de pressão do tubo e lave a válvula e o tubo com água. 
Depois de secos, tenha cuidado para que o duto do tubo esteja devidamente limpo 
antes de voltar a instalar a válvula - fig. 25-32.

•	Faça pressão na parte interna da mola da válvula de segurança para verificar se não 
está obstruída - Fig.31.

•	Nunca mergulhe o aparelho. Sempre use a cuba de cozimento fornecida. Não coloque 
água ou alimentos diretamente para dentro do aparelho - fig. 21.

•	Caso mergulhe inadvertidamente o aparelho em água ou derrame água diretamente 
sobre o elemento de aquecimento (quando a cuba não está instalada), leve-o ao 
centro de assistência para reparação.

•	Limpe o aparelho depois de cada utilização.
•	  Mude o anel de vedação a cada 2 anos.
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 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E REPARAÇÃO
Não é possível abrir 
a tampa.

Não é possível abrir por 
causa da pressão na cuba 
interior.

Gire o botão de liberação de pressão 
- fig. 16, e aguarde que a pressão na 
panela seja completamente liberada. 
Mantenha o rosto e as mãos afastados 
da tampa e da pega.

A pressão na panela foi 
totalmente liberada, mas 
a válvula flutuante está 
presa porque está muito 
suja e, portanto, incapaz 
de se mover para baixo.

a. Certifique-se de que a pressão é 
totalmente liberada deixando a panela 
arrefecer completamente por 2 horas 
no mínimo (mas não debaixo de água).
b. Use uma vara para cutucar a válvula 
flutuante, para a fazer cair. Tenha 
cuidado, mantenha o rosto afastado da 
tampa e da pega.
c. Para a próxima utilização, lave e 
limpe a válvula flutuante.

Não é possível 
fechar a tampa.

O anel de vedação não está 
instalado corretamente.

Instale corretamente o anel de 
vedação.

A válvula flutuante está 
presa porque está muito 
suja e, portanto, incapaz 
de se mover para baixo.

a. Use uma vara para cutucar a válvula 
flutuante, para a fazer cair.
b. Para a próxima utilização, lave e 
limpe a válvula flutuante.

Intensa liberação 
de pressão da 
válvula de limite de 
pressão.

Controle de pressão 
defeituoso resultando em 
libertação de pressão.

Enviar para o departamento de ma-
nutenção e reparação.

A válvula de limite de 
pressão não encaixou no 
lugar.

Pressione suavemente a válvula de 
limite de pressão para fazê-la encaixar 
no lugar.
Se necessário, lave bem e limpe a 
válvula de limite de pressão e o tubo 
interno (veja as etapas de limpeza na 
página 14 - fig. 25-32).

Os alimentos não 
estão cozinhados.

Arroz: a quantidade de 
água não está correta.

Use a quantidade necessária de arroz/
água. Certifique-se que a válvula de 
limite de pressão não está suja e a 
criar vazamento durante o cozimento.

Sem eletricidade da rede 
elétrica.

Verifique o circuito elétrico da casa.

Vapor a escapar da 
tampa.

O anel de vedação não foi 
instalado corretamente, 
ou está sujo.

Remova o aro vedante, limpe-o e volte 
a instalá-lo devidamente, na posição 
correta (veja na página 13-14, as 
etapas de limpeza do anel de vedação). 


