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Manual de Instruções 
 

 
 

 

 

 

Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras. 
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

 Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras. 

 Antes de conectar o plugue na tomada de parede, certifique-se de que a tensão do aparelho corresponde 

com a voltagem de sua residência. 

 Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.  

 Somente utilize as peças originais do produto. Peças não originais podem causar avarias ao produto, 

choque elétrico e ferimentos. 

 O uso impróprio do aparelho pode danificá-lo, acarretando a perda da garantia. 

 Não exponha o plugue, o cabo de energia, a placa de aquecimento e o corpo do aparelho à água ou 

quaisquer outros líquidos. Risco de choque elétrico. 

 Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente 

autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o 

aparelho. 

 Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais 

ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que 

sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.  

 Não utilize o aparelho próximo de materiais inflamáveis, cortinas, papel, madeira e etc. 

 Sempre coloque o aparelho sobre uma superfície plana, firme e seca. 

 A tampa deve ficar fechada, encaixada na trava de segurança, durante todo o cozimento. 

 Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e sempre antes de limpá-lo. 

 Tenha cuidado ao abrir a tampa do aparelho, pois ocorre a saída de vapor quente.   

 A panela antiaderente removível esquenta e pode causar queimaduras. Tenha cuidado ao manuseá-la. 
 Não toque na superfície da resistência do aparelho pois a mesma permanece quente após o uso. 

 Não toque na tampa ou nas laterais sem a proteção de luvas térmicas ou acessórios protetores de calor 
durante o funcionamento da panela e até que ela esfrie totalmente. 

 Após o término do preparo, aguarde a saída total do vapor antes da abertura da tampa. 
 Não aproxime o rosto ou as mãos da panela quando a válvula de controle de pressão estiver soltando 

vapor. 
 Assegure-se de que a área interna do aparelho está sempre limpa e livre de resíduos 

e que nada está obstruindo o contato da panela com revestimento antiaderente e a resistência.  
•    Nunca tente abrir o aparelho antes que a pressão interna seja totalmente liberada e a tampa se      abra 
suavemente. 

•    Em caso de falta de energia, o aparelho volta à sequência original quando a energia é retomada. 
•    Não use qualquer artifício ou calço para aumentar a pressão. 
•    Nunca coloque objetos sobre a válvula de pressão, nem obstrua a sua saída. 
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COMPONENTES 
Corpo do aparelho 

 
1) Alça da tampa 
 
2) Tampa 
 
3) Válvula de pressão 
 
4) Válvula de travamento da tampa 
 
5) Panela removível antiaderente  
 
6) Copo medidor 
 
7)Travas de segurança 
 
8) Colher para servir 
 
9) Display digital 
 
10) Cabo de energia 
 
11) Suporte para colher 
 
12) Alças para o transporte 
 
13) Coletor de água 

 
Display Digital 

 

 

1) Timer 
2) Frango 
3) Sopa 
4) Arroz 
5) Feijão 
6) Carne 
7) Costela 
8) Músculo 
9) Aquecer/cancelar 
10) Outros cozimentos/Programar tempo 
11) + (Acrescenta tempo)  
12) – (diminui tempo) 



4 
 

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 
 Lave as partes removíveis do aparelho com água e sabão.  
 Passe um pano levemente úmido na parte interna da tampa do aparelho. 
 Seque-os com um pano seco ou papel toalha. 
 Agora você já pode usar a sua panela de pressão eletrônica. 

 Não exponha o plugue, o cabo de energia, a resistência e o corpo do aparelho à água ou quaisquer 

outros líquidos. 
 

FUNCIONAMENTO 
 
1) Abra a tampa da panela segurando pela alça e girando no sentido horário até o fim, em seguida 
levante a tampa, como ilustra a imagem abaixo.  
 

 

2) Coloque o alimento dentro da panela antiaderente removível, mantendo o alimento e a água abaixo 
do nível máximo “4/5” e acima do nível mínimo “1/5” indicados na panela removível.  
Para os alimentos que aumentam de tamanho durante o cozimento, não ultrapassar a marcação “3/5” 
de nível do recipiente.  

 
3) Encaixe a tampa, em seguida, gire a alça no sentido anti-horário até fixá-la completamente no 
aparelho. 
 
4) Verifique se a válvula de controle de pressão está liberada, movimentando-a para cima e para baixo. 
5) Verifique se o duto da válvula de pressão está limpo e se não está obstruído. 
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6) Feche a válvula de pressão, girando-a no sentido transversal a 
alça da tampa, como ilustra a imagem “A”. 
 
7) Conecte o cabo de alimentação no aparelho e o plugue na 
tomada elétrica. 
 

 
 

Nota: Verifique se a voltagem da tomada corresponde com a voltagem do aparelho. 
 
8)  Após ligado, o display exibirá "0000". Os dígitos da direita indicam o tempo (em minutos). 
 
9) A) Escolha umas das 7 opções de alimentos que desejar preparar (feijão, carne, arroz, sopa etc). 
Caso queira acrescentar tempo, pressione a tecla “+”, caso queira diminuir tempo, pressione a tecla “-“.  
O display piscará 4 vezes o tempo definido para cozinhar o alimento e o aparelho começará a 
esquentar. Ao atingir a pressão necessária para iniciar o cozimento, o aparelho iniciará a contagem 
regressiva até o alimento ficar pronto.  
 
B) Caso o alimento que queira cozinhar não esteja disponível em umas das 7 opções, pressione a tecla 
“Outros cozimentos/ Prog. Tempo”, e selecione o tempo necessário para o cozimento que deseja 
realizar.  
Assim que pressionar a tecla “Outros cozimentos, Prog. Tempo”, o display exibirá “0005”. Para 
aumentar o tempo, pressione a tecla “+” (o aparelho pode cozinhar por até 60 minutos). Para diminuir o 
tempo programado, pressione a tecla “-“ no aparelho.   
O display piscará 4 vezes o tempo definido para  cozinhar o alimento e o aparelho começará a 
esquentar. Ao atingir a pressão necessária para iniciar o cozimento, o aparelho iniciará a contagem 
regressiva até o alimento ficar pronto.  
 
Nota: Assim que o aparelho terminar de piscar, não será mais possível alterar o tempo 
programado. Caso queira mudar o tempo programado, pressione a tecla “Aquecer/cancelar” e 
reprograme a operação. 
 
10) Quando a pressão interna se estabilizar, a válvula de segurança da tampa se levantará, 
bloqueando a abertura. A partir desse momento, a tampa não poderá mais ser aberta. 
 
IMPORTANTE: Nunca force a tampa para abri-la. Se necessário, desligue o aparelho, libere o 
vapor girando a válvula de pressão no mesmo sentido da alça e aguarde até que a pressão 
interna se extinga (conforme a imagem B).  
 
 
Nota: Durante o funcionamento, a válvula de pressão deverá estar voltada no sentido 
transversal a alça da Tampa (conforme a imagem A). Caso contrário, a válvula deixará escapar 
vapor, fazendo com que a panela não atinja a pressão necessária para o cozimento.  
 



6 
 

11) No final do cozimento, um alarme tocará e o display mostrará 
"bbbb”, indicando o final do cozimento e início do ciclo de 
aquecimento. Quando a função aquecer estiver em operação, a 
pressão do interior do aparelho será liberada gradualmente.  
 
12) Espere até que a válvula de travamento da tampa caia, e em 
seguida abra a tampa. 
 

 

 
Nota: Para acelerar a despressurização, gire a válvula de pressão no mesmo sentido da alça da 
tampa. Conforme a imagem B. 
 
13) Seu alimento está pronto, retire o cabo de alimentação da tomada e em seguida retire 
cuidadosamente a panela antiaderente do aparelho com as mãos protegidas por luvas térmicas. Ao 
retirar o alimento da panela antiaderente, utilize a colher que acompanha o aparelho ou utensílios de 
madeira ou plástico a fim de evitar arranhar o revestimento antiaderente. 
 
Dicas: Ao cozinhar alimentos viscosos, a pressão deverá ser liberada depois que a panela esfriar 
normalmente. Caso contrário, o alimento poderá espirrar pelo o orifício da válvula.   
 
Ao cozinhar legumes, não acrescentar água, pois o aparelho mantém a umidade em seu interior. 
 
Nunca lave qualquer alimento na panela removível antiaderente, afim de não arranhar ou riscar o 
revestimento interno da panela.  
 
O tempo de cozimento deverá ser programado em função do tipo de alimento e da sua experiência 
pessoal. Caso o alimento não esteja cozido a seu gosto pessoal, recoloque o alimento no aparelho e 
cozinhe até atingir o ponto desejado.   
  

FUNÇÃO TIMER 
 

Permite programar o início do cozimento em até 24 horas.  
 

1) Para utilizar essa função, pressione a tecla do alimento que deseja cozinhar ou programe o tempo 
através da tecla “Outros cozimentos/Programar tempo” e em seguida pressione a tecla “Timer”.  
 
2) Pressione as teclas “+” ou “-“ para ajustar o Timer (de 30 em 30 minutos), até atingir o tempo de 
desejado. Por exemplo, foi programado 3 horas, após esse período o aparelho iniciará o cozimento. 
 
Obs.: O alimento ficará pronto após o tempo programado para o Timer + o tempo de pré aquecimento + 
o tempo escolhido para o cozimento. 
 

3) Caso queira cancelar a função Timer, pressione a tecla aquecer/cancelar. 
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TEMPOS DE PREPARO 

 

Itens Função 
Tempo Padrão 

pré definido 
(em minutos) 

Tempo 
Ajustável 
(em minutos) 

1 Arroz 10 5 a 16 
2 Sopa 25 15 a 40 
3 Frango 12 7 a 20 
4 Carne 15 10 a 30 
5 Músculo 30 25 a 45 
6 Feijão 40 20 a 60 
7 Costela 15 10 a 25 

8 
Programar 

Tempo 
5 5 a 60 

 
Nota: O timer começa a contagem regressiva a partir do momento que o aparelho atinge a 
pressão necessária para o cozimento. Desta forma, os tempos mostrados na tabela acima 
referem-se ao período de funcionamento nesta condição.  

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
1. Desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar. 
2. Utilize apenas um pano macio levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.  
3. Utilize uma esponja macia para lavar a panela antiaderente com água e sabão, e em seguida 

seque-a com um pano macio ou papel toalha.  
4. Utilize um pano levemente úmido para limpar a parte interna do aparelho. Caso haja grãos de 

arroz ou fragmentos de alimentos sobre a placa, certifique-se de removê-los. 
5. Retire o coletor de água, lave-o com água e enxugue com um tecido seco antes de colocá-lo de 

volta na panela.  
6. Seque todas as partes com um pano seco antes de guardar o aparelho. 

 Não exponha o plugue, o cabo de energia, a placa de aquecimento e o corpo do aparelho à água 

ou quaisquer outros líquidos. 

 Nunca utilize objetos metálicos, substâncias abrasivas, palha de aço ou esponjas ásperas para 

limpar a panela antiaderente removível, pois poderá danificá-la. 
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GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

Problema Solução 
Display não acende 1.Verificar se há corrente elétrica na tomada. 

2.Verificar se o plugue não está frouxo na tomada. 
3.Verificar se a voltagem do aparelho corresponde com a da tomada. 

O timer não inicia a 
contagem 

1.O aparelho não atingiu a pressão necessária para o cozimento.  
2.Verificar se o aparelho está ligado corretamente e aguardar que o 
aparelho atinja a pressão ideal.  
3.Verificar se a tampa está corretamente fechada. 

Os alimentos ficam crus 
ou muito duros 

O tempo de funcionamento programado foi muito curto, ajuste o tempo de 
cozimento. 

A panela não conserva os 
alimentos aquecidos 

1.Verificar se há resíduos entre o recipiente interno e a resistência.  
2.Verificar se o recipiente interno ou a resistência estão amassados. Caso 
estejam, procure uma assistência técnica 

A válvula para o controle 
da pressão não sobe 

1.A tampa não foi bem fechada. Feche novamente, travando-a bem. 
2.Limpar o anel de vedação. 
3.Quantidade insuficiente de água/alimento. Coloque mais água/alimento. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Potência: 800W 
Consumo: 0,80 kWh 
Volume total da panela: 4 Litros 

* 1 xícara = 120ml 


