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PT Panela de arroz totalmente automática 
Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO 
FUTURA.
 ■ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou superior e por 
pessoas portadoras de deficiência física ou mental ou por pessoas inexperientes 
desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham sido informadas sobre 
como utilizar o produto de forma segura e compreendam os potenciais perigos 
envolvidos. A limpeza e a manutenção realizada pelo utilizador não devem ser 
executadas por crianças, a menos que tenham idade superior a 8 anos e sob 
supervisão. Mantenha este aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das 
crianças que têm idade inferior a 8 anos.

 ■ As crianças não devem brincar com o aparelho.
 ■ Este aparelho foi concebido para cozinhar arroz e para manter o arroz cozido quente. 
 ■ Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina para uso em locais, 
tais como:

 –  cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
 –  quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais;
 –  quintas agrícolas;
 –  estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.
 ■ Utilize este aparelho apenas com os acessórios originais que são fornecidos pelo 
fornecedor. 

 ■ O aparelho tem que estar numa superfície estável e uniforme.
 ■ Não coloque o aparelho perto ou em cima de um fogão elétrico ou a gás ou de 
outras fontes de calor.

 ■ Ligue o aparelho apenas a uma tomada com a devida ligação à terra.
 ■ Antes de ligar este aparelho a uma tomada de corrente elétrica, certifique-se do 
seguinte: 

 –  a tensão nominal constante na etiqueta de classificação é idêntica à tensão elétrica 
na tomada de corrente elétrica, 

 –  a cuba removível está cheia com a quantidade de arroz e água apropriada 
e encontra-se assente corretamente no interior da panela exterior. 

 ■ Não ligue o aparelho sem colocar devidamente a respetiva tampa.
 ■ Tenha cuidado para não verter água na ficha de alimentação.

Atenção: 
Não verta arroz ou água para dentro da panela exterior. A utilização incorreta 
poderá causar lesões ou danos no aparelho. 
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 ■ Durante a operação, deve existir uma área suficiente para a circulação de ar por 
cima do aparelho e em seu redor. 

 ■ As superfícies acessíveis do aparelho estão quentes durante a utilização e após esta 
como resultado de calor residual. Não toque na superfície quente. Utilize a pega 
e o punho quando manusear a panela ou a tampa.

 ■ Desligue sempre o aparelho e retire-o da tomada elétrica quando o deixa sem 
supervisão, depois de terminar a sua utilização e antes de o limpar. 

 ■ Deixe o aparelho arrefecer totalmente antes de mover, limpar ou armazenar.
 ■ Limpe o aparelho regularmente após cada utilização, de acordo com as instruções 
no capítulo Limpeza e manutenção.

 ■ De modo a evitar possíveis lesões resultantes de choque elétrico, não limpe a panela 
exterior ou o cabo de alimentação sob água corrente e não submerja o aparelho 
na água ou em qualquer outro líquido. 

 ■ Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho da tomada elétrica. 
Isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada. Puxe a ficha do cabo de 
alimentação com cuidado para desligar o aparelho da tomada elétrica.

 ■ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de 
serviços autorizado ou por uma pessoa qualificada, sendo que esta ação irá evitar 
a criação de uma situação de perigo. 

 ■ Não utilize o aparelho se não estiver a funcionar de forma adequada ou se tiver 
quaisquer danos. Para evitar o perigo de ferimentos devido a choque elétrico, não 
repare o aparelho sozinho ou efetue quaisquer ajustes no mesmo. Contacte um 
centro de serviço autorizado para realizar todas as reparações ou ajustes no aparelho. 
Manipular o aparelho durante o período de garantia poderá anular a garantia.
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PT
Panela de arroz 
totalmente automática 
Manual do utilizador

 ■ Antes de utilizar este aparelho, leia o  manual do utilizador 
atentamente, mesmo em casos que já esteja familiarizado com 
o funcionamento anterior de tipos semelhantes de aparelhos. 
Apenas utilize o aparelho conforme descrito neste manual do 
utilizador. Guarde este manual do utilizador num local seguro 
onda esteja facilmente acessível para utilização futura. 

 ■ Recomendamos que guarde a  caixa de cartão original, 
o material de embalagem, o recibo da compra, a declaração de 
responsabilidades do fornecedor ou cartão da garantia pelo menos 
durante a vigência da responsabilidade legal por desempenho ou 
qualidade insatisfatórios. Em caso de transporte, recomendamos 
que embale o aparelho na caixa original do fabricante.

DESCRIÇÃO DA PANELA DE ARROS E DOS ACESSÓRIOS 
FORNECIDOS
A1 Pega de transporte
A2 Saída de vapor
A3 Botão Abrir tampa
A4 Tampa
A5 Panela exterior
A6 Cabo de alimentação  

(não ilustrado)
A7 Botão de aliementação 

(não ilustrado)
A8 Indicador de cozedura
A9 Indicador manter quente

A10 Interruptor para alternar 
modo de cozedura 
e manter quente

A11 Copo medidor de arroz 
e água

A12 Concha
A13 Colher de pau
A14 Vaporizador
A15 Cuba anti-aderente 

removível interior

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Retire a panela de arroz e os respetivos acessórios da embalagem.
2. Lave a cuba removível A15, o copo medidor A11, a  colher A13 

e a concha A12 em água morna com detergente de cozinha. 
De seguida, enxague todas as peças com água corrente limpa 
e seque-as muito bem.

UTILIZAR A PANELA DE ARROZ
1. Coloque a panela removível A15 na bancada da cozinha ou noutra 

superfície plana e estável. Meça a quantidade necessária de arroz 
utilizando o copo medidor A11 fornecido. 

Atenção: 
É possível cozinhar no máximo 8 copos medidores de arroz 
de uma só vez.

  Transfira o  arroz para um escorredor e  lave bem com água 
corrente. Transfira o arroz lavado para a cuba removível A15 
e espalhe-o uniformemente desde o centro em direção às laterais 
da cuba. Acrescente a  quantidade de água fria apropriada. 
Consulte a relação de dosagem arroz:água recomendada na 
tabela seguinte.

Número de copos 
medidores de arroz Quantidade de água

1 0,2 l
2 0,4 l
3 0,6 l
4 0,8 l
5 1,0 l
6 1,2 l
7 1,4 l
8 1,6 l
9 1,7 l

10 1,8 l

Nota: 
O  copo medidor A11 possui duas marcas de escalas 
de medição. Uma escala de medição é  utilizada para 
medir o arroz (¼, ½, ¾ do copo ou um copo medidor de 
nível) e a segunda escala é utilizada para medir a água  
(40 a 160 ml). 
Um copo medidor de um nível equivale a 140 g de arroz 
cru solto. 

Atenção: 
A  relação arroz:água pode ser modificada, consoante 
necessário. Contudo, certifique-se de que o nível de água não 
excede a marca do nível da água de 1,8 l na parede interior 
da cuba removível A15. Caso contrário, a água a ferver pode 
sair da panela durante o processo de cozedura.

2. Coloque a cuba A15 na panela exterior A5 e feche a tampa A4. 
Certifique-se de que a cuba A14 está corretamente assente na 
panela exterior A5. 

3. Insira a  ficha de elétrica numa tomada elétrica. Deslize 
o interruptor de alimentação A7 para a posição I (ligado). 

4. Após inserir o  cabo de alimentação na tomada elétrica, 
o modo MANTER QUENTE (temperatura de manutenção) será 
automaticamente ativado. Isto é indicado pelo indicador aceso 
MANTER QUENTE A9. Para iniciar o modo COZINHAR (cozinhar 
arroz), deslize o botão A10 para baixo. O indicador COZINHAR 
A8 acende. Não deslize o botão A10 novamente para a posição 
superior enquanto o arroz estiver a cozer. 

5. O  arroz será cozinhado em aproximadamente 30 minutos. 
Posteriormente, a panela de arroz mudará automaticamente 
para o modo MANTER QUENTE (temperatura de manutenção). 
O modo MANTER QUENTE (temperatura de manutenção) pode 
manter o arroz quente durante até 6 horas. Depois disso, a panela 
de arroz desliga-se.

Dica:
O arroz saberá melhor se o deixar cozinhar até ao fim no 
modo MANTER QUENTE (temperatura de manutenção) 
durante 10 a 20 minutos.

Nota: 
Para manter o sabor, recomendamos que não mantenha 
o arroz a aquecer durante mais de 3 horas. Caso contrário, 
poderá ressecar.

6. Se pretende servir o arroz, abra a tampa com cuidado premindo 
o botão Abrir tampa A3. Mexa gentilmente o arroz utilizando 
a colher A13 e sirva.

Atenção: 
De modo a evitar danificar a superfície anti-aderente da cuba 
removível A15, não utilize utensílios de cozinha metálicos 
para mexer o arroz.

7. Pode cozinhar mais arroz após alguns minutos logo que seja 
possível iniciar o modo COZINHAR (cozinhar arroz).

Nota: 
Não tente manter o botão A10 premido na posição inferior.

8. Quando terminar de usar o  aparelho, deslize o  botão de 
alimentação A7 para a posição 0 (desligado). Se não pretende 
utilizar a panela de arroz, desligue-a da tomada de corrente 
elétrica. 

COZEDURA A VAPOR
 ■ A panela de arroz possui também uma função de cozedura a vapor. 

Coloque uma quantidade suficiente de água (0,5 l ou mais) na 
cuba. Coloque vegetais ou outros alimentos na panela a vapor. De 
seguida, recorra ao mesmo método utilizado para cozinhar arroz. 
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 ■ Quando toda a água tiver evaporado, a panela de arroz muda 
para o modo Manter Quente. Por isso, é necessário monitorizar 
o estado dos alimentos e da água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
 ■ Verifique se ficha do cabo de alimentação está retirada da tomada 

elétrica e deixe a panela de arroz arrefecer. Retire a cuba removível 
A15 da panela exterior A5 e remova qualquer arroz restante. 

 ■ Lave a cuba A15, o copo medidor A11, a  colher A13 e a concha 
A12 em água morna com detergente de cozinha. De seguida, 
enxague as peças sob água corrente e seque-as.

Atenção: 
Não lave a cuba removível A15 na máquina de lavar loiça.

 ■ Limpe a panela exterior A5 utilizando um pano ligeiramente 
húmido e seque.

 ■ Não utilize produtos de limpeza abrasivos, palha de aço, gasolina, 
solventes, etc. para limpeza. 

ARMAZENAMENTO
 ■ Guarde a panela de arroz montada num local seco e limpo fora 

do alcance das crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Intervalo de tensão nominal .......................................................220−240 V 
Frequência nominal ........................................................................... 50/60 Hz
Potência nominal de entrada .....................................................700–830 W
Capacidade .......................................... 1,4 kg de arroz cru + 1,8 l de água

Reservamos o direito de alterar o texto e as especificações técnicas.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  
DE MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS
Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro 
de resíduos designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO 
USADO

Este símbolo que surge nos produtos ou documentos 
originais significa que os produtos elétricos ou 
eletrónicos usados não devem ser eliminados 
juntamente com os resíduos urbanos comuns. Para 
efetuar a devida eliminação, renovação e reciclagem, 
entregue estes aparelhos aos pontos de recolha 
designados. Em alternativa, em alguns estados da União 

Europeia ou outros países europeus, pode devolver os aparelhos ao 
revendedor local quando comprar um aparelho novo equivalente.
A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais 
valiosos e evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde 
humana que podem ser causados por uma eliminação inadequada 
dos resíduos. Solicite mais informações às autoridades ou instalações 
de recolha locais.
De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas 
sanções em caso de eliminação incorreta deste tipo de produto.
Para entidades empresariais dos estados da União Europeia
Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as 
informações necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.
Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia.
Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este 
produto, solicite as informações necessárias sobre o método de 
eliminação correto à autarquia local ou ao seu revendedor.

Este produto cumpre todos os requisitos básicos das 
diretivas da UE relacionadas com o mesmo.


