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HASZNÁLATI UTASÍTÁS – KUKTA FŐZŐEDÉNY RÉSZ 

 

Az új fogyasztó használata előtt 

gondosan olvasson el valamennyi utasítást, és őrizze meg későbbi használatra 

 
 
WWW.SALENTE.CZ 



FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK                                                                   

A kukták használatánál mindig be kell tartani az alábbi alapvető biztonsági intézkedéseket:  

1. Használat előtt olvassa el az összes utasítást.  

2. Ne hagyja a fogyasztót felügyelet nélkül üzemelés közben.  

3. Ne érintkezzen a forró felületekkel. Használja a fogantyúkat vagy a vezérlő elemeket.  

4. Amennyiben a kuktát gyermekek közelében használja, szigorú felügyeletre van szükség.  

5. NE ENGEDJE MEG a gyerekeknek semmilyen körülmény között, hogy a fogyasztóval 

dolgozzanak.  

6. Ne helyezze a kuktát felmelegített sütőbe.  

7. A forró folyadékot tartalmazó kuktával történő manipulációnál fokozott óvatosságra van 

szükség.  

8. Ne használja a kuktát más célra, mint amire rendeltetett.  

9. A terméket soha ne merítse bele vízbe vagy más folyadékba.  

10. Ez a fogyasztó nyomás alatt főz. Helytelen használatának következménye leforrázás 

okozta sebesülés lehet.  

11. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fogyasztót szakszerűen zárta-e le. Lásd „Használati 

utasítás “.  

12. Ne töltse meg a fogyasztót 2/3 térfogata fölé. Olyan élelmiszerek főzésénél, 

amelyek főzés közben növelik térfogatukat, mint például a rizs vagy szárított zöldség, 

ne töltse meg a fogyasztót ½ térfogata fölé. A túltöltés növelheti a légkieresztés 

eltömődésének kockázatát, aminek következménye túlságos nyomás lesz a 

fogyasztóban. Ennek az eljárásnak a be nem tartása a személyek sérüléséhez és/vagy 

a fogyasztó meghibásodásához vezethet.  

13. Vegye tudomásul, hogy némelyik élelmiszer, mint az almapép, vörösáfonya, dara, 

zabpehely vagy más gabonafélék, borsó, hosszútészta, makaróni, rebarbara vagy spagetti, 

habozhatnak vagy pattoghat, és ezzel eltömíthetik a nyomás felengedésére szolgáló 

berendezést (légkieresztést). Ezeket az élelmiszereket nem volna szabad a kuktában főzni.  

14. Amikor elérte a normál üzemi nyomást, csillapítsa a melegítést, hogy ne párologjon el 

az összes folyadék, amely gőzt alkot.  

15. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a nyomás felengedésére szolgáló berendezés 

nincs-e eltömődve.  

16. Ne nyissa fel a kuktát, amíg az le nem hűl és nem enged fel valamennyi belső nyomás. 

Amennyiben a fogantyút nehéz fellazítani, ez azt jelenti, hogy a fazék még mindig nyomás 

alatt van – ne nyissa fel erőszakkal. A fazékban lévő bármilyen nyomás veszélyes lehet. 

Lásd „Használati utasítás “.  



17. Ne használja ezt a kuktát nyomás alatti sütésre olajjal.  

18. NE TEGYE LE a terméket gyúlékony anyagok közelébe, és NE HASZNÁLJA nedves 

környezetben.    

19. NE SÉRTSE MEG a gumi tömítőgyűrűt, és NE HELYETTESÍTSE semmi mással, csak 

az ehhez a fogyasztóhoz rendeltetett pót-tömítőgyűrűvel.  

20. NE MANIPULÁLJON a fedélben lévő acélgyűrűvel (2) semmilyen eszközzel vagy 

külső erővel. Ha az acélgyűrű megsérült, azonnal hagyja abba a fogyasztó használatát, és 

cserélje ki a fedelet.   

21. Tisztítsa rendszeresen a szűrőt (17), hogy a fazék is tiszta legyen.  

22. SOHA se helyezzen semmi nehezéket a nyomáskorlátozó szelepre (3), és soha se 

cserélje fel semmi olyanra, ami nem ezzel a fogyasztóval való használatra rendeltetett.  

23. A belső fazék (6) és az elektronikus melegítő (14) érintkező felületének mindig 

tisztának kell lennie. NE HASZNÁLJA a belső fazekat más hőforrásokkal. NE CSERÉLJE 

KI a belső fazekat semmilyen másra, amelyet nem a gyártó ajánl.  

24. Az ételt 4 óránál hosszabb ideig nem kéne melegen tartani, hogy megmaradjon 

frissessége. A kuktát nem kéne 6 óránál hosszabb ideig folyamatosan használni. 

Amennyiben nincsenek betartva a biztonsági intézkedések, komoly sérülésekre és/vagy 

károsodásra kerülhet sor.  

25. Ha főzés közben a fedő körül (2) gőz szabadul fel, a fogyasztót azonnal kapcsolja le a 

villamos hálózatról, hagyja kihűlni, vegye ki belőle a tartalmát és küldje vissza a gyártónak 

csere vagy javítás céljából. A nyomás felengedésére szolgáló berendezés aktiválásra került. 

Ez egy biztonsági intézkedés, ami figyelmezteti a használót, hogy a nyomáskorlátozó 

berendezés nem működik helyesen.     

26. Amennyiben főzés közben a kukta bármilyen meghibásodására kerül sor, hagyja abba 

a fogyasztó használatát és küldje vissza a gyártónak csere vagy javítás céljából.  

27. Ne hagyja a kábelt az asztal vagy a pult peremén keresztül lelógni, sem forró felülettel 

érintkezni.  

28. Tisztítás előtt, vagy ha a fogyasztót nem használja, kapcsolja ki azt a dugaszolóaljzatból. 

Az alkatrészek felhelyezése vagy levétele előtt hagyja azt lehűlni.    

29. Ne használja ezt a fogyasztót sérült kábellel vagy dugóval, vagy hiba, ill. bármilyen 

megkárosodás esetében. Vegye fel a kapcsolatot minősített technikussal, aki elvégzi az 

ellenőrzést, javítást vagy a villamos ill. mechanikus beállítást. A terméket NE SZEDJE 

SZÉT és alkatrészt SE CSERÉLJEN olyan alkatrészre, amelyek nem ehhez a fogyasztóhoz 

rendeltettek.  

30. Először csatlakoztassa a dugót a fogyasztóhoz, azután csatlakoztassa a kábelt a falban 

lévő aljzatba. Ha a fogyasztó csatlakoztatását meg szeretné szüntetni, kapcsolja ki az összes 

vezérlőelemet, és utána húzza ki a dugót a falban lévő aljzatból.      



31. Ne használja külsőtéren a fogyasztót.  

32. Ne helyezze a fogyasztót a forró gáz vagy villamos tűzhelyre vagy annak közelébe, 

sem pedig a felmelegített sütőbe.  

33. Bármilyen más műveletet megbízott szerviz képviselője által kell végrehajtani.  

34. Olyan tartozékok használata, amelyet a fogyasztó gyártója nem ajánl, sérülést okozhat.  

 

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT CSAK A 

HÁZTARTÁSBAN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA. 

FÖLDELÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK: Ezt a fogyasztót földelni kell. Földelt 

dugóval ellátott 3-ágú kábellel látták el. A villanydugót szakszerűen telepített és földelt 

dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni.     

Figyelmeztetés: A földelt kábel helytelen használata villamos áram általi balesethez 

vezethet. Szükség esetén kérjen tanácsot minősített villanyszerelőtől. Ne próbálja ezt a 

biztonsági elemet kicselezni a villanydugó módosításával.  

Rendelkezésre áll egy rövid tápkábel, amely csökkenti a hosszú kábelbe tekeredésből vagy 

benne elakadásból eredő veszélyt. Amennyiben hosszabbítókábel használata szükséges, az 

úgy kell elhelyezni, hogy ne érjen túl a pulton vagy az asztallapon keresztül, ahol 

meghúzhatnák vagy eleshetnének benne a gyermekek, és: 

1) Csak 3-ágú hosszabbítókábelt és 3 villás földelő villanydugót használjon.  

2) A hosszabbítókábel megjelölt értékének azonosnak vagy nagyobbnak kell lennie, mint 

ennek a fogyasztónak az értéke. A villamos teljesítményt a fogyasztó alsó oldalán tüntették 

fel.   

AZ ÖN KUKTÁJÁRÓL 
Ez a kukta fejlett technológiákat használ ki, tehát Ön és családja a jobb, gyorsabb és 

egészségesebb főzés előnyeit élvezheti. Kuktája az összetevőket eltömíti a párában, és 

melegebben és gyorsabban főz az egészséges élelmek fontos tápanyagainak fenntartása 

mellett. Kisebb mennyiségű vízzel történő gyors főzés a fontos természeti forrásokat és az 

energiát spórolja meg! Ez a legegyszerűbb kukta a piacon. Úgy tűnhet, hogy ez egy 

bonyolult készülék, de biztos lehet benne, hogy ez a kukta könnyen kezelhető, az ételeket 

gyorsan és egyszerűen készíti el, és egészében pénzt takarít meg Önnek! Fogadja el 

köszönetünket kuktánk megvásárlásáért, és élvezze a főzést! 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK: Amennyiben a terméket nem rendeltetés-



szerűen használják, tűzvész, villanyáram általi baleset vagy személyek sérülése fenyeget. 

A villanyáram általi baleset elleni védelem csak abban az esetben biztosított, ha a fő 

tápkábel szakszerűen földelt 220 - 240 V |50 Hz táp-dugaszolóaljzathoz csatlakozik.  

• Ez a termék csak BELSŐ SZÁRAZ környezetben használható és NEM rendeltetett 

kereskedelmi felhasználásra.  

• A fogyasztó valamennyi részét és tartozékát az utasítás szerint szakszerűen kell használni.   

Valamennyi résznek és tartozéknak a gyártó által szállított eredetinek kell lennie. Minden 

más olyan rész és tartozék, amely nem a fogyasztóhoz rendeltetett, szigorúan tilos.  

• Hosszabbítókábel, töltőadapter vagy egyéb villamos berendezések használata nem 

ajánlott.   

LED HIBA-INDIKÁTOR:  

Amennyiben a kukta kijelzőjén a lejjebb feltüntetett hibakódok valamelyike megjelenik, 

válassza le a tápkábelt és 10 perc elteltével ismét csatlakoztassa. Ha a hibakód továbbra is 

ábrázolódik, forduljon a gyártóhoz és kérjen pótalkatrészt.    

 

 

  



AZ ALKATRÉSZEK BEAZONOSÍTÁSA 

1. Fogantyú  

2. Fedő  

3. Nyomáskorlátozó szelep  

4. Biztonsági szelep (külső nézet)  

5. Biztonsági szelep (belső nézet)  

6. Belső fazék  

7. Külső fazék  

8. A kukta főtestének fogantyúi  

9. Felső gyűrű  

10. Kezelőtábla  

11. Tápkábel  

12. Kondenzvízgyűjtő edényke  

13. A kukta főteste 

14. Fűtőlap  

15. Alsó gyűrű  

16. Biztonsági szelep tömítőgyűrűje  

17. Szűrő   

18. Gumi tömítőgyűrű  

19. Érzékelő                                       

20. Fedőtámasz (fedőütközők mindkét  

oldalsó fogantyún)                    

21. Fedőtámasz tartó 

  



22. Nyomógomb a fedő fellazítására                                   

23. Rozsdamentes acélból készült gőzedény 

24. Edzett üvegből készült fedő 

25. Mérőedény 

26. Kanál 

27. Állvány  

28. Kosár  

29. Gőzállvány 

TARTOZÉKOK 
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HOGYAN KELL ALKALMAZNI A KEZELŐTÁBLÁT 
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A-ÉTELBEÁLLÍTÁS: E gombok segítségével válassza ki az Ételkiválasztás funkciót, a 

START gomb megnyomásával indítsa el a főzési ciklust.   

B-JOGHURT FUNKCIÓ: Kettő lépésből áll – Pasztőrözés és Kultiválás. 

C-LASSÚ FŐZÉS GOMB: E gomb megnyomásával válassza a Lassú főzés programot.  

D-NYOMÁSSZINT GOMB: Ez a gomb a főzési nyomás kiválasztására szolgál, Alacsony 

nyomás vagy Magas nyomás. 

E-MELEGEN TARTÁS/TÖRLÉS GOMB: Ez a gomb a kuktában lévő hőmérséklet 

fenntartására szolgál. A főzés után a kukta automatikusan átkapcsol a melegen tartás 

üzemmódba. Ennek a gombnak a megnyomásával szintén BÁRMIKOR megszüntethet 

BÁRMILYEN funkciót.  

F-SAUTÉ GOMB: E gomb megnyomásával válassza a Sauté programot. 

A 

B 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

C 

RIZS 

TOJÁS 

LEVES 

BAB/CHILI 

BAROMFI 

SOKMAGOS 

HÚS/KEVERÉK 

MARHAHÚS 

GőZ 

ZABKÁSA 

SERTÉS&OLDALAS 

DESSZERT 

RIZOTTÓ  

ZÖLDSÉG 

SAUTÉ 

KÉSLELTETETT START 

JOGHURT 

LASSÚ FŐZÉS 

NYOMÁSSZINT 

MELEGEN 
TARTÁS / 
TÖRLÉS START 

BEÁLLÍTÁS 



G-KÉSLELTETETT START GOMB: A főzés késleltetett indítása 30 perces lépésenként; 

nyomja meg a késleltetés idejének növelése céljából  

H-BEÁLLÍTÁS: Nyomja meg az összetevők mennyiségének beállítása céljából; a 

Kevesebb, Normál és Több üzemmódok közötti átkapcsolás. MEGJEGYZÉS: A főzési idő 

az összetevők mennyiségétől függ. 

I-VEZÉRLŐGOMB: Forgatásával állítsa be főzés előválasztásait vagy módosítsa a főzés 

idejét. Nyomja meg a választott előválasztás idejének beállításához.   

J-LCD DISPLAY  

Az LCD display az idő, nyomásszintek, üzemmódok, főzési folyamat és üzenetek 

ábrázolására ikonokat, szavakat és számjegyeket használ. 

1) Késleltetett start ikonja 2) Előmelegítés ikonja 3) Nyomás alá helyezés ikonja 4) 

Melegen tartás ikonja  

 

 

Idő és üzenet kijelzés 

Nyomásszint indikátor 

Üzemmód indikátor  

 

Folyamat indikátor  

 

Hang indikátor: azt ábrázolja, hogy a hang be van kapcsolva vagy ki van kapcsolva, a 

Biztonsági figyelmeztetés mindig be van kapcsolva 

Hang kikapcsolás: Nyomja meg a MELEGEN TARTÁS/TÖRLÉS GOMB gombot 

legalább 3 másodpercig, míg az ikon nem változik ikonra    

Hang bekapcsolás: Nyomja meg a MELEGEN TARTÁS/TÖRLÉS GOMB gombot 

legalább 3 másodpercig, míg az ikon nem változik ikonra    

 



Általános üzenetek 

 

 

 

AZ ÜVEGFEDŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA  

**Kuktáját edzett üvegből készült fedővel látták el, 

amelyet a LASSÚ FŐZÉS és a MELEGEN TARTÁS 

funkciókkal lehet használni. Ne használja ezt az üvegfedőt 

e kukta más funkcióival.  

A gomb üvegfedőre szerelés (nem része a szállítmánynak) 

csavarhúzót fog igényelni.  

A bal oldali séma szerint (6. ábra) állítsa össze sz üvegfedő 

gombját.  

1. Fogantyú  

2. Fogantyú alapja  

3. Üvegfedő teste  

4. Szilikon tömítés  

5. Tömítés  

6. Csavar M4  

A GUMI TÖMÍTŐGYŰRŰ SZERELÉSE 

Mindig győződjön meg arról, hogy a 

gumi tömítőgyűrűt (18) 

biztonságosan rögzítették az Y alakú 

fémgyűrűn a fedő belső oldalán (2). 

Győződjön meg arról, hogy a gumi 

tömítőgyűrűben lévő mélyedés (18) 

az Y alakú gyűrű külső szélével az egész kerületen ül. 

 

1-2. ábra      



Tegye vissza ezután az Y alakú gyűrűt és a gumi tömítőgyűrűt 

(18) a fedőbe (2) és győződjön meg arról, hogy Y alakú gyűrű 

keresztmetszetének közepén lévő nyílás igazodik a fedő 

közepén lévő fémcsaphoz (2). Nyomja meg erősen lefelé, míg 

az Y alakú gyűrű rá nem rögzítődik a fedőre (2) (1-2. ábrák).  

A KUKTA FEDŐJÉN LÉVŐ JELÖLÉSEK  

 3. ábra 

Szenteljen figyelmet az „OPEN“ („NYITVA“) és „CLOSE“ („ZÁRVA“) jeleknek a kukta 

testén (13) és a „   “ a fedő szélén (2). A kukta fedő (2) szakszerű lezárása és biztosítása   

céljából mindig igazítsa egymáshoz a „CLOSE“ jelet a felső gyűrűn (9) és a „   “ jelet a 

fedő szélén (2) (3. ábra).   

                                             

A KONDENZVÍZGYŰJTŐ EDÉNYKE SZERELÉSE   

A kondenzvízgyűjtő edényke átlátszó műanyag darab, amely a kukta 

hátsó részébe illeszkedik, ahogy ezt a 4. ábra is ábrázolja. Helyezze el a 

kondenzvízgyűjtő edénykét a fogyasztó hátsó részébe, míg az helyére 

nem illeszkedik; a 6. oldalon lévő ábra 12. alkatrészéről van szó.                     

4. ábra 

A NYOMÁSKORLÁTOZÓ SZELEPRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS 

FIGYELMEZTETÉS: Kerülje el a komoly balesetet. A szelep 

„VENTING “ („KIENGEDÉS“) helyzetbe állításához (5. ábra) 

mindig fogót vagy hosszú konyhaeszközt használjon. 

FIGYELEM, FORRÓ GŐZ: „VENTING “ („KIENGEDÉS“) 

HELYZETBE ÁLLÍTÁS KÖZBEN KEZÉT ÉS ARCÁT 

TARTSA TÁVOL A NYOMÁSKORLÁTOZÓ SZELEPTŐL.   

                                          5. ábra 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT                 

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot, mint a kartonpapírt, műanyagot vagy poliésztert, és 

likvidálja szakszerűen.  



2. Valamennyi alkatrészt tisztítsa meg puha nedves ronggyal vagy szivaccsal, és alaposan 

szárítsa meg.  

3. A főzőedényt mossa el alaposan mosogatógépben vagy meleg szappanos vízben. Öblítse 

le, törölje meg vagy hagyja megszáradni, és helyezze a kuktába.  

 

A FEDŐ SZERELÉSE: 

1. Hogyan kell felnyitni a fedőt: 

Fogja szorosan a fogantyút (1) és 

nyomja meg a piros gombot a fedő 

fellazítására (22), fordítsa el a fedőt 

(2) az óramutató járásával 

megegyező irányba, míg fel nem lazul,  

és függőlegesen emelje fel (6-7. ábra);  6-8. ábra 

A fedő (2) állhat a fedőtámaszon (20) (8. ábra).        

Megjegyzés: Az új egységeknél a fedő tömítése (2) a szokottnál valamivel erősebb lehet, 

és ezért a fedőt nehezen lehet felengedni. Amint a fedő (2) néhányszor fel lesz nyitva ill. le 

lesz zárva, a tömítés felenged.  

2. Hogyan kell lezárni a fedőt: 

Ellenőrizze a gumi tömítőgyűrűt 

(18) a fedél belsejében (2) és 

győződjön meg arról, hogy a 

szakszerűen illeszkedik a fedélre az 

egész kerületén.         9-11. ábra                

(Figyelem: Amennyiben a gumi tömítőgyűrű sérült, ne használja a kuktát. Forduljon az 

ügyfélszolgálathoz, és hagyja azt megjavítani vagy kicserélni).  

Amennyiben a fedőt (2) le akarja zárni, távolítsa el az ételmaradékokat a fazék felső 

gyűrűjének széléről (9), hogy helyes tömítést biztosítson. Vegye le a fedőt (2) a 

fedőtámaszról (20) (9. ábra), tartsa a fogantyút (1) és helyezze el a fedőt lefelé irányba 

nyitott fedő helyzetben (10. ábra). Fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, 

míg el nem éri a lezárt fedő helyzetét (11. ábra). (Meghallja a lezárás hangját).  

Megjegyzés: A fedő (2) szakszerű lezárásának biztosítása céljából illessze össze az OPEN 



és CLOSE jeleket a fedőn (2) és a főtesten (13).  

TESZT VÍZZEL  

A gumi tömítőgyűrű (18) helyes felillesztésének igazolása céljából az első használatnál 

ajánljuk a következő utasításokat elolvasni, a belső fazekat (6) 2/3 térfogatig vízzel 

feltölteni és a főzést 30 percre beprogramozni. Befejeztével a vizet öntse ki. A belső fazekat 

(6) öblítse ki és törölje ki szárazra. A kukta most így használatra készen áll.  

A FEDŐ BIZTONSÁGIZÁRJA 

*Megjegyzés: Ebbe a fogyasztóba biztonsági elemet építettek be, amely meggátolja az 

összes funkció aktiválását, amíg a fedő (2) nincs rendesen lezárva. 

Főzési funkciót nem lehet választani, amíg a fedő (2) nincs szakszerűen lezárva. A 

displayen „LID“ („fedő “) ábrázolódik és folyamatosan sípolni fog, amíg a fedő (2) nem 

lesz szakszerűen lezárva. A főzési funkciót nem lehet megválasztani. 

Így megakadályozásra kerül az, hogy a fogyasztó a fedő szakszerű biztosítása nélkül 

főzzön. A Sauté funkció állandóan működni fog, mivel ez a funkció nem használja a fedőt 

(2). 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS           

A FŐZŐFAZÉK JELEI  

A kivehető főzőedény belsejében két jelölésszett található. Az egyik oldalt „2/3 MAX 

PRESSURE COOK“ („2/3 MAX A FŐZÉSHEZ“), felirattal jelölték meg, amely megadja 

a maximális töltést bármilyen étel kuktában főzésénél, kivéve a rizst. A másik jel MAX 

RICE CUP (MAX A RIZSHEZ) a rizs főzésénél használandó. A rizs nyomás alatti 

főzésénél soha ne telítse a kuktát vízzel e jel fölé.  

1. Nyissa fel a fedőt, vegye ki a kuktából a főzőedényt, 

és tegye bele az élelmiszert és a folyadékot.  

MEGJEGYZÉS: Az élelmiszer és a folyadék teljes 

térfogata nem haladhatja meg a főzőedény 

kapacitásának 2/3-át (12. ábra). Az olyan 

élelmiszereknél, mint a szárított zöldség és babfélék 

vagy rizs és gabonafélék, a teljes térfogat nem 

haladhatja meg a kapacitás ½-t (13. ábra). A túltöltés 

eldugaszolhatja a nyomáskorlátozó szelepet, ami túlzott nyomást okozhat.  12.-13 ábra  



Nyomás alatti főzésnél használjon mindig legalább ½ csésze folyadékot. 

 

  

FIGYELMEZTETÉS: Azért, hogy ne kerüljön sor megégetés általi komoly sérülésre rizsen 

kívüli ételek főzésénél, soha se lépje át a folyadékok és élelmiszerek kombinált térfogatát 

a 13. ábrán ábrázoló 2/3 MAX PRESSURE COOK jelet. 

Győződjön meg arról, hogy a belső edény, ahol a fűtőtest 

(14) helyezkedik el, tiszta és száraz a belső fazék (6) 

kuktába helyezése előtt, és igazítsa úgy a fazekat, hogy 

optimális érintkezést biztosítson a belső fazék és a fűtőtest 

(14) között (14. ábra).   

 14. ábra    

3. Csukja le és zárja le a fedőt.  

4. Állítsa be a nyomáskorlátozó szelepet (3) „Sealing “(„ Légmentesen zár“) helyzetbe, és 

győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep (4) lesüllyed.  

5. Amikor a nyomáskorlátozó szelepet (3) „Sealing “ („ 

Légmentesen zár“) vagy „Venting “(„Kiengedés“) helyzetbe 

állítja be, igazítsa a nyomáskorlátozó szelepen (3) lévő jelet a 

fogantyún (1) lévő nyíllal, ahogy ezt a 15. ábra is mutatja.             

6. Csatlakoztassa a tápkábelt a kuktába és utána a fali 

dugaszolóaljzatba. Az LCD displayen megjelenik az OFF 

(KIKAPCSOLVA).                      

15. ábra    

HASZNÁLATI UTASÍTÁS  

A biztonságosan biztosított fedővel, bekapcsolt fogyasztóval és ábrázolt LCD displayjel 

válassza meg a főzés igényelt funkciójának nyomógombját a következő utasítások szerint.  

Az Ön kuktájához az Ételbeállítás 18 funkcióját programozták be. Ezek a következők: 

Zabpehely, Leves/Húsleves, Baromfi, Joghurt, Tojás, Bab/Chili, Rizs, Nyomás alatti főzés, 

Hús/Párolthús, Torta, Lassú főzés, gőz, Sauté, Sokmagos élelmiszerek, ZÖLDSÉG. A 

kiindulási időket a gyors és egyszerű főzésre, kicsi, 1,4 kg-tól kisebb ételadagokra 

programozták be. Az 1,4 kg feletti étel főzéséhez használja a saját kézi beállítás funkciót. 



A kiindulási idők mindegyikét úgy programozták be, hogy észlelje a főzött élelmiszerek 

tömegét és a folyadék mennyiségét a fazékban a főzési ciklus folyamán.  A fogyasztó 

automatikusan nyomást alakít ki, megfőzi az ételt, és a főzés befejezése után átmegy a 

Hőmérséklet fenntartás üzemmódba.  

 

 

FŐZÉS ELŐVÁLASZTÁSA 

 

MENNYISÉG 

(ALKALMAZKODNI) 

 

FŐZÉSI IDŐ (PERC) 

 

IDŐ KÉZI BEÁLLÍTÁSA 

 

 

Rizs 

Kevesebb     8  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 12 

Több 15 

 

 

Leves 

Kevesebb 12  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 15 

Több 20 

 

 

Tojás 

Kevesebb     4  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál     5 

Több     6 

 

 

Hús/Párolt hús 

Kevesebb 20  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 35 

Több 45 

 

 

Bab/Chili 

Kevesebb 25  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 30 

Több 40 

 

 

Baromfi  

Kevesebb 10  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 15 

Több 25 

 

 

Sokmagos élelmiszerek 

Kevesebb 20  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 40 

Több 45 



  

 

Marhahús  

Kevesebb 30  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 35 

Több 40 

 

 

gőz 

Kevesebb  

 

2 óra 

 

 

1 ÷ 4 óra 

Normál 

Több 

 

 

Kása 

Kevesebb 12  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 15 

Több 20 

 

 

Sertéshús és oldalas  

Kevesebb 13  

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 18 

Több 25 

 

 

Desszert 

Kevesebb 25 
 

 

1 ÷ 99 perc 

Normál 40 

Több 50 

 

Rizottó  

Kevesebb 20  

1 ÷ 99 perc Normál 35 

Több 45 

 

Zöldség 

Kevesebb 10  

1 ÷ 99 perc Normál 15 

Több 20 

 

Joghurt 

Kevesebb 24 óra  

6 ÷ 24 óra Normál 8 óra 

Több Főzés  

 

Lassú főzés 

Kevesebb 30 perc  

0,5 ÷ 9,5 óra Normál 6 óra 

Több 9 óra 30 perc 

 N/A  



Sauté N/A 30  

N/A N/A 

 

A BEÁLLÍTÁSI MENÜ GOMB kiválasztása után 

1. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott beállítás alapértelmezett főzési ideje. Például a 

Rizs kiválasztása a kijelzőn 00:12. 

2. Nyomja meg a START gombot. 

Az előmelegítés ikon világít      .  

3. Amikor a hő emelkedik, a nyomás emelkedik, a biztonsági szelep felemelkedik. A 

folyadék és egyéb összetevők mennyisége a nyomás alatt álló tűzhelyben határozza meg, 

hogy mennyi idő szükséges a fazék nyomás alá helyezéséhez - általában 5-40 perc. 

4. Például, ha rizs főzésre kerül, akkor az ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, amikor 

a nyomást alkalmazzák. A túlnyomásos sütés megkezdésekor a nyomáskezelő ikon 

világít. Az LCD      kijelzőn 00: 12 jelenik meg, és elkezdődik a visszaszámlálás. 

5. A felemelt biztonsági szelep azt jelzi, hogy a készülék nyomás alatt főzi. A fedél most 

zárva van és nem nyitható meg.  



SOHA NE PRÓBÁLJA MEG KINYITNI A FEDŐT A NYOMÁS ALATTI FŐZÉS 

FOLYAMÁN 

NYOMÁSSZINT KIVÁLASZTÁS UTÁN 

A NYOMÁSSZINT gomb az Ételbeállítás gombokkal kombinálva használandó. 

A kiindulási üzemi nyomás a Magas nyomás, a „NYOMÁSSZINT“ gomb a nyomás 

beállítását kapcsolja át a „Magas nyomás“ (50-60 kPa) és az „Alacsony nyomás“ (30-40 

kPa) között a nyomás alatti főzés funkciójához. Például a Levesnél: először nyomja meg a 

Leves gombot és állítsa be a nyomás alatti főzés idejét, a Leves indikátor villogni fog és a 

Magas nyomás indikátor kiemelésre kerül, nyomja meg egyszer a Nyomásszint gombot, 

felgyullad az Alacsony nyomás indikátor. Az üzemi nyomás magas lesz, ha kétszer 

megnyomja a Nyomásszint gombot.  

A 11. oldalon lévő 3-5 lépések szerint járjon el. 

AUTOMATIKUS MELEGEN TARTÁS FUNKCIÓ  

Amikor a főzés befejeződött, a kukta sípol és automatikusan átmegy a Melegen tartás 

üzemmódba. A Melegen tartás indikátor és a Melegen tartás ikon    felgyullad a 

displayen és  66 jelenik meg. 24 óra után a kukta automatikusan kikapcsol. 

MEGJEGYZÉS: A Melegen tartás beállítást nem szabad megszakítás nélkül 4 óránál 

hosszabb ideig használni. Az élelmiszerek minősége és szerkezete a Melegen tartás 

beállításnál már 1 óra elteltével változni kezd. Kis mennyiségű kondenzvíz a felső gyűrűn 

a Melegen tartás beállítás folyamán normális.    

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS VAGY TÖRLÉS 

A használó bármikor alaphelyzetbe állíthat vagy törölhet bármilyen funkciót a Melegen 

tartás/Törlés gomb megnyomásával, míg a displayen meg nem jelenik az 00:00 ( OFF ) 

(KIKAPCSOLVA).  

FEDŐ ELTÁVOLÍTÁSA A NYOMÁS ALATTI FŐZÉS UTÁN 

A nyomás alatti főzés ciklusának befejezése után a fogyasztó automatikusan átkapcsol a 

Melegen tartás üzemmódba. Ebben a pillanatban fellazíthatja a nyomást a két módszer 

egyikével – A nyomás természetes fellazításával vagy A nyomás gyors fellazításával.   

1. Természetes fellazítás: A nyomás alatti főzés után hagyja a fogyasztót Melegen tartás 

üzemmódban. A nyomás csökkeni kezd – a nyomáscsökkenés ideje a fazékban lévő 



folyadék mennyiségétől és attól az időtől függ, ami alatt a nyomás fenntartásra került. A 

természetes fellazítás15 ÷ 30 percig is tarthat. 

Ez idő alatt a főzés folytatódik, ezért ajánlott némely húsfajtára, 

levesre, rizsre és némely desszertre. Amikor a nyomás teljesen 

fellazul, a biztonsági szelep (4) lesüllyed (16. ábra) és a fedő 

kinyitható. A fedő nem nyílik ki, amíg nem enged fel minden 

nyomás. Ne nyissa ki erőszakkal a fedőt. Amennyiben a fedő 

túlságosan erősnek tűnik, hagyja a nyomást teljesen felengedni, 

míg a fedőt megpróbálja kinyitni.  

16. ábra 

Gyors fellazítás (az Enyhén sült vagy Közepesen pirított élelmiszerekhez ajánlott): A 

nyomás alatti főzés után a kukta sípolni fog és automatikusan átmegy a Melegen tartás 

üzemmódba. Nyomja meg a Melegen tartás/Törlés gombot és a displayen OFF 

(KIPAPCSOLVA) ábrázolódik. Konyhakesztyű vagy hosszú eszköz segítségével fordítsa 

óvatosan a nyomáskorlátozó szelepet (3) „Venting “(„Kiengedés“) helyzetbe, hogy 

fellazítsa a nyomást addig, míg a biztonsági szelep (4) le nem süllyed. 

MEGJEGYZÉS: A nyomáskorlátozó szelepet nem lehet „Venting “ („Kiengedés“) 

pozícióra állítani közvetlenül a főzés után, ha olyan funkciókat használ, mint a kása vagy 

a leves. FONTOS je, hogy a biztonsági szelep (5) hamarabb süllyedjen le, mint amikor 

megpróbálja kinyitni a fedőt (14. ábra).  

FIGYELEM, FORRÓ GŐZ – LEFORRÁZÁS VESZÉLYE: A SZELEP 

ELFORDÍTÁSÁHOZ HASZNÁLJON FOGÓT VAGY HOSSZÚ ESZKÖZT. 

TARTSA TÁVOL A KEZÉT ÉS ARCÁT A NYOMÁSKORLÁTOZÓ SZELEPTŐL 

(3) 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A SAUTÉ FUNKCIÓT 

Ez a beállítás lehetővé teszi a magas hőmérsékleten, fedél nélküli, nyomás alatti főzés előtti 

főzést. A nyomás alatti főzés előtt az ételek többségének előnyére válik a pirítás (Sauté), 

mivel aranyos színt, gazdagabb és lédús ízt kapnak. Ha a nyomás alatti főzés előtt meg 

akarja pirítani (Sauté) a húst vagy a zöldséget:  

1. Vegye le a fogyasztóról a fedelet (2).  

2. Tegyen belé olajat vagy vajat a recept szerint. 

3. Nyoma meg a SAUTÉ gombot. A Kézi beállítás gomb megnyomásával beállítja a főzési 



időt. Nem kell megnyomni semmilyen más gombot, Nyomja meg a START gombot. Az 

LCD displayen megjelenik az ON (BEKAPCSOLVA).   

4. Előmelegítés után az LCD displayen megjelenik a HOT (FELMELEGÍTVE), ezután 

tegye az élelmiszereket a belső fazékba.  

5. Az ételt szükség szerint kavarja vagy forgassa meg, míg el nem éri az igényelt színt és 

konzisztenciát.  

6. Amennyiben meg akarja szüntetni a SAUTÉ funkciót az időzítő visszaszámolásának 

befejezése előtt, nyomja meg a MELEGEN TARTÁS/TÖRLÉS gombot.  

Hagyja a fogyasztót a SAUTÉ funkció megszüntetése után 2-3 percig pihenni a nyomás 

alatti főzés megkezdése előtt. Ha a fogyasztó nem indítja el a nyomás alatti főzést, hagyja 

azt a PIRÍTÁS (SAUTÉ) után hosszabb ideig kihűlni más funkció választása előtt.  

  

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A JOGHURT FUNKCIÓT 

 

A joghurt készítése a kukta segítségével egyszerű és szórakoztató. Minden, amire szüksége 

van, a tej és egy kevés, aktív kultúrát tartalmazó joghurt! A folyamat két részből áll: A tej 

pasztőrözése és a joghurt kultiválása. A joghurt készítésénél a következő lépések szerint 

járunk el: 

Pasztőrözés 

1. Helyezze el az acélfazekat az alapra és a kuktát csatlakoztassa a hálózatra. Az LCD 

displayen megjelenik az 00:00 (KIKAPCSOLVA). 

2. Öntse a tejet az acél fazékba saját receptje szerint. 

3. Zárja le a fedőt és a nyomáskorlátozó szelepet tolja át Sealing (Légmentesen zár) 

helyzetbe. 

4. Válassza ki a Joghurt funkciót. A Joghurt gomb további megnyomásával lépjen a More 

(Több) kínálatra; az LCD displayen villogni fog a Boil (Főzés) felirat. 

5. Nyomja meg a START gombot, és az LCD displayen megjelenik a Boil (Főzés) felirat. 

6. A főzés befejezése után a kukta sípol, és az LCD displayen megjelenik a Yogurt (Joghurt) 

felirat. 

7. A tejes acélfazekat emelje ki, tegye a rácsra és hagyja kihűlni, míg a tej el nem éri a 

43 °C hőmérsékletet. 

Kultiválás 

Keverje az aktív kultúrát a meleg tejbe saját receptje szerint. Helyezze vissza az acélfazekat 

a kukta alapjába. 

1. Zárja le a fedőt. A nyomáskorlátozó szelep beállítható vagy Sealing (Légmentesen zár) 

vagy Venting (Kiengedés) helyzetbe. 

 



2. Válassza ki a Joghurt funkciót; nyomja meg ismét a Joghurt gombot, amíg az LCD 

displayen meg nem jelenik a Normal (Normál) felirat 8órás időzítővel. A főzési idő 

beállítására használja a Kézi beállítást. 

3. Nyomja meg a START gombot, és az LCD displayen megjelenik az időzítő (a joghurt 

időzítője elindul és visszaszámol). 

4. A főzés befejezése után a kukta néhányszor sípol, és az LCD displayen megjelenik a 

Yogurt (Joghurt) felirat. Tegye át a joghurtot edényekbe és tegye kihűlni saját receptjének 

utasításai szerint.   

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A LASSSÚ FŐZÉS FUNKCIÓT: 

1. Készítse elő a kívánt ételt, és tegye a belső fazékba (6). 

2. Lassú főzésnél használja a fogyasztón az üvegfedőt. 

 MEGJEGYZÉS: a LASSÚ FŐZÉS funkció nyomás nélkül főz. 

3. Válassza ki a LASSÚ FŐZÉS funkciót, és a displayen megjelenik a LASSÚ FŐZÉS 

üzemmód kiindulási ideje 06:00. A + és – gombok megnyomásával módosíthatja a főzési 

időt. 

 MEGJEGYZÉS: a LASSÚ FŐZÉS üzemmód leghosszabb megengedett ideje 9,5 óra. 

5. A kukta 10 másodpercenként háromszor sípol, és az LCD displayen megjelenik ON 

(BEKAPCSOLVA), ami azt jelenti, hogy a kukta előmelegszik. 

5. Még mielőtt elindulna a visszaszámolás, a fogyasztónak 5÷20 percig is tarthat, míg eléri 

a kívánt hőmérsékletet.  

6. Amikor a főzés befejeződött, a kukta sípol és automatikusan átmegy MELEGEN 

TARTÁS üzemmódba. A MELEGEN TARTÁS üzemmód folyamán a displayen 00 00 

ábrázolódik.  

7. Felgyullad a MELEGEN TARTÁS ikon . A tevékenységet a CANCEL (TÖRLÉS) 

gomb megnyomásával fejezheti be. 

FIGYELEM! Az üvegfedő eltávolításánál soha ne tegye arcát vagy kezét közvetlenül a 

kukta fölé, az eltávozó gőz komoly égési sebeket okozhat.  

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A KÉSLELTETETT START FUNKCIÓT  

Amennyiben kuktáját az előkészített élelmiszerek későbbi automatikus főzésére kívánja 



beprogramozni, akár 24 órás késleltetett főzésre is beprogramozhatja.  

FIGYELEM: Nem ajánljuk a KÉSLELTETETT START funkció használatát olyan ételek 

főzésére, amelyek megromolhatnak. A nyers élelmiszerek főzés előtti hosszú időre 

kuktában hagyása az élelmiszerek megromlásához vezethet. Csak olyan élelmiszereket 

főzzön így, amelyek szobahőmérsékleten tárolhatók, mint a rizs, babfélék, gabonafélék 

vagy olyan élelmiszerek, amelyek nem romlandók.    

Ez a beállítás az Ételbeállítás funkciókkal és a Kézi beállítás funkció kombinációjával 

használandó. 

1. Készítse elő és tegye a főzőedénybe a kívánt élelmiszereket.  

2. Helyezze a fedelet (2) a fogyasztóra és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes 

irányba, hogy azt lezárja.  

3. Győződjön meg arról, hogy a nyomáskorlátozó szelep „Sealing “(„Légmentesen zár“) 

helyzetben van.  

4. Csatlakoztassa a tápkábelt a 220 V dugaszolóaljzatba.  

5. Az LCD displayen megjelenik az 00:00 - OFF (KIKAPCSOLVA).  

6. Nyomja meg a Késleltetett start gombot, a Késleltetett start ikon    felgyullad. Az LCD 

displayen megjelenik a 00:30, ami 30 perc késleltetésnek felel meg. Nyomja meg a 

Késleltetett start gombot a késleltetési idő beállítása céljából félórás léptékkel, és tartsa 

nyomva a gombot az érték gyors növekedésére. A késleltetés maximális ideje 24 óra. (Az 

az idő, amely az LCD displayen megjelenik, azt ábrázolja, mennyi ideig kell várnia a 

fogyasztónak, míg elindítja a főzés folyamatát.) 

7. Pl.: Ha a kuktát úgy kívánja beprogramozni, hogy 3 óra múlva kapcsoljon be 

automatikusan, tartsa lenyomva a Késleltetett start gombot egészen addig, míg a displayen 

meg nem jelenik a 03:00).  

8. A Késleltetett start idejének beprogramozása után válassza ki az Ételválaszték funkciót. 

AZ ÉTELBEÁLLÍTÁS KIVÁLASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ GOMBOK:  

Válasszon ki egyet az Ételbeállítás gombokból a Sauté és a Joghurt gombokon kívül.  

„AZ ÉTELBEÁLLÍTÁS GOMBOK KIVÁLASZTÁSA UTÁN“ részben feltüntetett 

utasítások szerint járjon el. 



Amint a kukta befejezi a visszaszámolást, elkezdi a főzési tevékenységet a kiválasztott étel 

szerint.  

A főzési folyamat befejezése céljából a „FEDŐ ELTÁVOLÍTÁSA A NYOMÁS ALATTI 

FŐZÉS UTÁN“ részben feltüntetett utasítások szerint járjon el. 

.  

  



BIZTONSÁGI ELEMEK  

A megbízhatóság biztosítására a kuktába kilenc biztonsági berendezést telepítettek (17. 

ábra). 

17. ábra 

1. A fedő biztonsági zárja 

2. A fedő biztonsági kapcsolója 

3. Biztonsági berendezés a fedő felnyitására és lezárására 

4. Termikus biztosíték 

5. Nyomáskorlátozó szelep 

6. Nyomást fellazító berendezés 

7. Anti-blokk fedél 

8. Automatikus hőmérsékletszabályozás 

9. Magas hőmérséklet elleni figyelmeztetés 

10. Nyomásszabályozó berendezés 

 

1. Biztonsági berendezés a fedő felnyitására és lezárására 

A fedő nem nyitható, amíg a fogyasztó nyomással van tele.                

2. Nyomásszabályozó berendezés 

A nyomás helyes szintjét a főzési ciklus folyamán automatikusan fenntartja. 



3. Nyomáskorlátozó szelep 

A Nyomáskorlátozó szelep automatikusan fellazítja a levegőt, amikor a kukta belsejében 

lévő nyomás meghaladja a beállított hőmérsékletet. 

MEGJEGYZÉS: A kukta túltöltése (lásd Használati utasítás) eltömheti a 

nyomáskorlátozó szelepet, ami túlságos nyomást okozhat. 

4. Anti-blokk fedél 

Meggátolja a nyomáskorlátozó szelep (3) leblokkolását élelmiszerekkel. 

5. Nyomást fellazító berendezés 

Amikor a kukta eléri a maximális megengedett nyomást és hőmérsékletet, a főzőedény 

lesüllyed, amíg a fedél el nem válik a tömítőgyűrűtől, ami által felszabadul a légnyomás.   

6. Termosztát 

A betáp automatikusan kikapcsol, ha a főzőedény hőmérséklete eléri az előre beállított 

értéket, vagy ha a kukta elégséges mennyiségű folyadék nélkül melegszik. 

7. Termikus biztosíték 

A kör kinyílik, ha a kukta eléri a maximális hőmérsékletet. 

8. A fedő biztonsági kapcsolója 

A kukta nem fog működni, ha a fedél nincs szakszerűen biztosítva.  

9. A fedő biztonsági gombja 

A fedőt nem lehet kinyitni, amíg a gomb nincs lenyomva és egy ideg így tartva.  

 

A KUKTA TISZTÍTÁSA                

1. Szétszedés előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kukta le van kapcsolva a hálózatról, 

nyomás nélkül van, és már teljesen kihűlt.     

2. A külső test tisztítására (13) használjon nemkarcoló szivacsot vagy nedves rongyot.    

SOHA se merítse bele a külső testet (13) bármilyen folyadékba, és folyadékot se öntsön 

belé. 



3. Távolítsa el a kondenzvízgyűjtő edénykét (12), alaposan öblítse le és hagyja 

megszáradni. A belső főtestet (13) és a felső gyűrűt (9) tisztítsa ki nedves szivaccsal vagy 

ronggyal. 

4. Távolítsa el a nyomáskorlátozó szelepet (3) megfogással és erős húzással felfelé irányba. 

Öblítse le meleg vízzel és szárítsa meg. 

5. Tisztítsa meg a fedőt (2) meleg szappanos vízzel, a gumi tömítőgyűrűt (18), szűrőt (17), 

szelepet, biztonsági szelepet (4) is beleértve, és hagyja alaposan megszáradni.  

6. A fedő alsó oldalán a nyomáskorlátozó szelep alatt (3) egy kicsi fémszűrő (17) található, 

amely egyszerűen eltávolítható tisztítás céljából (18. ábra). 

7. Az újra összerakás előtt hagyja az egyes részeket teljesen megszáradni. 

8. Mossa el a belső fazekat (6), rácsot (20) és az edzett üvegből készült fedőt (21) 

nemkarcoló szivacs segítségével és hagyja levegőn megszáradni, vagy használjon 

törlőruhát. Nem ajánljuk bármilyen típusú acélgyapot használatát, amely megkarcolhatná 

a belső fazék tapadásmentes felületét (6). 

9. Tárolja a belső fazekat a kukta belsejében. Tárolja a kuktát hűvös és száraz helyen. 

10. Ne tárolja a kuktát rögzített fedővel. Ez csökkenti a tömítés elkopását. 

11. MEGJEGYZÉS: Bármilyen más műveletet a megbízott 

szerviz képviselője vagy a gyártó vagy a forgalmazó által kell 

végrehajtani. 

Hogyan kell kitisztítani a szűrőt: 

Vegye ki a szűrőt (17) húzással függőleges irányba és tisztítsa ki. 

Ha a szűrőt ismét rögzíteni akarja, egyszerűen illessze fel a szűrőt 

(17) és nyomja meg lefelé, hogy biztosítsa (18. ábra).   

                                                                   

                                                               18. ábra 

 

Húzza ki 

 

Nyomja lefelé 



HIBAELHÁRÍTÁS 

PROBLÉMA MEGOLDÁS 

1. Lazának kell lennie a 

nyomáskorlátozó szelepnek (3) 

a fedőn (2)? 

Igen, még ha laza is, akkor is biztonságosan rögzítve van.  

360 fokot fordul meg. Viszont ha a nyomás növekszik és a 

szelep helyesen van „Sealing “ („Légmentesen zár“) 

helyzetbe állítva, rugóra szerelt bólintgató fejre fog 

emlékeztetni. 

2. Ha kiválasztom az 

Ételbeállítás gombot (pl. SOUP 

(LEVES)), semmi sem 

történik. Mi történt? 

Nem történt semmi. Győződjön meg arról, hogy a 

nyomáskorlátozó szelep (3) Sealing (Légmentesen zár) 

helyzetbe van állítva és a fedél (2) biztonságosan zár. Amint 

kiválasztja az Ételválaszték gombot, hagyja, hogy a fogyasztó 

elindítsa a melegítést és a nyomás generálását. Amint a 

fogyasztó elégséges nyomást alakít ki, a display azt az 

időzítőt ábrázolja visszaszámlálással, ami a kiválasztott 

Ételválaszték gomb Ön által igényelt főzési idejét mutatja.  

Most a fogyasztó elkezdi főzni az ételt. A nyomás alá helyezés 

5 ÷ 40 percig is tarthat, azon élelmiszerek mennyiségének és 

tömegének függvényében, amelyeket főz.   

3. Amint a kuktát beállítom, 

azonnal melegíteni kezd, de kb. 

5 perc elteltével a fogyasztó 

háromszor sípol és átmegy 

Melegen tartás üzemmódba, és 

az ételemet nem főzi meg 

teljesen. Mi történik? 

A fogyasztó érzékeli, hogy az ételéhez nem volt hozzáadva 

elégséges mennyiségű víz. A kukta rendelkezik túlmelegedés 

elleni automatikus védelem érzékelőjével, amely 

automatikusan átkapcsolja a fogyasztót OFF 

(KIKAPCSOLVA) vagy Melegen tartás üzemmódba, amint 

megállapítja, hogy nem tartalmaz elégséges mennyiségű 

folyadékot ahhoz, hogy ne melegedjen túl. Győződjön meg 

arról, hogy valamennyi nyomás már felszabadult, nyissa ki a 

fedőt és tegyen hozzá folyadékot 1/2 csészékkel, amíg a 

fogyasztó nem kezd rendesen nyomást generálni és főzni. 

A fogyasztó érzékeli a nyomásszivárgást és a helytelen 

tömítést. Nyomja meg erősen a fedőt, hogy kialakuljon a 

tömítés, vagy szabadítsa fel az összes nyomást és vegye le 

biztonságosan a fedőt, hogy a fogyasztót alaposan ellenőrizze. 

Győződjön meg arról, hogy a gumi tömítőgyűrű a helyén van, 

a fedő biztonságosan lezárva, és a fedő felső oldalán lévő 

szelep „Sealing “ („Légmentesen zár“) helyzetben van. A 

fogyasztót alaphelyzetbe állításhoz kapcsolja le a tápról. 

Várjon 10 másodpercet és ismét csatlakoztassa. A fogyasztót 

újra programozza be. 



Mindkét fentebb feltüntetett megoldás bizonyos mennyiségű 

folyadék elpárolgását okozza, ezért ajánlott visszaadni bele 

azonos mennyiségűt, mint ami elpárolgott, másképp ezzel a 

problémával továbbra is találkozni fog, vagy pedig a kukta 

nem fog helyesen működni.   

4. Nyomás alá helyezés 

folyamán a fedő széle körül gőz 

szabadul fel. Hogyan tudnám 

ezt a problémát megoldani? 

Kérem, vegye tudomásul, hogy a szelepből (3) vagy a fedél 

körül elszivárgó gőz a nyomás alá helyezés folyamata alatt 

az első 5 percben normális. Ha ez a jelenség több mint 10 

percig tart vagy a gőz továbbra is szivárog, még akkor is, ha 

az időzítő elkezdte a visszaszámolást, ez azt jelentheti, hogy 

a gumi tömítőgyűrű (18) nem alakított ki szakszerű tömítést 

amikor a fedő (2) be volt zárva. Ez a teljesen új egységeknél 

történhet meg. Próbálja meg erősen megnyomni a fedelet (2). 

ennek lehetővé kéne tennie a tömítőgyűrűnek (18) az erős 

tömítést és a gőz további felszabadulásának megállítását.   

Ha ezzel a probléma nem oldódik meg, nyomja meg a 

MELEGEN TARTÁS/TÖRLÉS gombot és a fedő eltávolítása 

előtt az összes nyomás kiengedésére vonatkozó utasítás 

szerint és a piros biztonsági szelep (4) vagy a gumi 

tömítőszelep (18) ellenőrzésével járjon el. Lásd 7. oldal a 

gumi tömítőszelep (18) felillesztése. Törölje meg nedves 

ronggyal, hogy tiszta és sima legyen, élelmiszer maradékok 

nélkül. Figyelje meg, hogy a piros biztonsági szelep (4) 

szakszerűen van összeállítva és könnyen húzhatja felfelé és 

lefelé a biztonsági szelep tömítőgyűrűjének (16) 

megfogásával. A fedőt ismét helyezze rá a fogyasztóra és 

zárja le. Indítsa el újra a főzési folyamatot. 

5. Nyomás alá helyezés 

folyamán a nyomáskorlátozó 

szelep (3) környékén gőz 

szabadul fel. Hogyan tudnám 

ezt a problémát megoldani? 

Ez bekövetkezhet a nyomás alá helyezés ciklusának kezdeti 

indításakor, és ez gyakori. Ha a probléma 10 percnél tovább 

is folytatódik, lehet, hogy a szelep (3) nincs szakszerűen 

elhelyezve. Használjon egyszerűen fogót vagy hasonló 

eszközt és konyhakesztyűt, és a szelepet finom kopogtatással 

oldalról oldalra ismét illessze helyére, míg rendesen nem 

tömít. Ha a gőz továbbra is szivárog, valószínűleg meg kell 

nyomni a MELEGEN TARTÁS/TÖRLÉS gombot. Járjon el 

a fedő eltávolítása előtt az összes nyomás kiengedésére és a 

nyomáskorlátozó szelep eltávolítására vonatkozó utasítás 

szerint, és ellenőrizze az alsó oldalán lévő vékony drótrugót. 

Győződjön meg arról, hogy nincs-e meggörbülve vagy 

fellazulva. Ha a gőz állandóan szivárog, hibás lehet a szelep, 

és cserére vagy javításra lesz szükség.  



6. Nyomás alá helyezés 

folyamán a biztonsági szelep 

(4) környékén gőz szabadul fel. 

Hogyan tudnám ezt a 

problémát megoldani? 

Ez megtörténhet a nyomás alá helyezés ciklusának kezdeti 

indításakor, és ez gyakori. Ha a probléma 10 percnél tovább 

is folytatódik, használjon egyszerűen fogót vagy hasonló 

eszközt és konyhakesztyűt, hogy a szelepet óvatosan és 

szakszerűen elhelyezhesse. Ez segít a fedő és az összes szelep 

szakszerű elhelyezésében. A nyomás gyorsan fog nyomni a 

biztonsági szelepre és a fogyasztót rendesen eltömíti, hogy 

befejeződhessen a nyomás alá helyezés. 

7. Az ételem kész és minden 

nyomás fellazítva, de nem 

tudom feloldani és kinyitni a 

fedőt. Mi akadt fenn? 

Nyomja meg a MELEGEN TARTÁS/TÖRLÉS gombot és 

győződjön meg arról, hogy az összes nyomás és gőz teljesen 

felszabadulásra került. Győződjön meg arról is, hogy a piros 

biztonsági szelep (4) már nincs felső helyzetben. Lehet 

fennakadva a felső helyzetben, finoman kopogtasson a fedőre, 

hogy lekerüljön. Ezután fordítsa a fedőt az óramutató 

járásával azonos irányba és nyissa ki.  Ha még mindig 

fennakadt, segíthet a berendezés tápról történő leválasztása.  

8. Mi az az átlátszó műanyag 

rész, amelyet a kuktámmal 

együtt szállítottak? 

Ez a Kondenzvízgyűjtő edény: Lásd (12) rész az 5. és 8. 

oldalon, valamint a kondenzvízgyűjtő edény rögzítését a 

kukta hátsó falához.    

9. Beprogramoztam a kuktát, 

hogy főzzön, de semmi sem 

történik. 

A fogyasztó állandóan nyomást alakít ki. Ez eltarthat 5÷40 

percig is, a kuktában lévő élelmiszerek mennyiségének és 

tömegének függvényében.   

10. A fogyasztó NEM 

MŰKÖDIK, vagy NINCS 

ÁRAM ALATT. 

A fogyasztón lévő biztosító zárlatolásra került. Ez akkor 

történik meg, ha a belső fazékban lévő étel elégséges 

mennyiségű folyadék nélkül van főzve, vagy a fazékba túl sok 

villanyáram áramlik. Forduljon, kérem, az ügyfélszolgálathoz 

a pót-biztosíték miatt. 

11. LED display E4 hibát 

ábrázol. 

Válassza le a tápkábeleket a falon lévő dugaszolóaljzatról. 

Várjon kb. 15 percet. Csatlakoztassa vissza a tápkábelt a falon 

lévő dugaszolóaljzatba. Nyomja meg a 

„CANCEL“ („TÖRLÉS“) gombot a kuktán. Ha meg akarja 

kezdeni a főzést, válassza ki a főzési folyamatot. 

12. Az ételem a belső fazék 

aljára égett. 

A belső fazékban nincs elég folyadék. Adjon belső fazekának 

tartalmához több folyadékot.  

 

 



PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS 

13. Gondom van a fedő 

lezárásával. 

Helytelenül felillesztett 

tömítőgyűrű. 

Újból illessze fel a tömítőgyűrűt. 

A biztonsági szelep felső 

helyzetben található. 

A biztonsági szelepet nyomja 

finoman lefelé.   

14. Gondom van a fedő 

kinyitásával. 

A nyomás nem teljesen 

szabadult fel. 

A nyomáskorlátozó szelepet 

fordítsa finoman VENTING 

(KIENGEDNI) helyzetbe és lazítsa 

fel a maradék nyomást. 

A biztonsági szelep felső 

helyzetben található. 

A biztonsági szelepet nyomja 

finoman lefelé. 

15. Főzés folyamán sok 

gőz szabadul fel a 

szelepből. 

A szelep VENTING 

(KIENGEDÉS) helyzetben 

van.  

Tolja a nyomáskorlátozó szelepet 

SEALING (LÉGMENTESEN 

ZÁR) helyzetbe.  

16. A display E3 hibát 

ábrázol. 
Túlmelegedés észlelhető. 

A CANCEL (TÖRLÉS) gomb 

megnyomásával befejezi a főzést. 

Ellenőrizze, hogy a belső fazék alsó 

részében nem égtek-e le az 

élelmiszerek.    

17. A tápkábel 

csatlakoztatása után a 

display üres. 

Rossz betáp vagy nincs betáp.  Ellenőrizze a tápkábelt a kuktától a 

fali dugaszolóaljzatig, és biztosítsa 

a jó csatlakozást.  

A villamos biztosíték kiégett. Forduljon az ügyfélszolgálathoz a 

pót-biztosíték miatt.  

18. A rizs csak részben 

főtt meg vagy túl 

kemény. 

Nem volt elég mennyiségű víz 

használva.   

Módosítsa a rizs és víz arányát a 

recept szerint. 

A fedőt túl korán nyitották ki.    A főzési ciklus befejezése után 

hagyja a fedőt a fogyasztón további 

5 percig.  

19. A rizs kásás vagy 

vizenyős. 

Túl sok víz került 

felhasználásra. 

Módosítsa a rizs és víz arányát a 

recept szerint. 

 

  



Amennyiben a kukta displayén a lejjebb feltüntetett hibakódok valamelyike megjelenik, 

válassza le a tápkábelt és ellenőrizze, hogy a kuktát jól szerelték-e össze, hogy az étel a 

fazékban helyesen és egyenletesen helyezkedik-e el, és hogy a fazékban elég folyadék van-

e. Ezután hagyja a fogyasztót kihűlni legalább 10 percig, csatlakoztassa vissza a 

dugaszolóaljzatba és kapcsolja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hibakód 

 

Problémák/Okok 

 

Forduljon az Ügyfélszolgálathoz 

EI  

Érzékelő nyitott áramköre 

 

Forduljon az Ügyfélszolgálathoz 

E2  

Érzékelő rövidzárlata 

 

Forduljon az Ügyfélszolgálathoz 

E3  

Túlhevülés  

Kapcsolja ki/be a fogyasztót, és ha 

állandóan hibát ábrázol, forduljon 

az Ügyfélszolgálathoz   

EY  

Jelkapcsoló meghibásodása 

 

Forduljon az Ügyfélszolgálathoz 



Likvidálás: A terméken, a mellékelt dokumentáción és a csomagoláson lévő áthúzott 

konténer szimbóluma azt jelenti, hogy az Európai Unió országaiban valamennyi villamos 

és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk elteltével a szelektív 

hulladékgyűjtés keretében külön-külön kell likvidálni. Ne dobja ki ezeket a termékeket a 

nemszelektált kommunális hulladékba. 
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Minden jog fenntartva.  

A termék szerkezete és műszaki specifikációi előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat.   


