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Nu așezați inserția pe elementul de încălzire. 

 

Utilizați recipientul pentru inserare numai cu oala interioară. 
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Măsuri de siguranță importante  
La folosirea oalelor sub presiune trebuie respectate întotdeauna măsurile de 
securitate de bază:  

1. Înaintea utilizării citiți toate instrucțiunile.  

2. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.  

3. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele sau elementele de comandă.  

4. În cazul în care oala sub presiune este folosită în apropierea copiilor, este 
necesară o supraveghere strictă.  

5. NU PERMITEțI copiilor să lucreze cu aparatul sub nicio împrejurare.  

6. Nu puneți oala sub presiune în cuptorul cald.  

7. La manipulare cu oala sub presiune care conține lichide fierbinți, trebuie 
acordată o atenție sporită.  

8. Nu utilizați oala sub presiune în alt scop decât cel presupus.  

9. Nu cufundați produsul niciodată în apă sau alte lichide.  

10. Acest aparat fierbe sub presiune. Utilizare necorespunzătoare poate duce la 
vătămare prin opărire.  

11. Înainte de utilizare controlați dacă aparatul este închis bine. Vezi „Manualul 
de utilizare“.  

12. Nu umpleți aparatul peste 2/3 din capacitate. La fierberea alimentelor care își 
măresc volumul în timpul fierberii, precum orezul sau legumele uscate, nu umpleți 
aparatul peste 1/2 din capacitate. Supra umplerea poate crește riscul de 
înfundare a orificiului de aerisire, ceea ce duce la o suprapresiune în aparat. 
Nerespectarea acestui procedeu poate duce la rănirea persoanelor și/sau la 
deteriorarea aparatului.  

13. Rețineți că unele alimente, precum piureul de mere, afinele, cerealele 
nedecorticate, fulgii de porumb sau alte cereale, mazărea, tăițeii, macaroanele, 
rubarba sau spaghetele pot să spumeze și să pocnească și astfel să înfunde 
dispozitivul de eliberare a presiunii (aerisirea). Aceste alimente nu ar trebui să fie 
fierte în oala sub presiune.  

14. În momentul atingerii presiunii normale de lucru, reduceți încălzirea, pentru a 
nu se evapora tot lichidul care creează aburii.  

15. Înainte de utilizare controlați întotdeauna dacă dispozitivul pentru eliberarea 
presiunii nu este înfundat.  
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16. Nu deschideți oala sub presiune până ce nu se răcește și nu este eliberată 
toată presiunea din interior. Dacă eliberarea mânerului este greoaie, înseamnă că 
oala este încă sub presiune – nu deschideți prin forță. Orice presiune din oală 
poate să fie periculoasă. Vezi Manualul de utilizare.  

17. Nu folosiți această oală pentru prăjire sub presiune cu ulei.  

18. NU PUNEțI aparatul în apropierea materialelor inflamabile și NU FOLOSIțI 
aparatul în mediu umed.  

19. NU DETERIORAțI garnitura de etanșare și NU O ÎNLOCUIțI cu nimic altceva 
decât cu garnitură de schimb destinată acestui aparat.  

20. NU MANIPULAțI cu inelul din oțel din capac (2) cu nicio ustensilă sau cu forțe 
externe. În cazul în care inelul din oțel este deteriorat, încetați imediat să utilizați 
aparatul și schimbați capacul.  

21. Curățați periodic filtrul (17), pentru ca și oala dumneavoastră să fie curată.  

22. NICIODATĂ și cu nimic nu îngreunați valva de limitare a presiunii (3) și nici nu 
o schimbați cu altceva ceea ce nu este destinat pentru utilizare cu acest aparat.  

23. Suprafața contactului oalei interioare (6) și a încălzitorului electronic (14) 
trebuie să fie întotdeauna curate. NU UTILIZAțI oala interioară cu alte surse de 
căldură. NU SCHIMBAțI oala interioară cu o altă oală care nu este recomandată 
de către producător.  

24. Mâncarea nu ar trebui să fie menținută la cald mai mult de 4 ore, pentru a se 
păstra prospețimea acesteia. Oala sub presiune nu ar trebui utilizată continuu 
peste 6 ore. În cazul în care nu sunt respectate măsurile de siguranță, se poate 
ajunge la răniri grave și/sau la deteriorare.  

25. Dacă în timpul fierberii scapă aburi în jurul capacului (2), deconectați imediat 
aparatul de la rețeaua de curent electric, lăsați-l să se răcească, scoateți 
conținutul și returnați producătorului pentru schimb sau reparare. Dispozitivul 
pentru eliberarea presiunii a fost activat. Aceasta este o măsură de siguranță care 
îl avertizează pe utilizator că dispozitivul pentru limitarea presiunii nu 
funcționează corect   

26. În cazul în care se ajunge la orice defecțiune în timpul fierberii, încetați să 
folosiți aparatul și returnați-l producătorului pentru schimbare sau reparare.  

27. Nu lăsați să atârne cablul de alimentare peste marginea mesei sau a tejghelei 
sau să se atingă de suprafețe fierbinți.  

28. Scoateți aparatul din priză înaintea curățării și atunci când nu-l folosiți. 
Înaintea punerii sau desprinderii pieselor lăsați să se răcească.  
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29. Nu folosiți acest aparat cu cablul sau ștecărul deteriorate sau în cazul 
defecțiunii ori a vreunei deteriorări. Contactați un tehnician calificat care va face 
controlul, repararea sau ajustarea electrică sau mecanică . NU DEZMEMBRAțI 
produsul și nici NU SCHIMBAțI piesele cu altele care nu sunt destinate acestui 
aparat.  

30. Mai întâi conectați ștecărul la aparat, după aceea conectați cablul la priza de 
pe perete. Dacă doriți să deconectați aparatul, opriți toate elementele de comandă 
și după aceea scoateți ștecărul din priza de pe perete.  

31. Nu folosiți aparatul în aer liber.  

32. Nu puneți aparatul pe plita electrică sau pe aragaz cald sau în apropierea 
acestora, nici în cuptorul încălzit.  

33. Orice altă operațiune ar trebui efectuată de către reprezentantul unui service 
autorizat.  

34. Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate de către producător poate 
duce la rănire.  

 
RESPECTAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DOAR DE UTILIZARE 
CASNICĂ 
INSTRUCțIUNI DE PĂMÂNTARE: Acest aparat trebuie să fie conectat la pământare. 
Ștecărul trebuie conectat la o priză care este instalată corect și cu pământare.  

Atenționare: Utilizarea necorespunzătoare a cablului cu pământare poate duce la 
electrocutare. În caz de nevoie consultați un electrician calificat. Nu încercați să 
ocoliți acest element de siguranță prin adaptarea prizei.  

La dispoziție este un cablu de alimentare scurt, care reduce pericolul de înfășurare 
sau împiedicare de un cablu mai lung. Dacă e nevoie să folosiți un cablu de 
prelungire, acesta ar trebui să fie amplasat în așa fel încât să nu atârne peste 
tejghea sau blatul mesei unde ar putea fi tras de copii sau s-ar putea împiedica 
de acesta și: 

1) Folosiți doar un cablu de prelungire cu o secțiune suficientă, aprobat pentru 
acest domeniu de utilizare. 

2) Valoarea însemnată pe cablu de prelungire trebuie să fie aceeași sau mai mare 
decât valoarea acestui aparat. Puterea electrică este menționată pe partea de jos 
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a acestui aparat   

DESPRE OALA DUMNEAVOASTRĂ SUB PRESIUNE 
Această oală sub presiune se folosește de tehnologia avansată, deci 
dumneavoastră și familia dvs. poate să se bucure de avantajele unei preparări 
mai bune, mai rapide și mai sănătoase. Oala dumneavoastră sub presiune va 
închide ingredientele în aburi și le fierbe la căldură mai mare și mai rapid, prin 
păstrarea nutrienților importanți pentru o hrană mai sănătoasă. Fierberea rapidă 
cu o cantitate mai mică de apă economisește sursele naturale și energia! Aceasta 
este cea mai simplă oală sub presiune de pe piață. Poate părea un aparat 
complicat, dar puteți fi siguri că această oală sub presiune este ușor de utilizat, 
pregătește hranele rapid și simplu și în general vă economisește bani! Primiți 
mulțumirea noastră pentru cumpărarea oalei noastre sub presiune și bucurați-vă 
de gătit! 

AVERTIZARE DE SIGURANțĂ: Dacă produsul nu va fi folosit în conformitate cu 
instrucțiunile, există pericol de incendiu, electrocutare sau accidentare a 
persoanelor. Protecția împotriva electrocutării este asigurată doar în cazul în care 
cablul de alimentare principal este conectat la o priză de alimentare cu pământare, 
de 220 - 240 V |50 Hz.  

• Acest produs poate fi utilizat doar în INTERIOR, în mediu USCAT și NU ESTE 
DESTINAT uzului comercial.  

• Toate piesele și accesoriile ale acestui aparat trebuie folosite în conformitate cu 
instrucțiunile. Toate piesele și accesoriile trebuie să fie originale, furnizate de 
producător. Toate piesele și accesoriile care nu sunt destinate acestui aparat, 
sunt strict interzise.  

• Utilizarea cablului de prelungire, a adaptorului de alimentare sau a altor 
echipamente electrice nu se recomandă. 

INDICATOR LED AL ERORII:  
În cazul în care pe displayul oalei sub presiune apare unul dintre codurile de erori 
menționate mai jos, deconectați cablul de alimentare și reconectați-l după 10 
minute. În cazul în care codul erorii rămâne afișat, contactați producătorul pentru 
a solicita piesa de schimb. 
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IDENTIFICAREA PIESELOR 

1. Mâner  

2. Capac  

3. Supapă de presiune  

4. Supapa de siguranță (privire din 
exterior)  

5. Supapa de siguranță (privire din 
interior)  

6. Oală interioară  

7. Oală exterioară  

8. Mânerele corpului principal al 
oalei  

9. Inel superior  

10. Panou de comandă  

11. Cablu de alimentare  

12. Vas de condensare  

13. Corpul principal al oalei  

14. Placă de încălzire  

15. Inel inferior  

16. Inel de etanșare pentru supapa de siguranță  

17. Filtru  

18. Inel de etanșare din cauciuc  

19. Senzor                                       

20. Reazem capac (clichete pe capac 
la ambele mânere laterale)                    

21. Suport pentru reazemul capacului 
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22. Buton pentru deblocarea capacului                                   

23. Coș din oțel inoxidabil 

24. Capac din sticlă durificată 

25. Vas de măsurare 

26. Lingură 

27. Suport  

28. Coș friteuză 

29. Suport aburi 

ACCESORII 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

25 
 

23 
 

27 
 

24 
 

26 
 

28 
 

29 
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CUM SE FOLOSEȘTE PANOUL DE COMANDĂ 

                                                

         

         

 

                                                                

   

         

 

                                                            

                                                             

 

 

 

 

A-MENIU MÂNCARE: Cu ajutorul butonului de comandă selectați funcția Meniu 
mâncare, prin apăsarea butonului START porniți ciclul de fierbere.  

B-FUNCțIE IAURT: Este compusă din doi pași – Pasteurizare și Cultivare. 

C-BUTON FIERBERE ÎNCEATĂ: Prin apăsarea acestui buton selectați programul 
Fierberii încete. 

D-BUTON PRESIUNE: Acest buton servește selectării nivelului de presiune de 
fierbere, Presiune joasă sau Presiune înaltă. 

E-BUTON PENTRU MENțINEREA TEMPERATURII/ANULARE: Acest buton servește 
menținerii temperaturii în oala sub presiune. După fierbere oala sub presiune trece 
automat în modul de menținere a temperaturii. Prin apăsarea acestui buton va 
anula ORICÂND ORICE funcție.  

A 

B 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

C 

J 
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F-BUTON PENTRU FRIGERE: Prin apăsarea acestui buton selectați programul 
Frigere. 

G-BUTON PENTRU PORNIRE AMÂNATĂ: Pornire amânată a fierberii în pași de 30 
de minute; apăsați pentru mărirea timpului de amânare  

H-SETARE MANUALĂ: Apăsați pentru setarea cantității ingredientelor; comutare 
între modurile Mai puțin, Normal și Mai mult. NOTĂ: Durata de fierbere depinde de 
cantitatea ingredientelor 

I-BUTON DE COMANDĂ: Prin rotire selectați presetările de fierbere sau ajustați 
durata de fierbere. Apăsați pentru setarea timpului presetării selectate  

J-DISPLAY LCD  

Displayul LCD folosește icoane, cuvinte și cifre pentru afișarea timpului, nivelului 
de presiune, a modului, decurgerii fierberii și a mesajelor. 

1) Icoana pornirii amânate 2) Icoana preîncălzirii 3) Icoana Presiunii 4) Icoana 
Menținerii temperaturii  

 

 

Afișarea timpului și a mesajelor 

Indicatorul nivelului de presiune 

Indicatorul modului  

 

Indicatorul decurgerii  

 

Indicatorul sunetului: indică dacă sunetul este activ sau inactiv, Avertizările de 
siguranță sunt activate întotdeauna 

Oprirea sunetului: Apăsați butonul MENțINEREA TEMPERATURII/ANULARE timp 
de cel puțin 3 s, până ce icoana nu se schimbă în icoana    

1 2 3 4 
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Activare sunetului: Apăsați butonul MENțINEREA TEMPERATURII/ANULARE timp 
de cel puțin 3 s, până ce icoana nu se schimbă în icoana    

 

Mesaje obișnuite 

 

 

 

ASAMBLAREA CAPACULUI DIN STICLĂ  

**Oala dumneavoastră sub presiune este echipată cu 
capac din sticlă durificată pe care îl puteți folosi cu 
funcțiile FIERBERII ÎNCETE și a MENțINERII 
TEMPERATURII. Nu folosiți acest capac din sticlă cu 
alte funcții ale acestei oale sub presiune.  

La montarea butonului pe capacul din sticlă va fi 
nevoie de o șurubelniță (nu face parte din livrare).  

Potrivit schemei din stânga (Figura 6) asamblați 
butonul pe capacul din sticlă.  

1. Mâner  

2. Baza mânerului  

3. Corpul capacului din sticlă  

4. Garnitură din silicon  

5. Garnitură  

6. Șurub M4  

HOT - ÎNCĂLZIT 

YOGT - IAURT 

BOIL - FIERBERE 

LID - CAPAC 
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MONTAREA INELULUI DE ETANȘARE DIN CAUCIUC 

Controlați întotdeauna dacă 
inelul de etanșare din cauciuc 
(18) este fixat în siguranță pe 
inelul metalic în forma literei Y de 
pe partea interioară a capacului 
(2). Controlați dacă canalul din 
inelul de etanșare din cauciuc (18) potrivește cu marginea 
inelului în forma literei Y pe întreaga circumferință. 

După aceasta introduceți inelul în forma literei Y și inelul 
de etanșare din cauciuc (18) înapoi în capac (2) și 
controlați dacă orificiul din mijlocul secțiunii inelului în 
forma literei Y potrivește cu bolțul metalic din centrul 
capacului (2). Apăsați bine în jos, până ce inelul în forma 
literei Y nu este fixat pe capac (2) (Figurile 1-2).  

SEMNE PE CAPACUL OALEI SUB PRESIUNE 

                         Figura 3 

Acordați atenție semnelor „OPEN“ („DESCHIS“) și „CLOSE“ („ÎNCHIS“) de pe 
marginea corpului oalei sub presiune (13) și „   “ de pe marginea capacului (2). 
Pentru închiderea și fixarea corespunzătoare a capacului oalei sub presiune (2) 
potriviți întotdeauna semnele „CLOSE“ de pe inelul superior (9)  

și „   “ de pe marginea capacului (2) (Figura 3).   

                                             

MONTAREA VASULUI DE CONDENSARE  
Vasul de condensare este o piesă din plastic transparent care 
intră în partea posterioară a oalei sub presiune, așa cum este 
ilustrat în Figura 4. Puneți vasul de condensare în partea de 
spate a aparatului, astfel încât să cadă la loc; este vorba de piesa 12 din schema 
de pe pagina 6.                     

Figura 4 

Figurile 1-
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AVERTIZĂRI LEGATE DE SUPAPA DE PRESIUNE 

AVERTIZARE: Evitați răniri grave. Pentru punerea supapei 
în poziția „VENTING“ („EVACUARE“) (Figura 5), folosiți 
întotdeauna un clește sau o ustensilă lungă de 
bucătărie. 

ATENțIE, ABURI FIERBINțI: LA PUNERE ÎN POZIțIA 
„VENTING“ („EVACUARE“) țINEțI MÂINILE ȘI FAțA 
DINSPRE SUPAPA DE PRESIUNE.   
                                              Figura 5 
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE                 
1. Îndepărtați materialele de ambalare precum cartoanele, masele plastice sau 
polistirenul și lichidați-le reglementar.  

2. Ștergeți toate piesele cu o lavetă moale umedă sau cu un burete și uscați bine.  

3. Oala de fierbere spălați în mașina de spălat vase sau cu apă caldă cu detergent. 
Limpeziți, ștergeți sau lăsați să se usuce și introduceți în oala sub presiune.  

 

MONTAREA CAPACULUI: 

1. Cum se deschide capacul: 
țineți rigid mânerul (1) și apăsați 

butonul roșu pentru eliberarea 
capacului (22), rotiți cu capacul 

(2) în sensul acelor de ceasornic, 
până ce se eliberează și ridicați în sus (Figurile 6-7);  Figurile 6-8 

capacul (2) poate să stea pe reazemul capacului (20) (Figura 8).        

Notă: La unitățile noi garnitura capacului (2) poate fi cu ceva mai groasă decât de 
obicei, și de aceea capacul poate fi eliberat mai greu. În momentul în care capacul 
(2) va fi deschis și închis de 
câteva ori, garnitura cedează.  

2. Cum se închide capacul: 
Controlați inelul de etanșare din 
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cauciuc (18) din interiorul capacului (2) pentru a vă convinge că este fixat 
corespunzător pe capac pe întreaga circumferință.  

Figurile 9-11                

(Atenție: În cazul în care inelul de etanșare din cauciuc este deteriorat, nu folosiți 
oala sub presiune. Contactați un service și lăsați să fie reparat sau schimbat).  

Dacă doriți să blocați capacul (2), îndepărtați resturile de mâncare de pe marginea 
inelului superior (9) al oalei, pentru a asigura o etanșeitate corectă. Desprindeți 
capacul (2) de pe reazem (20) (Figura 9), țineți de mâner (1) și puneți capacul în 
jos, în poziția capacului deschis (Figura 10). Rotiți în sensul contrar acelor de 
ceasornic, până obțineți poziția capacului închis (Figura 11). (Veți auzi sunetul de 
blocare).  

Notă: Pentru asigurarea unei închideri corecte a capacului (2) potriviți semnele 
OPEN (săgeata) și CLOSE (săgeata) de pe capac (2) și corpul principal (13).  

TEST CU APĂ  

Pentru verificarea fixării corecte a inelului de etanșare din cauciuc (18) la prima 
utilizare recomandăm să citiți următoarele instrucțiuni și să umpleți oala 
interioară (6) cu apă până la 2/3 din capacitate și să programați fierbere timp de 
30 de minute. După terminare turnați apa. Limpeziți oala interioară (6) și ștergeți 
să fie uscată. Oala sub presiune este pregătită acum pentru utilizare.  

LACĂTUL DE SIGURANțĂ AL CAPACULUI 
*Notă: Acest aparat are încorporat un element de siguranță care împiedică 
activarea tuturor funcțiilor, până ce capacul (2) nu este blocat corespunzător. 

Funcția fierbere nu poate fi selectată dacă capacul (2) nu este blocat 
corespunzător. Pe display va fi afișat „LID“ („CAPAC“) și va piui neîntrerupt, până 
ce capacul (2) nu va fi blocat corespunzător. Funcția fierbere nu va putea fi setată. 

Aceasta împiedică ca aparatul să fiarbă fără ca capacul să fie fixat corespunzător. 
Funcția FRIGERE fa funcționa, deoarece această funcție nu folosește capacul (2). 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE           
SEMNELE OALEI DE FIERBERE  

În interiorul oalei detașabile pentru fierbere sunt două perechi de semne. O parte 
este însemnată cu inscripția „2/3 MAX PRESSURE COOK“ („2/3 MAX PENTRU 
FIERBERE“), care indică umplerea maximă la fierberea a orice fel de mâncare în 
oala sub presiune, în afara orezului. Al doilea semn este MAX RICE CUP (MAX 
PENTRU OREZ) și se folosește la fierberea orezului. La fierberea orezului sub 
presiune, nu umpleți niciodată oala sub presiune 
cu apă peste acest semn.  

1. Deschideți capacul, scoateți oala pentru fierbere 
din oala sub presiune și introduceți alimentele și 
lichidele.  

NOTĂ: Volumul total de alimente și apă nu trebuie să depășească 2/3 din 
capacitatea oalei de fierbere (Figura 12). La 
alimentele precum legumele uscate și fasolea sau 
orezul și cerealele, volumul total nu trebuie să 
depășească 1/2 a capacității (Figura 13). Supra 
umplerea poate înfunda supapa de presiune, ceea 
ce poate duce la o presiune prea mare.  Figura 12 - 13  

La fierbere sub presiune folosiți întotdeauna cel puțin ½ cană de lichid. 
 
AVERTIZARE: Pentru a nu se ajunge la vătămare gravă prin ardere la fierberea 
altor alimente decât orezul, nu depășiți niciodată semnul 2/3 MAX PRESSURE 
COOK a volumului combinat de lichide și alimente, ilustrat în figura 12 - 13. 

Controlați dacă vasul interior, în care este amplasată 
placa de încălzit (14), este curat și uscat înainta 
introducerii oalei interioare (6) în oala sub presiune și 
potriviți oala în așa fel încât să asigurați un contact 
optim între oala interioară și placa de încălzit (14) 
(Figura 14)   

 Figura 14    
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3. Închideți și blocați capacul.  

4. Puneți supapa de presiune (3) în poziția 
„Sealing“ („Etanșare“) și controlați dacă supapa de 
siguranță (4) cade.  

5. Atunci când puneți supapa de presiune (3) în poziția 
„Sealing“ („Etanșare“) sau „Venting“ („Evacuare“), potriviți 
semnul de pe supapa de presiune (3) cu săgeata de pe 
mâner (1), așa cum este ilustrat în Figura 15.             

6. Conectați cablul de alimentare la oala sub presiune și 
apoi la priza de pe perete. Pe display LCD va fi afișat 00:00 (OFF - OPRIT).       
Figura 15    

MANUAL DE UTILIZARE  

Cu capacul pus în siguranță, cu aparatul pornit și cu displayul LCD cu afișare, 
selectați butonul pentru funcția de fierbere dorită potrivit următoarelor instrucțiuni.  

Pentru oala dumneavoastră sub presiune sunt programate 18 funcții ale Meniului 
mâncare. Acestea sunt: Piure de ovăz, Ciorbă, Carne de pasăre, Iaurt, Ouă, 
Fasole/Chili, Orez, Fierbere sub presiune, Carne/Călire, Desert, Fierbere înceată, 
Aburi, Frigere, Leguminoase, Carne de vită, Carne/coaste de porc, Risotto, Legume. 
Duratele implicite sunt programate pentru o fierbere rapidă și simplă, pentru porții 
mici de mâncare, sub 1,4 kg. La fierberea alimentelor de peste 1,4 kg folosiți 
funcția setării manuale proprii. Fiecare dintre timpii impliciți este programat în așa 
fel încât să detecteze greutatea alimentelor fierte și cantitatea de lichid din 
interiorul oalei pe parcursul ciclului de fierbere. Aparatul va crea automat 
presiunea, va fierbe alimentele, iar după terminarea fierberii va trece în modul de 
Întreținere a temperaturii.  
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FIERBEREA 
PRESETATĂ 

 
CANTITATE 
(ADAPTEAZĂ) 

 
DURATA DE 
FIERBERE 

(MIN) 

 
SETARE 
MANUALĂ A 
TIMPULUI 

 
 

Orez 

Mai puțin 8  
 

1 până la 99 
min 

Normal 12 

Mai mult 15 

 
 

Ciorbă 

Mai puțin 12  
 

1 până la 99 
min 

Normal 15 

Mai mult 20 

 
 

Ouă 

Mai puțin 4  
 

1 până la 99 
min 

Normal 5 

Mai mult 6 

 
 

Carne/Carne 
călită 

Mai puțin 20  
 

1 până la 99 
min 

Normal 35 

Mai mult 45 

 
 

Fasole/Chili 

Mai puțin 25  
 

1 până la 99 
min 

Normal 30 

Mai mult 40 

 
 

Carne 
de 
pasăre 

Mai puțin 10  
 

1 până la 99 
min 

Normal 15 

Mai mult 25 

 
 

Mai puțin 20  
 Normal 40 
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 Leguminoase Mai mult 45 1 până la 99 
min 

 
Carne 
de vită 

Mai puțin 30  
 

1 până la 99 
min 

Normal 35 

Mai mult 40 

 

 
 

Aburi 

Mai puțin  
 

2 ore 

 
 

1 până la 4 
ore 

Normal 

Mai mult 

 
 

Piure de ovăz 

Mai puțin 12  
 

1 până la 99 
min 

Normal 15 

Mai mult 20 

 
Carne și coaste de 
porc 

Mai puțin 13  
 

1 până la 99 
min 

Normal 18 
Mai mult 25 

 
 

Desert 

Mai puțin 25  
 

1 până la 99 
min 

Normal 40 
Mai mult 50 

 

Risotto 

Mai puțin 20  

1 până la 99 
min 

Normal 35 

Mai mult 45 
 

Legume 

Mai puțin 10  

1 până la 99 
min 

Normal 15 

Mai mult 20 
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Iaurt 

Mai puțin 24 ore  

6 până la 24 
ore 

Normal 8 ore 

Mai mult Fierbe 
 

Fierbere 
înceată 

Mai puțin 30 min  

0,5 până la 
9,5 ore 

Normal 6 ore 

Mai mult 9 ore 30 
minute 

 

Frigere 

N/A  

30 

 

N
/
A 

N/A 

N/A 

DUPĂ SELECTAREA BUTONULUI MENIU MÂNCARE   

1. Pe display este afișat timpul implicit de fierbere pentru alegerea făcută. De 
exemplu, la alegerea Orezului va fi afișat pe display 00:12. 

2. Apăsați butonul START.  

Se va aprinde icoana Preîncălzirii    . 

3. Odată cu creșterea temperaturii crește și presiunea, supapa de siguranță va 
sări în sus. Cantitatea de lichid și de alte ingrediente în oala sub presiune 
determină durata timpului necesar pentru presarea oalei – în general 5 până la 
40 de minute.   

4. De exemplu la fierberea orezului, la crearea presiunii este afișat ON pe 
displayul LCD. În momentul începerii fierberii sub presiune, se aprinde icoana 
Presare     . Displayul LCD indică 00: 12 și începe numerotarea inversă.   

5. Supapa de siguranță ridicată indică că aparatul fierbe sub presiune. Capacul 
este acum blocat și nu poate fi deschis.   

 

NU ÎNCERCAțI NICIODATĂ SĂ DESCHIDEțI CAPACUL ÎN TIMPUL FIERBERII SUB 
PRESIUNE.  
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DUPĂ SELECTAREA NIVELULUI DE PRESIUNE 

Butonul PRESIUNE se folosește în combinație cu butoanele Meniului mâncare. 

Presiunea de lucru implicită este Presiune înaltă, butonul „PRESIUNE“ comută 
setarea presiunii între „Presiune înaltă“ (50-60 kPa) și „Presiune joasă“ (30-40 
kPa) pentru funcțiile fierberii sub presiune. De exemplu la Supă selectați mai întâi 
Supă și setați timpul fierberii sub presiune, indicatorul Supă va pâlpâi iar 
indicatorul Presiune înaltă va fi evidențiat, apăsați o dată PRESIUNE, se va aprinde 
indicatorul Presiune joasă. Presiunea de lucru va fi înaltă, dacă apăsați de două 
ori butonul Nivelul presiunii.  

Procedați potrivit pașilor 3-5 din capitolul DUPĂ SELECTAREA BUTONULUI MENIU 
MÂNCARE   

FUNCțIA MENțINERII AUTOMATE A TEMPERATURII  

Când fierberea este terminată, oala sub presiune va piui și va trece automat în 
modul de Menținere a temperaturii. Indicatorul Menținerii temperaturii și icoana 
Menținerii temperaturii    se vor aprinde iar pe display va fi afișat 66. După 24 
de ore oala se va opri automat. 

ț NOTĂ: Setarea Menținerii temperaturii nu ar trebui utilizată neîntrerupt mai mult 
de 4 ore. Calitatea și structura alimentelor va începe să se schimbe după 1 oră la 
setarea Menținere a temperaturii. O cantitate mică de condens în inelul superior 
pe timpul setării Menținere a temperaturii este normală.  

PENTRU RESETARE SAU ANULARE  

Utilizatorul poate să reseteze sau să anuleze oricând și orice funcție prin 
apăsarea butonului Menținerea temperaturii/Anulare, până ce nu apare pe display 
00:00 (OFF – Oprit).  

DESPRINDEREA CAPACULUI DUPĂ FIERBERE SUB PRESIUNE 

După terminarea ciclului de fierbere sub presiune aparatul trece automat în modul 
de Menținere a temperaturii. În acest moment puteți elibera presiunea prin una 
din metode – Prin eliberarea naturală a presiunii sau Eliberare rapidă a presiunii. 

1. Eliberare naturală: După fierbere sub presiune lăsați aparatul în modul 
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Menținerii temperaturii. Presiunea va începe să scadă – timpul de scădere a 
presiunii depinde de cantitatea de lichid în oală și durata de menținere a presiunii. 
Eliberarea naturală poate să dureze între 15 și 30 de minute. 

În acest timp fierberea continuă, deci este recomandată 
pentru unele bucăți de carne, supe, orez sau unele 
deserturi. Când presiunea este eliberată complet, supapa 
de siguranță (4) va cădea (Figura 16) iar capacul se 
deblochează pentru deschidere. Capacul nu poate fi 
deschis până ce nu este eliberată presiunea complet. Nu 
deschideți capacul cu forță. Dacă vi se pare că capacul 
stă prea rigid, lăsați presiunea să se elibereze complet înainte să încercați 
deschiderea capacului.  

Figura 16 

Eliberare rapidă (recomandat la alimentele care ar trebui să fie fierte Ușor sau 
Mediu): După fierberea sub presiune oala va piui va trece în modul de Menținere 
a temperaturii. Apăsați butonul Menținerea temperaturii/Anulare și pe display 
apare 00:00 (OFF – Oprit). Cu ajutorul mănușii de bucătărie sau a unei ustensile 
lungi rotiți supapa de presiune (3) în poziția „Venting“ („Eliberare“), pentru a elibera 
presiunea, până când supapa de siguranță (4) cade. 

NOTĂ: Supapa de presiune nu poate fi trecută în poziția „Venting“ („Eliberare“) 
imediat după fierbere, dacă folosiți funcțiile precum piure sau supă. IMPORTANT 
este ca supapa de siguranță (5) să cadă înainte să încercați să deschideți capacul 
(Figura 14).  

ATENțIE ABURI FIERBINțI – PERICOL DE OPĂRIRE: PENTRU ROTIREA SUPAPEI 
FOLOSIțI UN CLEȘTE SAU O USTENSILĂ LUNGĂ. PĂSTRAțI MÂINILE ȘI FAțA 
DINSPRE SUPAPA DE PRESIUNE (3) 

CUM SE FOLOSEȘTE FUNCțIA FRIGERE 

Această setare permite fierbere la temperatură înaltă, fără capac, înaintea fierberii 
sub presiune. Majoritatea alimentelor va beneficia de frigere înaintea fierberii sub 
presiune, deoarece capătă o culoare aurie și un gust mai bogat și cu mai mult suc. 
Dacă doriți ca înaintea fierberii să frigeți carnea sau legumele:  
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1. Desprindeți capacul (2) de pe aparat.  

2. Adăugați ulei sau unt potrivit rețetei. 

3. Apăsați butonul FRIGERE. Apoi apăsați butonul START. Pe display LCD va fi 
afișat ON (PORNIT).   

4. După necesitate amestecați mâncarea sau întoarceți, până nu obțineți culoarea 
și consistența dorită.  
5. Dacă doriți să anulați funcția Frigere înaintea terminării cronometrului, apăsați 

butonul MENțINEREA TEMPERATURII/ANULARE.  

ț După anularea funcției Frigere, lăsați aparatul să se odihnească timp de 2-3 
minute înaintea fierberii sub presiune. Dacă aparatul nu pornește funcția de 
fierbere, lăsați-l după FRIGERE să se răcească un timp mai îndelungat înaintea 
selectării unei alte funcții.   

CUM SE FOLOSEȘTE FUNCțIA IAURT 
Prepararea iaurtului cu ajutorul oalei sub presiune este simplă și distractivă. Totul 
de ce aveți nevoie este laptele și puțin iaurt cu o cultură activă! Procesul este 
alcătuit din două părți: Pasteurizarea laptelui și cultivarea iaurtului. Pentru 
prepararea iaurtului procedați potrivit următorilor pași: 
Pasteurizare 
1. Puneți oala din oțel în bază și conectați oala sub presiune. Pe display LCD va fi 
afișat 00:00 - oprit. 
2. Turnați lapte în oala din oțel potrivit rețetei dumneavoastră. 
3. Blocați capacul și treceți supapa de presiune în poziția Sealing (Etanșare). 
4. Selectați funcția Iaurt. Prin apăsarea butonului Setare manuală treceți în meniul 
More (Mai multe); pe displayul LCD va pâlpâi inscripția Boil (Fierbere). 
5. Apăsați butonul START 
6. După terminarea fierberii oala sub presiune va piui iar pe displayul LCD va fi 
afișată inscripția Yogt (Iaurt). 
7. Scoateți oala din oțel cu lapte, puneți pe grilă și lăsați să se răcească, până ce 
laptele nu atinge temperatura de 43 °C. 
Cultivare 
Introduceți și amestecați cultura activă în laptele cald potrivit rețetei 
dumneavoastră. Înapoiați oala din oțel în baza oalei sub presiune. 
1. Blocați capacul. Supapa de presiune poate fi pusă fie în poziția Sealing 
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(Etanșare) fie Venting (Eliberare). 
2. Selectați funcția Iaurt; apăsați Setare manuală până ce pe displayul LCD nu va 
fi afișată inscripția MEDIU cu o temporizare de 8 ore. Pentru setarea duratei de 
fierbere folosiți butonul de comandă. 

3. Apăsați START și pe displayul LCD va fi afișat temporizatorul (temporizatorul 
pentru iaurt va porni și va începe numerotarea inversă). 

4. După terminarea fierberii oala sub presiune va piui de câteva ori iar pe displayul 
LCD va fi afișată inscripția Yogt (Iaurt). Puneți iaurtul în vase și puneți la răcit, 
conform instrucțiunilor din rețeta dumneavoastră. 

CUM SE FOLOSEȘTE FUNCțIA FIERBERE ÎNCEATĂ: 

1. Pregătiți alimentul dorit și introduceți-l în oala interioară (6). 

2. La fierbere înceată folosiți la aparat capacul din sticlă. 

- NOTĂ: Funcția FIERBERE ÎNCEATĂ fierbe fără presiune. 

3. Selectați funcția FIERBERE ÎNCEATĂ și pe display va fi afișat timpul implicit al 
modului FIERBERE ÎNCEATĂ 06:00. Prin apăsarea butoanelor + și – ajustați timpul 
de fierbere. 

- NOTĂ: Cel mai lung timp admis al modului FIERBERE ÎNCEATĂ este de 9,5 ore. 

5. Apăsați START și pe displayul LCD va fi afișat ON (PORNIT), ceea ce înseamnă 
că oala sub presiune se preîncălzește. 

5. Până la pornirea numerotării inverse poate dura 5 până la 20 de minute, până 
ce atinge temperatura necesară.  

6. Când fierberea este terminată, oala sub presiune va piui și va trece automat în 
modul de MENțINERE A TEMPERATURII. În timpul modului de MENțINERE 
A TEMPERATURII va fi afișat pe display 66.  

7. Va fi aprinsă icoana MENțINEREA TEMPERATURII    . Activitatea poate fi 
terminată prin apăsarea butonului MENțINEREA TEMPERATURII/ANULARE. 

ATENțIE! La luarea capacului din sticlă nu puneți fața sau mâinile direct 
deasupra oalei, aburii ieșiți pot provoca arsuri grave. 
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CUM SE FOLOSEȘTE FUNCțIA PORNIRE AMÂNATĂ  

Dacă doriți să programați oala dumneavoastră pentru fierbere automată amânată 
a alimentelor pregătite, puteți să o programai pentru fierbere amânată cu până la 
24 de ore.  

ATENțIE: Nu este recomandată folosirea funcției PORNIRE AMÂNATĂ la fierberea 
alimentelor care se pot altera. Lăsarea alimentelor crude în oala sub presiune un 
timp îndelungat înaintea fierberii poate duce la alterarea acestora. Fierbeți 
alimentele care pot să fie lăsate la temperatura camerei, precum orez, fasole, 
cereale sau alte alimente care nu se alterează.  

Această setare se folosește în combinație cu funcțiile Meniu mâncare și funcția 
Setării manuale. 

1. Pregătiți alimentul dorit și introduceți-l în oala de fierbere.  

2. Puneți capacul (2) pe aparat și rotiți cu acesta în sensul opus acelor de 
ceasornic, pentru a-l bloca.  

3. Controlați dacă Supapa de presiune este în poziția „Sealing“ („Etanșare“).  

4. Introduceți cablul de alimentare în priza de 220- 240V.  

 5. Pe display LCD va fi afișat 00 00 (OPRIT).  

6. Apăsați butonul Pornire amânată, icoana Pornire amânată     se va aprinde. 
Pe display LCD va fi afișat 00:30 ceea ce este egal cu 30 de minute de amânare. 
Apăsați butonul Pornire amânată pentru setarea timpului de amânare în pas de o 
jumătate de oră și țineți apăsat butonul pentru modificare rapidă a valorii. Timpul 
maxim de amânare este de 24 ore. (Timpul care este indicat pe display LCD indică 
cât trebuie să aștepte aparatul până la pornirea procesului de fierbere.) 

7. De exemplu: Dacă doriți să programați oala sub presiune în așa fel încât să 
pornească după 3 ore, apăsați butonul Pornire Întârziată până ce pe display va fi 
afișat 03:00.  

8. După programarea timpului Pornirii amânate selectați funcția Meniu mâncare. 
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ELEMENTE DE SIGURANțĂ  
Pentru asigurarea fiabilității, în oala sub presiune sunt instalate nouă elemente de 
siguranță (Figura 17). 

Figura 17 

1. Lacătul de siguranță al capacului 
2. Întrerupătorul de siguranță al capacului 
3. Dispozitivul de siguranță pentru deschiderea și închiderea capacului 
4. Siguranță termică 
5. Supapă de presiune 
6. Dispozitivul pentru eliberarea presiunii 
7. Capac anti blocare 
8. Reglare automată a temperaturii 
9. Avertizare la temperatură înaltă 
10. Echipament pentru reglare presiunii 

 

1. Dispozitivul de siguranță pentru deschiderea și închiderea capacului 

Capacul nu poate fi deschis până ce aparatul este umplut cu presiune.                

2. Echipament pentru reglare presiunii 
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Nivelul corect de presiune este menținut automat pe timpul fierberii. 

3. Supapă de presiune  

Supapa de presiune eliberează automat aer în cazul în care presiunea din interior 
depășește temperatura setată. 

NOTĂ: Supra umplerea oalei sub presiune (vezi Manualul de utilizare) poate 
înfunda supapa de presiune, ceea ce poate duce la o presiune prea mare. 

4. Capac anti blocare 

Împiedică blocarea supapei de presiune (3) cu alimente. 

5. Dispozitivul pentru eliberarea presiunii 

Când oala sub presiune atinge presiunea și temperatura maximă admisibilă, oala 
de fierbere se deplasează în jos până ce capacul nu se desprinde de inelul de 
etanșare, iar presiunea de aer este eliberată. 

6. Termostat 

Alimentarea este decuplată automat când temperatura oalei de fierbere atinge 
valoarea presetată sau oala sub presiune se încălzește fără o cantitate suficientă 
de lichid în interior. 

7. Siguranță termică 

Circuitul se deschide dacă oala sub presiune atinge temperatura maximă. 

8. Întrerupătorul de siguranță al capacului  

Oala sub presiune nu va funcționa până ce capacul nu este pus corespunzător.  

9. Buton de siguranță al capacului  

Capacul nu poate fi deschis dacă butonul nu este apăsat și ținut.  
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CURĂȚAREA OALEI SUB PRESIUNE                
1. Înainte de demontare, asigurați-vă întotdeauna că oala este deconectată, fără 
presiune și complet răcită. 

2. Pentru curățarea corpului exterior (13) folosiți un burete neabraziv sa o lavetă 
umedă. Nu cufundați NICIODATĂ corpul exterior (13) în orice lichid și nici nu 
turnați lichid în acesta. 

3. Desprindeți vasul de condensare(12), limpeziți bine și lăsați să se usuce. 
Curățați corpul principal interior (13) și inelul superior (9) cu un burete sau lavetă 
umedă. 

4. Desprindeți supapa de presiune (3) prin prindere și tragere în sus. Limpeziți cu 
caldă apă și uscați. 

5. Curățați capacul (2) cu apă caldă cu detergent, inclusiv inelul de etanșare din 
cauciuc (18), filtru (17), supapă, supapă de siguranță (4) și lăsați să se usuce bine. 

6. Pe partea inferioară a capacului, sub supapa de presiune (3), este un filtru 
metalic mic (17), care poate fi desprins ușor pentru a fi curățat (Figura 18). 

7. Înaintea reasamblării lăsați componentele să se usuce complet. 

8. Spălați oala interioară (6), grila (20) și capacul din sticlă durificată (21) cu 
ajutorul uni burete neabraziv și lăsați să se usuce la aer liber sau folosiți un prosop. 
Nu se recomandă nici un fel de spălător de sârmă care ar putea zgâria suprafața 
neadezivă a oalei interioare (6). 

9. Depozitați oala interioară în interiorul oalei sub presiune. Depozitați oala sub 
presiune la un loc răcoros și uscat. 



29 

 

 

10. Nu depozitați oala sub presiune cu capacul fixat. Astfel reduceți uzarea 
garniturii. 

11. NOTĂ: Orice altă operațiune ar trebui efectuată de către 
reprezentantul unui service autorizat, producătorul sau 
distribuitorul. 

Cum se curăță filtrul: 

Scoateți filtrul (17) prin tragere pe verticală și curățați-l. 
Dacă doriți să-l fixați la loc, puneți filtrul (17) simplu și 
apăsați-l în jos, pentru a-l asigura (Figura 18).                                  

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR 
PROBLEMA SOLUțIA 

1. Supapa de presiune (3) 
trebuie să fie liberă pe 
capac (2)? 

Da, chiar dacă este liberă, este fixată în siguranță. Se 
rotește cu 360 de grade. Când însă presiunea crește iar 
supapa este fixată corect în poziția 
„Sealing“ (Etanșare), va semăna cu un cap balansor pe 
un arc. 

2. Când selectez butonul 
Meniu mâncare (de ex. 
CIORBĂ), nu se întâmplă 
nimic. Ce s-a întâmplat? 

Nu s-a întâmplat nimic. Controlați dacă supapa de 
presiune (3) este pusă în poziția Sealing (Etanșare) iar 
capacul (2) este blocat în siguranță. În momentul în 
care selectați butonul Meniu mâncare, lăsați aparatul 
să pornească încălzirea și generarea presiunii. În 
momentul. în care aparatul va crea o presiune 
suficientă, pe display apare temporizatorul cu 
numerotarea inversă, ceea ce reprezintă timpul de 
fierbere solicitat de dumneavoastră prin selectarea 
butonului Meniu mâncare. Acum aparatul va începe să 
fiarbă mâncarea. Umplerea cu presiune poate dura de 
la 5 la 40 de minute, în funcție de cantitatea și greutatea 
alimentelor pe care le fierbeți.  

3. În momentul în care setez 
oala, aceasta începe să se 
încălzească, însă cam după 
5 minute aparatul piuie de 

Aparatul detectează că în mâncarea dumneavoastră nu 
a fost adăugată o cantitate suficientă de lichid. Oala 
sub presiune are un senzor de protecție automată 
împotriva supraîncălzirii care trece aparatul automat în 

Trageți 
 

 
Apăsați în jos 
Figura 18 
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trei ori și trece în modul de 
Menținere a temperaturii iar 
mâncarea mea nu se fierbe 
complet. Ce s-a întâmplă? 

modul 00:00 - oprit sau Menținerea temperaturii, în 
momentul în care detectează că nu conține o cantitate 
suficientă de lichid pentru a nu se supraîncălzi. 
Asigurați-vă că presiunea este eliberată complet, 
deschideți capacul și adăugați lichid a câte 1/2 de cană, 
până ce aparatul nu va începe să genereze presiune și 
să fiarbă. 

Aparatul detectează scăpări de presiune și etanșare 
necorespunzătoare. Apăsați tare pe capac să se creeze 
etanșeitate sau eliberați complet presiunea și luați 
capacul pentru a controla complet aparatul. Controlați 
dacă inelul din cauciuc este la locul său, dacă capacul 
este blocat bine și dacă supapa de pe partea superioară 
este în poziția „Sealing“ („Etanșare“). Resetați aparatul 
prin deconectare. Așteptați 10 secunde și conectați-l 
din nou. Programați din nou aparatul. 

Ambele soluții de mai sus cauzează evaporarea unei 
cantități de lichid, de aceea se recomandă să se adauge 
cantitatea respectivă care s-a evaporat, altfel o să 
întâmpinați această problemă în continuare sau oala 
sub presiune nu va funcționa corect. 

4. În timpul umplerii cu 
presiune scapă în jurul 
marginii aburi. Cum pot să 
rezolv această problemă? 

Luați vă rugăm la cunoștință că scăpările de aburi din 
supapă (3) sau în jurul capacului în timpul procesului 
de umplere cu presiune în primele 5 minute sunt 
normale. Dacă aceasta durează peste 10 minute sau 
aburii scapă în continuare, chiar dacă temporizatorul a 
început să cronometreze, aceasta poate însemna că 
inelul de etanșare din cauciuc (18) nu etanșează bine 
chiar dacă capacul (2) a fost blocat. Aceasta se poate 
întâmpla la unitățile complet noi. Încercați să apăsați 
tare pe capac (2). Acest lucru ar trebui să permită o 
etanșare bună a inelului de etanșare din cauciuc (18) și 
să oprească o altă scăpare a aburilor. 

Dacă problema nu se rezolvă astfel, apăsați butonul 
MENțINEREA TEMPERATURII/ANULARE și continuați 
conform instrucțiunilor pentru eliberarea completă a 
presiunii înaintea desprinderii capacului și a controlării 
supapei de siguranță (4) sau a inelului de etanșare din 
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cauciuc (18). Vezi pag. 7 privind punerea inelului 
etanșare din cauciuc (18). Ștergeți-l cu o lavetă umedă, 
pentru ca să fie curat și neted, fără resturi de alimente. 
Controlați dacă supapa de siguranță (4) este 
asamblată corespunzător și o puteți trage ușor în sus 
și în jos prin prinderea inelului de etanșare a supapei de 
siguranță (16). Puneți din nou capacul pe aparat și 
blocați-l. Porniți din nou procesul de fierbere. 

5. În timpul umplerii cu 
presiune se eliberează aburi 
din supapă de presiune (3). 
Cum pot să rezolv această 
problemă? 

Acest lucru poate să fie la începutul pornirii ciclului de 
presare și este normal. Dacă problema va persista mai 
mult de 10 minute, este posibil că supapa (3) nu este 
amplasată corect. Luați simplu un clește sau o 
ustensilă asemănătoare și mânuși de bucătărie și prin 
lovire ușoară și cu grijă dintr-o parte și din alta potriviți 
la loc supapa, până ce nu etanșează bine. Dacă aburii 
ies în continuare, probabil va trebui să apăsați butonul 
MENțINEREA TEMPERATURII/ANULARE. Procedați 
potrivit instrucțiunilor pentru evacuarea completă a 
presiunii înaintea deschiderii capacului și desprinderea 
supapei de presiune și controlați arcul subțire din sârmă 
de pe partea inferioară a acestuia. Controlați dacă nu 
este îndoit sau eliberat. Dacă vaporii scapă în 
continuare, supapa poate fi defectă și va fi necesar 
înlocuirea sau repararea acesteia.  

6. În timpul umplerii cu 
presiune se eliberează aburi 
din regiunea supapei de 
presiune (4). Cum pot să 
rezolv această problemă? 

Acest lucru poate să fie la începutul pornirii ciclului de 
presare și este normal. Dacă problema va persista mai 
mult de 10 minute, luați simplu un clește sau o ustensilă 
asemănătoare și mânuși de bucătărie pentru a putea 
potrivi cu grijă supapa la loc. Aceasta ajută amplasarea 
corespunzătoare a capacului și a tuturor supapelor. 
Presiunea va apăsa repede pe supapa de siguranță și 
va etanșa corespunzător aparatul, pentru a se finaliza 
umplerea cu presiune. 

7. Mâncarea mea este 
terminată și presiunea 
eliberată complet, însă nu 
pot să deblochez și să 
deschid capacul. Ce s-a 
întâmplat? 

Apăsați butonul MENțINEREA 
TEMPERATURII/ANULARE și convingeți-vă că 
presiunea și aburii au fost eliberați complet. De 
asemenea, convingeți-vă că supapa  de siguranță 
roșie (4) nu mai este în poziția de sus. Poate să fie 
blocată în poziția de sus, loviți ușor în capac pentru a 
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cădea jos. După aceasta rotiți cu capacul în sensul 
acelor de ceasornic și deblocați-l. Dacă este blocat în 
continuare, poate să ajute deconectarea aparatului. 

8. Ce este partea aceea 
transparentă care a fost 
livrată cu oala mea sub 
presiune? 

Acesta este vasul de condensare: Vezi secțiunea (12) 
pe paginile 5 și 8 și fixarea vasului de condensare pe 
partea din spate a oalei sub presiune. 

9. Am programat oala sub 
presiune să fiarbă, însă nu 
se întâmplă nimic. 

Aparatul încă creează presiune. Acest lucru poate să 
dureze 5- 40 de minute, în funcție de cantitatea și 
greutatea alimentelor din oala sub presiune. 

10. Aparatul NU 
FUNCțIONEAZĂ sau NU 
ESTE ALIMENTAT. 

Siguranța din aparat a fost scurtcircuitată. Aceasta se 
întâmplă în cazul în care se fierbe în oala interioară fără 
o cantitate suficientă de lichid sau dacă în oală 
pătrunde prea mut curent electric. Contactați vă rugăm 
un service pentru clienți pentru o siguranță de schimb. 

11. Displayul LED indică 
eroarea E4. 

Deconectați cablul de alimentare din priza de pe perete. 
Așteptați aproximativ 15 minute. Conectați cablul de 
alimentare înapoi în priza de pe perete. Apăsați butonul 
MENțINEREA TEMPERATURII/ANULARE de pe oala sub 
presiune. Dacă doriți să porniți procesul de fierbere, 
selectați procesul fierbere. 

12. Mâncarea mea este arsă 
pe fundul oalei interioare. 

În oala interioară nu este suficient lichid. Adăugați la 
conținutul oalei dumneavoastră interioare mai mult 
lichid.  

 

PROBLEMA CAUZA POSIBILĂ SOLUțIA 

13. Am probleme cu 
închiderea capacului. 

Inelul de etanșare 
amplasat necorespunzător. 

Puneți din nou inelul de 
etanșare. 

Supapa de siguranță este 
în poziția de sus. 

Apăsați ușor supapa de 
siguranță în jos. 

14. Am probleme cu 
deschiderea 

Presiunea nu a fost 
eliberată complet. 

Rotiți ușor supapa de presiune 
în poziția VENTING 
(ELIBERARE) și eliberați restul 
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capacului. de presiune. 

Supapa de siguranță este 
în poziția de sus. 

Apăsați ușor supapa de 
siguranță în jos. 

15. În timpul fierberii 
din supapă ies mulți 
aburi. 

Supapa este în poziția 
VENTING (ELIBERARE).  

Treceți supapa de presiune în 
poziția SEALING (ETANȘARE).  

16. Pe display este 
afișat E3. 

Este detectată 
supraîncălzirea. 

Prin apăsarea butonului 
MENțINEREA 
TEMPERATURII/ANULARE 
terminați fierberea. Controlați 
dacă nu sunt arse alimentele în 
partea de jos a oalei interioare. 

17. După conectarea 
cablului de alimentare 
displayul este gol. 

Alimentare 
necorespunzătoare sau 
fără alimentare.  

Controlați cablul de alimentare 
de la oala sub presiune la priza 
din perete și asigurați un 
contact bun. 

Siguranța electrică este 
arsă. 

Contactați un service pentru 
clienți pentru o siguranță de 
schimb. 

18. Orezul este fiert 
doar parțial sau este 
prea tare. 

Nu a fost folosită o 
cantitate suficientă de apă. 

Ajustați raportul de orez și apă 
conform rețetei. 

Capacul a fost deschis 
prea devreme.  

După terminarea ciclului de 
fierbere lăsați capacul pe 
aparat încă un timp de 5 
minute. 

19. Orezul este un 
piure sau apos. 

A fost folosită prea multă 
apă. 

Ajustați raportul de orez și apă 
conform rețetei. 

Dacă pe displayul oalei sub presiune apare unul dintre următoarele coduri de 

eroare, deconectați cablul de alimentare și verificați dacă oala sub presiune este 

montată corect, că alimentele din oală sunt distribuite corect și uniform și că este 

suficient lichid în oală. După aceea lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 

10 minute, reconectați-l la priză și porniți-l. 
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Lichidare: Simbolul pubelei tăiate pe produs, în documentația anexată sau 
pe ambalaje înseamnă că în statele Uniunii Europene tot echipamentul electric și 
electronic, bateriile și acumulatorii trebuie lichidate după terminarea duratei de 
viață separat, în cadrul deșeurilor sortate. Nu aruncați aceste produse în deșeuri 
comunale nesortate. 

 

Codul 

erorii 

 

Probleme/Cauze 

 

Contactați Suportul pentru 

clienți 

EI  

Deschis circuitul senzorului 

 

Contactați Suportul pentru 

clienți 

E2  

Senzor scurtcircuitat 

 

Contactați Suportul pentru 

clienți 

E3  

Supraîncălzire 

Opriți/porniți aparatul și dacă 

indică în continuare eroare 

contactați Suportul pentru 

clienți 

EY  

Defecțiune la întrerupătorul 

de semnal 

 

Contactați Suportul pentru 

clienți 
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     DECLARAțIE DE CONFORMITATE 

Prin aceasta compania Abacus Electric, s.r.o. declară că produsul SALENTE 
îndeplinește cerințele standardelor și prevederilor relevante pentru acest tip de 
aparat. 
 
Textul integral al Declarației de conformitate găsiți pe http://ftp.salente.cz/ce/ 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.salente.eu  
 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
  
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Made in China 
 

Toate drepturile rezervate.  

Execuția și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără o atenționare 

prealabilă. 

http://ftp.salente.cz/ce/
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