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O cozimento sob pressão retém o vapor enquanto a panela estiver vedada. 
Alimentos que necessitam tradicionalmente de longo tempo de cozimento irão 
cozinhar até 70% mais rápido do que os métodos tradicionais. Estes alimentos 
incluem ensopados, sopas, aipim, carnes, lentilha, �eijão, pinhão e risotos. A 
panela vedada previne que vitaminas e sais minerais se percam. Nutrientes e 
vitaminas são retidos durante o processo de cozimento.

Introdução

É importante ler cuidadosamente estas instruções antes de usar sua panela de 
pressão. Estas orientações são �ornecidas com o interesse em sua segurança e 
devem ser mantidas para �utura utilização.

Esta panela de pressão �oi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico 
e para a �nalidade prevista. Esta panela de pressão não é adequada para uso 
comercial. Não utilize debaixo de armários suspensos. O vapor liberado pode 
causar danos. Cheque regularmente e antes do uso se a válvula limitadora 
de pressão, a trava de segurança da tampa e a válvula futuante não estão 
bloqueadas.

Esteja ciente de que alguns alimentos, como molho de maçã, mirtilo, cevada, 
aveia e outros cereais, ervilhas, ruibarbo e todas as massas podem gerar 
espuma e resíduos que podem entupir a válvula limitadora de pressão. O 
cozimento deste tipo de alimento deve ser �eito seguindo-se estritamente as 
recomendações deste manual, caso contrário recomenda-se evitar o preparo 
neste produto. Sempre use uma pequena quantidade de óleo ou manteiga para 
prevenir �ormação de espuma.

Ao contrário das panelas de pressão tradicionais, a panela elétrica de pressão 
da Electrolux é silenciosa. Assim que a panela �naliza o tempo de aquecimento 
e começa a ganhar pressão, o vapor é contido dentro da panela durante o 
processo de pressurização.

In�ormação importante
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In�ormações de segurança

Veri�que se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes 
de ligá-lo.

Desligue o produto da tomada sempre que �zer limpeza/manutenção. 
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não dani�cá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver dani�cado, ele deve ser substituído pelo 
Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos quali�cados para evitar situações 
de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as 
mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto 
na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais infamáveis.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades �ísicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e 
conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação 
ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem �ora do 
alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
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* Para sua segurança e comodidade, apenas os pro�ssionais treinados pela 
Electrolux estão autorizados a consertar o produto. 

Especifcações técnicas
Voltagem (V~) 127  220
Potência (W) 700
Frequência (Hz) 50-60
Capacidade (L) 3
Cor Aço escovado

Este produto é de uso exclusivamente doméstico.

Nunca toque nas partes quentes, use as alças.

Nunca use e nem coloque o produto sobre super�ícies infamáveis ou que não 
sejam resitentes ao calor, próximo a bocas de �ogões elétricos ou a gás.

Nunca coloque peso sobre os mecanismos de liberação de pressão.

Cuidado ao manusear ou mover o produto com líquidos quentes.

Mantenha as mãos e rosto longe do produto enquanto as válvulas estiverem 
liberando pressão, cuidado para não encostar no produto enquanto ele estiver 
em �uncionamento.
Não abra o produto até que a unidade tenha es�riado e toda a pressão interna 
seja liberada. Se a tampa estiver di�ícil de girar, isto indica que a panela de 
pressão ainda está pressurizada. Não �orce sua abertura. Qualquer pressão 
dentro da panela pode ser perigosa.

Não use o produto para �ritar sobre pressão com óleo. Não coloque óleo no recipiente 
interno e não �eche a tampa quando estiver usando a �unção para dourar.

Certi�que-se sempre se as válvulas de liberação de pressão estão bem travadas 
antes de usar o produto.

Não encha o produto acima de 3/5 quando cozinhar alimentos que se expandem 
durante o cozimento, como alimentos secos, ou seja, vegetais, legumes, �eijão 
e grão, não ultrapasse ½ da panela. Encher demais a panela poderá causar 
entupimento ou excesso de pressão.

O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo 
ou sistema de controle remoto.
Para limpeza da sua panela após o uso, não imergir a mesma na água, podendo 
assim dani�car seu aparelho.
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