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Introdução

Obrigado por adquirir a máquina de cozer a vapor da Ambiano. Com ela, decidiu-se por um produto
de elevada qualidade que cumpre os mais elevados padrões de desempenho e segurança. Para uma 

utilização correta e uma longa vida útil, recomendamos que tenha em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, as indicações de segurança, antes de colocar o 
aparelho em funcionamento. Encontrará uma série de indicações úteis e importantes que têm de ser 

compreendidas e consideradas por cada utilizador antes da colocação em funcionamento. 
Guarde este manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho em caso de transmissão do 

mesmo. Também pode descarregar este manual como ficheiro PDF na nossa página web.

Máquina de cozer a vapor
Modelo:
12851A0

IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburgo

Alemanha

50000376

www.wachsmuth-krogmann.com
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Vista geral / Peças do aparelho
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B

C

1  Tampa com abertura para a saída do vapor
2  Recipiente de cozedura 3
3  Taça para cozer arroz
4  Recipiente de cozedura 2
5  Recipiente de cozedura 1
6  Tabuleiro de gotejamento
7  Abertura de enchimento para adicionar água

Material fornecido / Peças do aparelho

7
6

9
8

5

3

10

11
13

12

8  Unidade do motor com recipiente de água
9  Evaporador

10  Indicador do nível de água
11  Regulador rotativo para ajustar o tempo de 

cozedura
12  Luz de controlo de funcionamento
13  Ficha de alimentação
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Guia de início rápido

COZEDURA A VAPOR BEM-SUCEDIDA 

EM SETE PASSOS SIMPLES:

1. LIMPAR A MÁQUINA DE COZER A VAPOR
• Limpe o aparelho de base, os recipientes de cozedura e 

a tampa antes da primeira utilização e após um 
período longo de não utilização.

• Seque bem todas as peças; consulte também o capítulo 
«Limpeza» neste manual de instruções.

2. ENCHER COM ÁGUA
• Encha o recipiente de água com água potável limpa e 

fria, no máximo, até à marca «MAX».

3. MONTAR A MÁQUINA DE COZER A VAPOR
• Coloque o tabuleiro de gotejamento sobre a unidade 

do motor.
• Selecione o número necessário de recipientes de 

cozedura e prepare os alimentos a cozinhar.
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4. ADICIONAR OS ALIMENTOS A COZINHAR
• Coloque os alimentos a cozinhar congelados ou frescos 

nos recipientes de cozedura depois de os limpar e cortar 
em pedaços pequenos.

• Coloque os pedaços maiores com tempos de cozedura 
mais longos no recipiente de cozedura inferior.

• Coloque os legumes mais finos no centro.
• Coloque os produtos hortícolas de folha delicados no 

recipiente de cozedura mais alto.

5. DISPOR OS RECIPIENTES DE COZEDURA
• Encaixe todos os recipientes de cozedura cheios uns nos 

outros e coloque-os sobre o tabuleiro de gotejamento. 
Lembre-se que os recipientes só ficam bem encaixados 
uns nos outros se o fizer pela ordem correta 1–3. Os 
números encontram-se nas pegas.

• Por fim, coloque a tampa no recipiente de cozedura que 
se encontra mais acima.

6. INSERIR A FICHA DE ALIMENTAÇÃO
• Insira a ficha de alimentação numa tomada facilmente 

acessível.
• Preste atenção às indicações na placa de características.

7. AJUSTAR O TEMPO DE COZEDURA – COZINHAR
• Com o regulador rotativo, defina o tempo de cozedura 

pretendido. A máquina de cozer a vapor liga-se em 
simultâneo e a luz de controlo de funcionamento 
acende-se. Decorrido o tempo de cozedura, a máquina 
de cozer a vapor desliga-se automaticamente. Ouve-se 
um sinal acústico e a luz de controlo de funcionamento 
apaga-se. Pode então remover os alimentos cozinhados.
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Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções
    Antes de colocar o produto em 

funcionamento, leia e considere estas 
instruções, prestando especial atenção às 
advertências e às indicações de utilização.

Guarde as instruções para uma leitura posterior e 
entregue-as a um possível proprietário subsequente. 
O produto só pode ser utilizado com os acessórios 
fornecidos e foi concebido para a utilização no setor 
privado.

Explicação dos símbolos
Os seguintes símbolos e palavras de advertência são
utilizados neste manual de instruções, na torradeira de
metal ou na embalagem.

Data de edição do manual de instruções: 
mês/ano

ATENÇÃO! Este símbolo/palavra de 
advertência designa um perigo com um 
grau de risco médio que, se não for evitado, 
pode ter como consequência a morte ou 
ferimentos graves.

CUIDADO! Este símbolo/palavra de 
advertência designa um perigo com um 
grau de risco baixo que, se não for evitado, 
pode ter como consequência ferimentos 
ligeiros ou moderados.

 Este símbolo/palavra de sinalização designa 
um aviso de perigo devido a superfícies 
quentes!

NOTA! Esta palavra de advertência alerta 
para possíveis danos materiais.

Declaração de conformidade (ver capítulo 
“Declaração de conformidade”): os produtos 
identificados com este símbolo cumprem 
todas as normas comunitárias aplicáveis do 
Espaço Económico Europeu.

ATENÇÃO! Perigo de choque elétrico!

O selo confirma que o produto é seguro 
quando utilizado corretamente. O selo de 
garantia GS (segurança comprovada) 
confirma a conformidade do produto com a 
lei alemã relativa à segurança dos produtos 
(ProdSG).

Este símbolo identifica produtos adequados 
para alimentos. O sabor e o odor não sofrem 
quaisquer alterações.

Os acessórios são adequados para a 
máquina de lavar louça.
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Segurança

Utilização correta
A máquina de cozer a vapor foi concebida 
exclusivamente para cozinhar legumes, arroz, peixe, 
etc., a vapor. Este produto destina-se apenas à utilização 
no setor privado e não é adequado para fins comerciais. 
Este produto está previsto para as seguintes aplicações:  
-  Cozinhas para colaboradores em lojas, escritórios e 

outras áreas de trabalho.
- Em casas de campo.
-  Para clientes em hotéis, motéis e outras áreas 

residenciais.
-  Ambientes do tipo "alojamento com pequeno-

almoço".
O produto não é nenhum brinquedo! Uma utilização 
diferente da anteriormente descrita ou uma 
modificação do produto não é permitida e pode dar 
origem a danos materiais ou mesmo ferimentos em 
pessoas. O fabricante ou o fornecedor não assumem 
qualquer responsabilidade por danos resultantes de 
uma utilização incorreta ou inadequada. 

Indicações de segurança  
  ATENÇÃO!  
Perigo de choque elétrico!

Uma instalação elétrica incorreta ou uma 
tensão de alimentação demasiado elevada 
podem originar choques elétricos.
• Antes da utilização, certifique-se de que a 

tensão de rede disponível coincide com a 
tensão de serviço necessária do produto 
(ver «Dados técnicos»).

• Conecte o produto apenas a uma tomada 
bem acessível, por forma a conseguir 
desconectá-lo rapidamente da rede 
elétrica em caso de avaria.

• Em caso de deteção de defeitos, coloque o 

produto imediatamente fora de serviço.
• Se o cabo de alimentação do produto 

estiver danificado, ele terá de ser 
substituído pelo fabricante, pelo seu 
serviço pós-venda ou por uma pessoa com 
qualificação semelhante por forma a evitar 
perigos.

• Não abra a caixa. Solicite a reparação a 
técnicos qualificados.

• Para o efeito, contacte uma oficina 
especializada. Em caso de reparações por 
conta própria, de uma ligação inadequada 
ou de uma utilização incorreta, todos os 
direitos de garantia e responsabilidade 
perdem a sua validade.

• Apenas as peças que correspondam aos 
dados do aparelho originais podem ser 
utilizadas para as reparações. Este produto 
contém peças elétricas e mecânicas 
essenciais à proteção contra fontes de 
perigo.

• O produto não pode ser utilizado com um 
temporizador externo ou com um sistema 
de controlo remoto em separado.

• Não mergulhe o produto em água ou 
noutros líquidos.

• Certifique-se de que não entra água na 
caixa.

• Nunca toque na ficha de alimentação com 
as mãos molhadas.

• Nunca puxe a ficha da tomada pelo cabo 
de alimentação. Agarre sempre na própria 
ficha de alimentação.

• Nunca utilize o cabo de alimentação como 
pega de transporte.

• Proteja o cabo de alimentação de arestas 
afiadas, cargas mecânicas e superfícies 
quentes.
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• Certifique-se de que o cabo está disposto 
de forma a que ninguém possa passar por 
cima dele ou tropeçar no mesmo.

• Utilize o produto exclusivamente em 
espaços interiores. Nunca o utilize em 
espaços húmidos ou à chuva.

• Nunca o utilize nas proximidades 
imediatas de um lava-louça, de uma 
banheira, de um chuveiro ou de uma 
piscina.

• Nunca pegue no produto se este tiver 
caído à água. Se for este o caso, puxe 
imediatamente a ficha de alimentação da 
tomada.

• Desconecte sempre a ficha de alimentação 
da tomada antes de proceder à 
montagem, à desmontagem ou à limpeza.

• Desconecte o produto da rede elétrica se 
não o utilizar durante um longo período 
(p. ex., nas férias) ou se pretender 
instalá-lo noutro local.

 ATENÇÃO!  
Perigos para crianças ou 
pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas (por exemplo, 
parcialmente deficientes, 
pessoas mais velhas com 
limitações das capacidades 
físicas e mentais) ou falta de 
experiência e conhecimento 
(por exemplo, crianças mais 
velhas).

• Nunca deixe crianças sozinhas com o 
material da embalagem. Existe perigo de 
asfixia através do material da embalagem. 
As crianças subestimam, muitas vezes, os 

perigos. Mantenha o produto sempre fora 
do alcance das crianças.

• Este produto pode ser utilizado por 
crianças a partir dos 8 anos, bem como por 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou com falta de 
experiência e/ou conhecimento, se forem 
supervisionadas ou tiverem sido instruídas 
sobre a utilização segura do produto e 
tiverem compreendido os perigos daí 
resultantes. A limpeza e manutenção do 
utilizador não deve ser efectuada por 
crianças, a menos que estas tenham mais 
de 8 anos e sejam supervisionadas.

• As crianças não podem brincar com o 
produto.

• Não deixe o produto sem supervisão 
durante a sua utilização.

• Manter o produto e o seu cabo fora do 
alcance de crianças com menos de 8 anos 
de idade.

 ATENÇÃO!  
Risco para a saúde!

Um manuseamento inadequado do produto 
pode causar danos à saúde.
• Ferva um enchimento de água completo 

na primeira utilização e após a 
descalcificação ou um longo período de 
não utilização. Depois, deite a água fora 
por motivos higiénicos.

 ATENÇÃO!  
PERIGO DE QUEIMADURAS!

O evaporador, o tabuleiro de gotejamento, 
os recipientes de cozedura e a tampa ficam 
quentes durante o funcionamento da 
máquina e podem provocar queimaduras.
• Nunca toque no evaporador e nos 
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recipientes de cozedura com os dedos 
desprotegidos durante o funcionamento. 
Use luvas de cozinha ou pegas para tachos.

• Não coloque nenhum pano ou guardanapo 
por baixo da máquina de cozer a vapor. 
Existe perigo de incêndio.

• A abertura para a saída de vapor liberta 
vapor quente. Assegure uma distância de 
segurança suficiente em relação a todos os 
objetos facilmente inflamáveis, p. ex., 
cortinas e cortinados.

• Lembre-se que, mesmo depois de 
desligada, a máquina de cozer a vapor 
ainda pode libertar vapor quente.

 ATENÇÃO!  
Perigo de queimaduras!

Durante a utilização da máquina de cozer a 
vapor, ocorre a saída de vapor quente que 
pode provocar queimaduras.
• Evite qualquer contacto com o vapor 

quente durante o processo de cozedura, ao 
reencher o recipiente de água e quando a 
tampa está aberta.

• Nunca incline nem mova a máquina de 
cozer a vapor durante o funcionamento, 
pois isso poderá provocar a saída de água 
quente.

• Desligue a máquina de cozer a vapor 
imediatamente e retire a ficha de 
alimentação da tomada caso o recipiente 
de água transborde durante o 
funcionamento ou se ocorrer a formação 
de poças de água por baixo da máquina de 
cozer a vapor.

• Levante sempre a tampa de forma a que o 
vapor não possa escorrer na sua direção.

• Não abra a tampa enquanto a água está a 

ferver.
• Não encha o recipiente de água em 

demasia, caso contrário, a água a ferver 
pode salpicar.
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  NOTA!  
Perigo de danos!

Um manuseamento inadequado da máquina 
de cozer a vapor pode provocar danos na 
mesma.
• Coloque o produto sobre uma superfície de 

trabalho bem acessível, plana, seca, 
resistente ao calor e suficientemente 
estável. Não coloque o produto no rebordo 
nem no canto da superfície de trabalho.

• Deixe pelo menos 20 cm de espaço livre em 
cada um dos lados e 1 m por cima da 
máquina de cozer a vapor.

• Nunca exponha a máquina de cozer a vapor 
a temperaturas elevadas (aquecedores, 
etc.) nem a intempéries (chuva, etc.).

• Não exponha a máquina de cozer a vapor a 
temperaturas inferiores a 0 °C durante 
longos períodos. A água residual 
eventualmente congelada pode danificar a 
máquina de cozer a vapor.

• Nunca coloque a máquina de cozer a vapor 
vazia em funcionamento.

• Encha o recipiente de água apenas com 
água potável limpa e fria e não com 
qualquer outro tipo de líquidos ou aromas.

• Coloque o produto exclusivamente sobre 
uma superfície plana, seca e antideslizante 
para que o aparelho não possa cair nem 
escorregar.

• Por motivos de segurança elétrica, o 
produto não pode ser limpo com produtos 
de limpeza agressivos nem mergulhado em 
água.

• Utilize os recipientes de cozedura, a taça 
para cozer arroz e a tampa apenas com a 
máquina de cozer a vapor. Nunca coloque 
as peças sobre uma placa de fogão quente 

ou no micro-ondas. Caso contrário, estas 
podem ficar deformadas ou danificadas de 
outra forma.

• Não volte a utilizar a máquina de cozer a 
vapor se os respetivos componentes de 
plástico apresentarem fissuras ou fendas ou 
se tiverem deformado após um 
aquecimento excessivo. Substitua os 
componentes danificados apenas por peças 
sobressalentes originais.

Primeira colocação em 
funcionamento

Inspecionar a máquina de cozer a vapor e 
o material fornecido

  NOTA!  
Perigo de danos!

• Ao abrir a embalagem de forma 
imprudente com uma faca afiada ou outros 
objetos pontiagudos, o produto poderá ficar 
danificado rapidamente.

Proceda com cuidado ao abrir a embalagem.

1. Retire o produto da embalagem.
2. Verifique se o fornecimento está completo (ver Fig. A).
3. Verifique se o produto ou as peças individuais 

apresentam danos. Se for esse o caso, não utilize o 
produto. Contacte o distribuidor através do endereço 
de assistência técnica indicado.
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Limpeza básica

 ATENÇÃO!  
Perigo de curto-circuito! 

A entrada de água na caixa pode provocar 
um curto-circuito.
• Nunca mergulhe a unidade do motor em 

água.
• Certifique-se de que não entra água na 

caixa.

  NOTA!  
Perigo de danos!

Um manuseamento inadequado do produto 
pode originar danos no mesmo.
• Não utilize produtos de limpeza agressivos, 

escovas com cerdas de metal ou nylon nem 
objetos de limpeza afiados ou metálicos, 
tais como facas, espátulas duras ou 
semelhantes. Estes podem danificar as 
superfícies.

• Nunca lave a unidade do motor na máquina 
de lavar louça. Tal originaria a destruição da 
mesma.

1. Retire todos os materiais da embalagem.
2. Antes da primeira utilização, limpe todas as peças do 

produto conforme descrito no capítulo «Limpeza»: 
• Tampa 1 , 
• Recipientes de cozedura 2 , 4 , 5  e 
• Taça para cozer arroz 3 .

3. Antes da primeira utilização com alimentos, coloque o 
produto em funcionamento 3 vezes durante 30 
minutos apenas com água e sem qualquer alimento. 
Deite fora a água que sobrar.

Instalar a máquina de cozer a vapor

• Coloque o produto sobre uma superfície firme, plana e 
insensível à água e ao calor.

• Instale o produto de modo a que este não possa tombar.
• Instale o produto de modo a que o vapor que sai possa 

dissipar-se livremente para cima.
• Não coloque o produto diretamente sobre ou junto de 

um fogão a gás ou elétrico ou de outra fonte de calor.
• Nunca deixe o produto em espaços com temperaturas 

inferiores a 0 °C.
• Os líquidos residuais podem congelar e provocar danos. 

Operação

 ATENÇÃO!
Perigo de queimaduras!

A máquina de cozer a vapor, sobretudo o 
evaporador, o tabuleiro de gotejamento, os 
recipientes de cozedura e a tampa, ficam 
quentes durante o funcionamento e podem 
provocar queimaduras.
• Nunca toque no evaporador, no tabuleiro de 

gotejamento, nos recipientes de cozedura e na tampa 
com os dedos desprotegidos durante o funcionamento. 
Use pegas de cozinha.

 ATENÇÃO! 
Perigo de queimaduras!

A abertura para a saída de vapor na parte 
superior da tampa liberta vapor quente 
durante o funcionamento. Durante a 
utilização, também é possível a acumulação 
de vapor quente por baixo da tampa que 
pode provocar queimaduras.
• Evite qualquer contacto do corpo com o vapor quente 

libertado.
• Levante sempre a tampa de forma a que o vapor não 
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possa escorrer na sua direção.
• Não deixe a máquina de cozer a vapor sem supervisão 

enquanto a ficha de alimentação estiver inserida na 
tomada.

Encher com água

  NOTA!  
Perigo de danos!

Um manuseamento inadequado da máquina de cozer a 
vapor pode provocar danos na mesma.
• Encha o recipiente de água no máx. até à marca «MAX».
• Encha o recipiente de água apenas com água potável fria 

e não com qualquer outro tipo de líquidos ou 
ingredientes.

• Encha o recipiente de água 8  com um mínimo de 0,35 l 
e um máximo de 1 l de água potável fria (ver Fig. B).

Montar a máquina de cozer a vapor

1. Coloque o tabuleiro de gotejamento 6  sobre o 
recipiente de água 8  (ver Fig. C).

2. Coloque o recipiente de cozedura 1 5  sobre o 
tabuleiro de gotejamento.  

 Os recipientes de cozedura têm diâmetros 
diferentes. Tenha sempre em atenção a 
sequência correta e o encaixe correto dos 
recipientes de cozedura, caso contrário, não 
é possível garantir um funcionamento 
perfeito (ver Fig. D).

3. Para quantidades maiores ou alimentos diferentes, use 
adicionalmente os recipientes de cozedura 2 4  e 3 2  
(ver Fig. D).

4. Use a taça para cozer arroz 3  apenas no recipiente de 
cozedura 1 ou 2 (ver Fig. E).

5. Coloque sempre a tampa 1  no topo.
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Preparar e adicionar os alimentos a 
cozinhar

NOTA!  
Perigo de danos!

Um manuseamento inadequado da máquina de cozer a 
vapor pode provocar danos na mesma.
• Nunca utilize talheres de metal ou outros materiais 

duros ou afiados na máquina de cozer a vapor para não 
danificar os componentes de plástico. Use talheres de 
madeira ou de plástico resistente ao calor. Nunca corte 
os alimentos dentro da máquina de cozer a vapor nem a 
raspe com objetos duros e afiados.

• Use apenas legumes frescos ou congelados. Não 
introduza alimentos estragados na máquina.

• Lave bem os legumes e o arroz antes de os introduzir na 
máquina.

• Corte os pedaços grandes em pedaços mais pequenos 
antes de iniciar a cozedura.

• Os pedaços a cozinhar deverão ter mais ou menos o 
mesmo tamanho.

• Verta sempre o arroz na taça para cozer arroz 3 . 
Adicione água suficiente para cobrir o arroz  
(máx. 0,75 l).

• Tenha em atenção o capítulo «Indicações de preparação» 
relativo às quantidades e aos tempos de cozedura dos 
diferentes alimentos.

• Tempere os alimentos apenas depois de concluído o 
processo de cozedura.

• Não encha em demasia os recipientes de cozedura 2 , 4  
e 5 . As aberturas para a saída do vapor na tampa 1  
não podem estar bloqueadas para que o vapor possa 
circular livremente.

Cozinhar

1. Ligue a ficha de alimentação 13  a uma tomada 
devidamente instalada.

2. Com o regulador rotativo 11 , ajuste o tempo de 
cozedura pretendido (ver Fig. F). A luz de controlo de 
funcionamento 12  acende-se e o temporizador 
integrado começa a tiquetaquear. No fim do processo 
de cozedura, o produto desliga-se e ouve-se um sinal 
acústico breve.  

 Por motivos de segurança, o evaporador 
desliga-se caso a água evapore antes de o 
tempo de cozedura definido chegar ao fim. 
No entanto, o temporizador continua a 
funcionar até ao fim.

3. Por isso, adicione água no tabuleiro de gotejamento 
através da abertura de enchimento quando o indicador 
do nível de água indicar «MIN» (ver Fig. G). Retire 
cuidadosamente os recipientes de cozedura 2 , 4  e 5  
da máquina de cozer a vapor com a ajuda de pegas de 
cozinha e abra a tampa 1  também com uma pega de 
cozinha, para que o vapor quente não possa sair na sua 
direção.  

Retire a ficha de alimentação da tomada.  
 Prolongue ou encurte o tempo de cozedura 
rodando o regulador rotativo no sentido dos 
ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
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Interromper o processo de cozedura

1.  Rode o regulador rotativo 11  no sentido dos ponteiros do relógio até ao batente. A luz de controlo de funcionamento 
12  apaga-se, o temporizador deixa de tiquetaquear e ouve-se um sinal acústico breve.

2. Retire a ficha de alimentação da tomada 13 .

Adicionar água

ATENÇÃO! 
Perigo de queimaduras!

A abertura para a saída de vapor na parte superior da tampa liberta vapor quente durante o 
funcionamento que pode provocar queimaduras.
• Não toque na parte superior da tampa com as mãos desprotegidas e não lhe pegue por cima durante o funcionamento.
Caso seja necessário adicionar água durante um processo de cozedura:
1. Encha um recipiente com água (p. ex. copo medidor).
2. Com esse recipiente, verta a água cuidadosamente para dentro do tabuleiro de gotejamento 6 , no máx. até à marca 

«MAX» no indicador do nível de água 10 , através da abertura de enchimento extraível 7 .
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Indicações de preparação

Arroz:
• Existem diversos tipos de arroz. Siga as instruções de cozedura individuais de cada tipo.
• Coloque o arroz e a água na taça para cozer arroz 3  depois de os medir com precisão. Coloque a tampa sobre o 

recipiente de cozedura 5  e ligue a máquina de cozer a vapor.
• Decorrido o tempo mínimo definido para cada tipo, verifique se o arroz está cozido de forma uniforme. Misture o arroz.
• Ao verificar/misturar o arroz, certifique-se de que a água condensada não pinga para a taça do arroz. Esta alterará a 

qualidade e o sabor do arroz.
• Após a cozedura, o arroz pode ser temperado com sal, pimenta ou manteiga.

Tipos de arroz Quantidade de arroz Tempo aproximado

na taça para cozer arroz Água (minutos)

Arroz integral
- Normal
- Vaporizado 
(«parboiled»)

1/2 chávena
1 chávena

1 chávena
1 1/2 chávena

42–45
45–50

Mistura de arroz de 
grão longo e arroz 
selvagem
- Normal
- Arroz de cozedura 
rápida

1 chávena
1 chávena

1 1/2 chávena
1 3/4 chávena

56–58
18–20
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Legumes/fruta:
A quantidade, a qualidade, a frescura, o tamanho/uniformidade e a temperatura de alimentos congelados podem 
influenciar o tempo de cozedura. A quantidade de água e o tempo de cozedura são variáveis, em função do resultado 
pretendido.
• Lave bem os legumes e corte os caules. Limpe, descasque ou pique os legumes conforme necessário.
• Pedaços pequenos cozinham mais depressa do que pedaços grandes.
• Não descongele legumes congelados antes de os cozinhar.

Tipo de legume/fruta Peso ou quantidade Tempo aproximado (minutos)
Alcachofras, inteiras 4 unidades inteiras 30–32

Espargos, pontas 500 g 12–14

Feijões
- Verde/vagem amarela
- Cortado ou inteiro
- Grosso

250 g
500 g
500 g, sem casca

12–14
20–22
12–13

Beterraba 500 g, cortada 25–28

Brócolos, grelos 500 g 20–22

Couve-de-bruxelas 500 g 24–26

Couve-repolho 500 g, cortada 16–18

Aipo 250 g, em tiras 14–16

Cenouras 500 g, às rodelas 18–20

Couve-flor 500 g 20–22

Milho em espiga 3–5 espigas 14–16

Beringela 500 g 16–18

Cogumelos, inteiros 500 g 10–12

Cebolas 250 g, em rodelas finas 12–14

Pimento, inteiro até 4 de tamanho médio 12–13

Batatas aprox. 500 g 30–32

Rutabaga 1 de tamanho médio, aos cubos 28–30

Espinafres 250 g 14–16

Abóbora 500 g 16–18

Nabos 500 g, às rodelas 20–22

Legumes congelados 285 g 28–50

Maçãs 500 g, em pedaços 10–15

Peras 500 g, em pedaços 10–15
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Peixe e frutos do mar:
Os tempos de cozedura indicados na tabela dizem respeito a peixe e frutos do mar frescos, congelados e descongelados.
• Limpe o peixe e os frutos do mar frescos antes de os cozinhar.
• Quase todos os tipos de peixe e de frutos do mar cozinham muito rapidamente. Cozinhe porções pequenas ou as 

quantidades indicadas.
• Ostras e moluscos bivalves grandes e pequenos abrem-se em momentos diferentes. Verifique as conchas para evitar 

uma cozedura excessiva. Não coma, sob circunstância alguma, moluscos bivalves cuja concha não se tenha 
aberto após a cozedura, por forma a evitar uma possível intoxicação.

• Também pode cozinhar filetes de peixe na taça para cozer arroz.
• Defina tempos de cozedura adequados.

Peixe/frutos do mar Peso ou quantidade Tempo aproximado (minutos)
Moluscos bivalves grandes em 
concha

500 g 10–12

Caranguejos 250 g 20–22

Lagosta
- Cauda
- Cortada

2–4
500–600 g

16–18
18–20

Moluscos bivalves pequenos
(frescos, na concha) 1 500 g 18–20

Ostras
(frescas, na concha) 500 g 20–22

Vieiras (frescas) 500 g 16–18

Camarões
- De tamanho médio, com casca
- Grandes/muito grandes, com 
casca

500 g
500 g

10–12
16–18

Peixe
- Inteiro
- Filete
- Bife

250–375 g
500 g
500 g, 2,5 cm de espessura

10–12
10–12
16–18
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Carne:
Tipos de carne Peso ou quantidade Tempo aproximado (minutos)

Vaca
- Pedaços
- Hambúrguer/rodelas de 
hambúrguer
- Almôndegas

500 g
500 g
500 g

28–30
16–18
22–24

Frango
- Pedaços/fatias 2–4 24–26
Borrego
- Pedaços/fatias 500 g 26–28
Porco
- Pedaços/fatias 500 g 26–28
Cachorros quentes/salsichas 500 g 14–18

Limpeza

ATENÇÃO!
Perigo de curto-circuito!

A entrada de água na caixa pode provocar 
um curto-circuito.
• Nunca mergulhe a unidade do motor em água.
• Certifique-se de que não entra água na caixa.

ATENÇÃO!
Perigo de queimaduras!

A máquina de cozer a vapor, sobretudo o 
evaporador, o tabuleiro de gotejamento, os 
recipientes de cozedura e a tampa, ficam 
quentes durante o funcionamento e podem 
provocar queimaduras.
• Deixe a máquina de cozer a vapor arrefecer 

completamente antes de cada limpeza.

NOTA!
Perigo de danos!

Um manuseamento inadequado do produto pode 
originar danos no mesmo.
• Limpe a máquina de cozer a vapor após cada utilização. 

Os restos dos alimentos cozinhados podem ficar colados 
ao fundo do recipiente de cozedura e obstruir a abertura 
para a saída do vapor.

• Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com 
cerdas de metal ou nylon nem objetos de limpeza 
afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras ou 
semelhantes. Estes podem danificar as superfícies.

• Nunca lave a unidade do motor na máquina de lavar 
louça. Tal originaria a destruição do mesmo.
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Limpar a máquina de cozer a vapor
1. Certifique-se de que o produto está desligado. Para o 

efeito, rode o regulador rotativo para o ajuste do 
tempo de cozedura 11  no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio até ao batente.

2. Retire a ficha de alimentação da tomada 13 .
3. Deixe a máquina de cozer a vapor arrefecer 

completamente.
4. Se necessário, escoe a água que resta no recipiente de 

água 8  e no tabuleiro de gotejamento 6 .
5. Limpe a unidade do motor com o recipiente de água 

apenas com um pano ligeiramente humedecido e lave 
bem as outras peças com um detergente suave.  

 Todas as peças, à exceção da unidade do 
motor, são adequadas para a máquina de 
lavar louça.

6. Depois, seque bem todas as peças do aparelho.

Descalcificar o recipiente de água e o 
evaporador

 ATENÇÃO! 
Perigo de ferimentos e 
queimaduras!

A descalcificação a quente pode provocar a 
formação de vapores tóxicos que, por sua 
vez, podem dar origem a queimaduras.
• Nunca efetue a descalcificação do 

recipiente de água e do evaporador 
enquanto estes estiverem quentes. Utilize 
exclusivamente descalcificantes adequados 
para a descalcificação a frio.

• Dependendo da dureza da água local, descalcifique o 
recipiente de água 8  e o evaporador 9  de vez em 
quando com um descalcificante convencional, adequado 
para a descalcificação a frio. Oriente-se pelas instruções 
do fabricante do descalcificante. 

Armazenamento

NOTA! 
Perigo de danos!

A entrada de humidade na caixa pode danificar o 
produto.
• Mantenha a máquina de cozer a vapor longe da 

humidade.
1. Certifique-se de que todas as peças estão 

completamente secas antes de as arrumar.
2. Guarde sempre o produto num local limpo, seco e sem 

gelo, protegido da luz solar direta e inacessível a 
crianças pequenas.

3. Não dobre o cabo de alimentação.
4. Não coloque quaisquer objetos pesados e/ou duros 

sobre o produto ou sobre os seus componentes.
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Dados técnicos
Modelo: 12851A0
Tensão de alimentação: 230 V ~; 50 Hz
Polipropileno (PP) (sem bisfenol A (BPA)) Potência: 800 W
Classe de proteção: I
Peso: aprox. 1,9 kg
Dimensões: aprox. 29 x 37 x 18,5 cm
Material
Recipiente de cozedura, taça para cozer arroz, tampa: Polipropileno (PP) (livre de bisfenol A (BPA))
Ref. n.º: 4770
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Declaração de conformidade

 A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, 
Alemanha, declara sob plena 
responsabilidade que o produto 
anteriormente mencionado cumpre os 
requisitos básicos das diretivas UE indicadas. 
A declaração de conformidade UE pode ser 
solicitada ao fabricante, no endereço 
indicado no cartão de garantia.

Eliminação

Eliminar a embalagem
 O material da embalagem é parcialmente 
reciclável. Elimine a embalagem de forma 
ecológica, depositando-a no ponto de 
recolha de material reciclável. Entregue-a 
num ponto de recolha público.

       Este símbolo indica como separar 
corretamente os materiais da embalagem 
para a eliminação. Elimine as embalagens 
de papel no ecoponto para papel e as 
embalagens de plástico, metal ou materiais 
compósitos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto
(aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus 
com sistemas para uma recolha diferenciada de 
resíduos) 

Os aparelhos usados não podem ser
 deitados para o lixo doméstico! 
Se oartigo ficar inutilizável definitivamente, 
todo o consumidor é legalmente obrigado a 
entregar os aparelhos usados, separados do 
lixo doméstico, junto de um ponto de recolha 
do seu município/distrito. Garante-se assim 
que os aparelhos usados são reciclados de 
forma adequada, evitando os possíveis 
efeitos negativos para o meio ambiente.  
É por isso que os aparelhos elétricos estão 
identificados com o símbolo aqui ilustrado.
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