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Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt dampkogeren fra Ambiano. 
Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og 

sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at 
overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for 
anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som forud for 

anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger. 
Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret. 

Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

Dampkoger
Model:

12851A0

IMPORTERET AF:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamborg

Tyskland

50000375

www.wachsmuth-krogmann.com
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Oversigt / udstyrsdele
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2

1
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B

C

1  Låg med dampudgangsåbning
2  Dampkurv 3
3  Risskål
4  Dampkurv 2
5  Dampkurv 1
6  Drypbakke
7  Påfyldningsåbning til efterfyldning af vand

Leveringsomfang / udstyrsdele

7
6

9
8

5

3

10

11
13

12

8  Motordel med vandbeholder
9  Fordamper

10  Vandstandsvisning
11  Drejeknap til indstilling af tilberedningstid
12  Driftskontrollampe
13  Strømstik

Garantibevis
Brugsanvisning
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Oversigt / udstyrsdele



Hurtig opstarts procedure
SYV NEMME TRIN TIL VELLYKKET 

DAMPKOGNING:

1. DAMPKOGER RENGØRES
• Grundudstyr, dampkurve og låg rengøres forud for 

første anvendelse og efter længere tids manglende 
anvendelse.

• Alle dele tørres grundigt af, se også kapitlet 
„Rengøring“ i denne instruktionsbog.

2. FYLD VAND I
• Fyld frisk, koldt drikkevand i vandbeholderen højst til 

markeringen „MAX“.

3. DAMPKOGER SÆTTES SAMMEN
• Læg drypbakken på motordelen.
• Vælg det nødvendige antal dampkurve og forbered 

fødevarerne.
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OPSTARTS

PROCEDURE



4. FORBEREDTE FØDEVARER FYLDES I
• Læg de frosne eller friske, afpudsede og småt skårne 

fødevarer i dampkurvene.
• Læg de store stykker med lang tilberedningstid i den 

nederste dampkurv.
• Læg finere grøntsager i midten.
• Læg tynde bladgrøntsager i den øverste dampkurv.

5. DAMPKURVE ARRANGERES
• Stil alle fyldte dampkurve oven på hinanden på 

drypbakken. Vær opmærksom på, at kurvene kun 
passer oven på hinanden i den korrekte rækkefølge fra 
1-3. Numrene findes på håndtagene.

• Sæt til sidst låget på den øverste dampkurv.

6. STRØMSTIK STIKKES IND
• Stik strømstikket ind i en let tilgængelig stikkontakt.
• Se angivelserne på typeskiltet.

7. DAMPNINGSTID INDSTILLES - DAMPNING
• Med drejeknappen indstilles den ønskede 

tilberedningstid. Dampkogeren tændes derved 
samtidigt, og driftskontrollampen lyser. Efter afsluttet 
tilberedningstid slukkes dampkogeren automatisk. Der 
lyder en advarselstone, og driftskontrollampen slukkes.  
Du kan nu tage fødevarerne ud.
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Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares
    Du bedes forud for anvendelse af produktet 

læse og overholde instruktionsbogen, specielt 
anvendelseshenvisningerne og advarslerne.

Gem instruktionsbogen til senere reference, og giv den 
videre til en eventuel efterfølgende ejer. Produktet må 
kun anvendes med det medleverede tilbehør og er 
beregnet til anvendelse på privat område.

Tegnforklaring
Følgende symboler og advarsler anvendes i denne 
instruktionsbog, på produktet eller på emballagen.

Instruktionsbogen er udgivet: måned/år

ADVARSEL! Dette symbol/advarsel 
betegner en fare med en mellemstor 
risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan 
medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.

FORSIGTIG! Dette symbol/advarsel 
betegner en fare med en lav risikograd, 
som, hvis den ikke undgås, kan medføre en 
mindre eller moderat kvæstelse.

 
Dette symbol er en advarsel mod fare på 
grund af varme overflader!

HENVISNING! Denne advarsel advarer 
mod eventuelle materielle skader.

Konformitetserklæring (se kapitlet 
"Konformitetserklæring"): Produkter, som 
er mærket med dette symbol, opfylder alle 
fælles bestemmelser, som er gældende i 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde.

ADVARSEL! Fare for elektrisk stød!

Stemplet bekræfter, at produktet er sikkert 
ved forskriftsmæssig anvendelse. 
Teststemplet „GS“ (testet sikkerhed) 
bekræfter produktets konformitet med den 
tyske lov om produktsikkerhed (ProdSG).

Dette symbol kendetegner produkter, som 
er fødevareægte. Derved forringes smags- 
og lugtegenskaber ikke.

Tilbehøret er egnet til opvaskemaskine.
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Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse
Dampkogeren er udelukkende beregnet til 
dampkogning af grøntsager, ris, fisk osv. Dette produkt 
er kun beregnet til anvendelse i private hjem og ikke 
egnet til erhvervsmæssige formål. 
Dette produkt er beregnet til følgende anvendelser:   
-  personalekøkkener i forretninger, på kontorer og andre 

arbejdsområder.
- på bondegårde.
- af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder.
- i omgivelser af typen "Bed and Breakfast".
Produktet er ikke legetøj for børn! En anden anvendelse 
end tidligere beskrevet eller en ændring af produktet er 
ikke tilladt og kan føre til materielle skader eller endda 
personkvæstelser. Producenten eller forhandleren tager 
ikke ansvar for skader, som måtte være opstået på 
grund af ikke forskriftsmæssig eller forkert anvendelse. 

Sikkerhedsanvisninger 
ADVARSEL!  
Fare for elektrisk stød!

Fejlbehæftet el-installation eller for høj 
netspænding kan medføre elektrisk stød.
• Forud for anvendelse skal du sikre dig, at 

den eksisterende netspænding stemmer 
overens med produktets nødvendige 
driftsspænding (se „Tekniske data“).

• Tilslut kun produktet til en lettilgængelig 
stikkontakt, så du i tilfælde af uheld 
hurtigt kan koble det fra strømmen.

• Ved synlig defekt skal produktet 
omgående tages ud af drift.

• Hvis produktets strømkabel er beskadiget, 
skal det udskiftes af producenten eller 
dennes kundeservice eller en tilsvarende 
kvalificeret person for at undgå risici.

• Kabinettet må ikke åbnes, og reparation 
skal foretages af sagkyndige.

• Du skal i så fald henvende dig til et 
specialværksted. Ved selvstændigt udførte 
reparationer, ukyndig tilslutning eller 
forkert betjening bortfalder ansvars- og 
garantidækningen.

• Ved reparationer må der kun anvendes 
dele, som svarer til de oprindelige 
udstyrsdata. I dette produkt findes der 
elektriske og mekaniske dele, som er 
uundværlige til beskyttelse mod farekilder.

• Produktet må ikke anvendes med et 
eksternt tænd-sluk-ur eller et separat 
fjernstyringssystem.

• Nedsænk ikke produktet i vand eller andre 
væsker.

• Sørg for, at vand ikke trænger ind i 
kabinettet.

• Tag aldrig fat i strømstikket med fugtige 
hænder.

• Træk aldrig strømstikket ud af 
stikkontakten i strømkablet, men tag altid 
fat i strømstikket.

• Anvend aldrig strømkablet som 
bærehåndtag.

• Beskyt strømkablet mod skarpe kanter, 
mekaniske belastninger og varme 
overflader.

• Sørg for, at strømkablet udlægges således, 
at ingen kan løbe ind i det eller snuble 
over det.

• Anvend kun produktet indendørs. Anvend 
det aldrig i fugtige rum eller i regnvejr.

• Må aldrig anvendes i nærheden af en vask, 
et badekar, et brusebad eller et 
svømmebassin.

• Du må aldrig tage fat i produktet, hvis det 
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er faldet ned i vand. I så fald skal stikket 
straks tages ud af stikkontakten.

• Forud for montage, demontage eller 
rengøring skal strømstikket altid tages ud 
af stikkontakten.

• Produktet skal frakobles 
strømforsyningen, hvis du ikke vil anvende 
det i længere tid (f.eks. ferie) eller vil 
opstille det på et andet sted.

 ADVARSEL!  
Fare for børn og personer med 
nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner (for 
eksempel delvist 
handicappede, ældre personer 
med begrænsning af fysiske 
og mentale evner) eller 
mangel på erfaring og 
kendskab (for eksempel ældre 
børn).

• Lad aldrig børn være uden opsyn med 
emballagematerialet. Der er fare for 
kvælning på grund af 
emballagematerialet. Børn undervurderer 
ofte risici. Hold altid børn på afstand af 
produktet.

• Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 
år og derover samt af personer med 
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller mangel på erfaring og/eller 
kendskab, hvis de er under opsyn, eller 
hvis de er blevet instrueret i sikker 
anvendelse af produktet og forstår de 
deraf resulterede risici. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke udføres af 
børn, medmindre de er over 8 år og er 
unden opsyn.

• Børn må ikke lege med produktet.
• Lad ikke produktet være uden opsyn under 

anvendelsen.
• Opbevar produktet og dets kabel uden for 

rækkevidde af børn under 8 år.
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 ADVARSEL!  
Sundhedsfare!

Ukyndig håndtering af produktet kan 
medføre kvæstelser.
• En fuldstændig vandopfyldning skal 

opvarmes ved første anvendelse, efter 
afkalkning og efter længere tids 
manglende anvendelse. Af hygiejniske 
årsager skal vandet derefter hældes væk.

 ADVARSEL!  
FARE FOR FORBRÆNDING!

Fordamper, drypbakke, dampkurve og låg 
bliver varme under anvendelsen og kan 
forårsage forbrændinger.
• Du må aldrig berøre fordamperen og 

dampkurvene med de bare hænder under 
anvendelsen. Anvend grillhandsker eller 
grydelapper.

• Læg ikke klude eller servietter under 
dampkogeren. Der er brandfare.

• Der siver varm damp ud af 
dampudgangsåbningen. Sørg for 
tilstrækkelig sikkerhedsafstand til alle let 
brændbare genstande f.eks. gardiner og 
forhæng.

• Vær opmærksom på, at der også kan sive 
varm damp ud af dampkogeren, når den 
er slukket.

 ADVARSEL!  
Fare for skoldning!

Under anvendelse af dampkogeren siver 
varm damp ud, som kan medføre skoldning.
• Undgå enhver kontakt med den varme 

damp under dampningsprocessen, ved 
genopfyldning af vandtanken, og når 
låget er åbent.

• Du må aldrig vippe eller flytte 
dampkogeren under anvendelsen, da 
varmt vand i så fald kan løbe ud.

• Du skal straks slukke dampkogeren og 
tage strømstikket ud, hvis vandtanken 
løber over under anvendelsen, eller der 
dannes pytter under dampkogeren.

• Løft altid låget således, at dampen ikke 
kan sive ud i din retning.

• Låget må ikke åbnes, mens vandet koger.
• Vandtanken må ikke overfyldes, da 

kogende vand ellers kan sprøjte ud.
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HENVISNING!  
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af dampkogeren kan 
medføre beskadigelser på dampkogeren.
• Sæt produktet på en lettilgængelig, jævn, 

tør, varmebestandig og tilstrækkeligt stabil 
bordflade. Stil ikke produktet på kanten af 
bordfladen.

• Der skal på hver side af dampkogeren være 
mindst 20 cm frirum, over dampkogeren 
mindst 1 m.

• Udsæt ikke dampkogeren for høje 
temperaturer (radiatorer etc.) eller 
vejrpåvirkninger (regn etc.).

• Udsæt ikke dampkogeren for temperaturer 
under 0°C i en længere periode. Eventuelt 
frosset resterende vand kan beskadige 
dampkogeren.

• Tag aldrig dampkogeren i anvendelse, hvis 
den er tom.

• Fyld kun frisk, koldt drikkevand i 
vandbeholderen og ikke andre væsker eller 
aromaer.

• Sæt kun produktet på en jævn, tør og 
skridsikker flade, så udstyret hverken kan 
vælte eller glide ned.

• Af hensyn til elektrisk sikkerhed må 
produktet aldrig rengøres med stærke 
rengøringsmidler eller nedsænkes i vand.

• Anvend kun dampkurve, risskål og låg til 
dampkogeren. Stil aldrig delene på en varm 
kogeplade eller ind i mikrobølgeovnen. De 
kan i så fald blive deforme eller på anden 
måde beskadiget.

• Anvend ikke dampkogeren længere, hvis 
dampkogerens plastkomponenter har 
ridser eller revner eller er blevet deforme 
efter en overophedning. Lad kun 

beskadigede komponenter erstatte af 
passende originale reservedele.

Første anvendelse

Dampkoger og leveringsomfang kontrol-
leres

  HENVISNING!  
Fare for skader!

• Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med 
en skarp kniv eller andre spidse genstande, 
kan produktet nemt blive beskadiget.

Vær meget forsigtig ved åbningen.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se fig. A).
3. Kontrollér, om produktet eller de enkelte dele er 

beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du ikke 
anvende produktet. Henvend dig til forhandleren på 
den angivne serviceadresse.
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Grundrengøring

 ADVARSEL!  
Fare for kortslutning!

Vand, som er trængt ind i kabinettet, kan 
forårsage en kortslutning.
• Nedsænk aldrig motordelen i vand.
• Sørg for, at vand ikke trænger ind i 

kabinettet.

  HENVISNING!  
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af produktet kan 
medføre beskadigelser.
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, 

børster med metal- eller nylonbørster samt 
ingen skarpe eller metalliske 
rengøringsgenstande som knive, hårde 
spartler og lignende. De kan beskadige 
overfladerne.

• Motordelen må under ingen 
omstændigheder sættes i 
opvaskemaskinen. Derved vil den blive 
ødelagt.

1. Fjern emballagematerialet og alle 
emballagematerialer.

2. Forud for første anvendelse rengøres alle produktets 
dele som beskrevet i kapitlet “Rengøring”: 
• Låg 1  , 
• Dampkurve 2 , 4 , 5  og 
• Risskål 3 .

3. Produktet skal forud for første anvendelse med 
fødevarer køres igennem kun med vand og uden 
fødevarer i 3 x 30 minutter. Resterende vand skal altid 
hældes væk.

Dampkoger opstilles

• Produktet stilles på en fast, jævn, vand- og 
varmeresistent overflade.

• Produktet skal stilles således, at det ikke kan vælte.
• Produktet skal stilles således, at udsivende vanddamp 

frit kan komme ud for oven.
• Stil ikke produktet direkte på eller ved siden af et 

gaskomfur eller elektrisk komfur eller en anden 
varmekilde.

• Lad aldrig produktet stå i rum med temperaturer under 
0°C.

• Resterende væske kan fryse og forårsage skader. 

Betjening

 ADVARSEL!
Fare for forbrænding!

Dampkogeren, og specielt fordamper, 
drypbakke, dampkurve og låg bliver varme 
under anvendelsen og kan forårsage 
forbrændinger.
• Du må aldrig berøre fordamperen, drypbakken, 

dampkurvene og låget med de bare hænder under 
anvendelsen. Anvend grydelapper..
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 ADVARSEL! 
Fare for skoldning!

Der siver varm damp ud af 
dampudgangsåbningen på oversiden af 
låget under anvendelsen. Også under låget 
kan der under anvendelse sive varm damp 
ud, som kan medføre skoldning.
• Undgå enhver kropskontakt med den varme, 

udstrømmende damp.
• Løft altid låget således, at dampen ikke kan sive ud i din 

retning.
• Lad aldrig dampkogeren være uden opsyn, når 

strømstikket er tilsluttet.

Fyld vand i

  HENVISNING!  
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af dampkogeren kan medføre 
beskadigelser.
• Fyld vandbeholderen højst til markeringen „MAX“.
• Fyld kun koldt drikkevand i vandbeholderen og ikke 

andre væsker eller ingredienser.
• Fyld mindst 0,35 l, maksimalt 1 l, koldt drikkevand i 

vandbeholderen 8  (se fig. B).

Dampkoger sættes sammen

1. Sæt drypbakken 6  på vandbeholderen 8  (se fig. C).
2. Sæt dampkurv 1 5  på drypbakken.   

 Dampkurvene har forskellige diametre. Vær 
altid opmærksom på den korrekte 
rækkefølge og korrekt placering af 
dampkurvene, da en optimal funktion 
ellers ikke er sikret (se fig. D).

3. Ved store mængder eller forskellige fødevarer skal du 
også sætte dampkurvene 2 4  og 3 2  på (se fig. D).

4. Anvend kun risskålen 3  i dampkurv 1 eller 2 (se fig. 
E).

5. Sæt altid låget 1  på øverst.
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Fødevaren forberedes og fyldes i

HENVISNING!  
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af dampkogeren kan medføre 
beskadigelser på dampkogeren.
• Anvend aldrig køkkenredskaber af metal eller andre 

hårde eller skarpkantede materialer i dampkogeren, så 
plastkomponenterne ikke beskadiges. Anvend 
køkkenredskaber af træ eller varmeresistent plast. Du 
må aldrig skære i dampkogeren eller skrabe med hårde, 
skarpkantede genstande.

• Anvend kun friske eller frosne grøntsager. Fyld ikke 
fordærvede fødevarer i.

• Vask grøntsager og ris grundigt, inden de fyldes i.
• Store stykker skal tilskæres eller skæres i mindre stykker 

forud for dampningen.
• Stykkerne, som skal dampes, skal så vidt muligt være 

lige store.
• Fyld altid ris i risskålen 3 . Tilsæt mindst så meget vand, 

at risene er dækkede (maks. 0,75 l).
• Se kapitlet „Henvisninger til tilberedning“ vedrørende 

mængder og tilberedningstider for forskellige fødevarer.
• Fødevarerne krydres først efter afsluttet 

dampningsproces.
• Dampkurvene 2 , 4  og 5  må ikke overfyldes. 

Dampudgangsåbningerne i låget 1  må ikke være 
blokerede, så dampen kan cirkulere frit.

Dampning

1. Stik strømstikket 13  ind i en forskriftsmæssigt 
installeret stikkontakt.

2. Sæt drejeknappen 11  på den ønskede 
tilberedningstid (se fig. F). Driftskontrollampen 12  
lyser, og det indbyggede tænd-sluk-ur tikker. Ved 
afsluttet dampningsproces slukkes produktet, og der 
lyder en kort advarselstone. 

 Hvis vandet er fordampet allerede før 
udløbet af den indstillede tid, slukkes 
fordamperen af sikkerhedsmæssige 
årsager. Tænd-sluk-uret går alligevel 
videre til udløbet tid.

3. Derfor efterfyldes vand gennem påfyldningshullet og 
ind i drypbakken, hvis vandstandsvisningen viser 
„MIN“ (se fig. G). Tag forsigtigt dampkurvene 2 , 4  
og 5  af dampkogeren med grydelapper og åbn 
ligeledes låget 1  med en grydelap, så den varme 
damp ikke kan sive ud i din retning. 

Tag strømstikket ud.  
Tilberedningstiden forlænges eller forkortes 
ved at dreje drejeknappen med eller mod uret.
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Dampningsproces afbrydes

1. Drej drejeknappen (11) mod uret til anslag. Driftskontrollampen 12  slukkes, tænd-sluk-uret holder op med at tikke 
og der lyder en kort advarselstone.

2. Tag strømstikket ud 12 .

Vand efterfyldes

ADVARSEL! 
Fare for forbrænding!

Under anvendelsen siver der varm damp ud af dampudgangsåbningen på oversiden af låget, 
som kan medføre skoldning.
• Under anvendelsen må du ikke berøre oversiden af låget med bare hænder og tag ikke fat derover.
For at efterfylde vand under en dampningsproces ved behov:
1. Fyld vand i en kurv (f.eks. målebæger).
2. Efterfyld forsigtigt vand fra kurven, højst til markeringen „MAX“ på vandstandsvisningen 10 , ind i det udtrækkelige 

påfyldningshul 7  og ind i drypbakken 6 .
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Henvisninger til tilberedning

Ris:
• Der findes forskellige ristyper. Hold dig til den individuelle tilberedningsvejledning for hver type.
• Tilsæt nøje afmålt ris og vand til risskålen 3 . Læg låget på dampkurven 5  og tænd dampkogeren.
• Kontrollér ved minimumstiden, som er fastsat for hver type, om risen er kogt homogent. Risen omrøres.
• Når du kontrollerer/omrører risen, skal du passe på, at kondensvand ikke drypper ned i risskålen. Det vil ændre risens 

kvalitet og smag.
• Efter dampningen kan risen krydres med salt, peber eller smør.

Ristype Sammen i Omtrentlig tid

Risskål rismængde Vand (minutter)

Brun ris
- normal
- forkogt („Parboiled“)

1/2 kop
1 kop

1 kop
1 1/2 kopper

42–45
45–50

Blanding af 
langkornede og vilde 
ris
- normal
- hurtigris

1 kop
1 kop

1 1/2 kopper
1 3/4 kopper

56–58
18–20
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Grøntsager/frugt:
Mængde, kvalitet, friskhed, størrelse/ensartethed og temperatur på frosne fødevarer kan påvirke tilberedningstiden. 
Vandmængden og tilberedningstiden er variable, alt efter det ønskede resultat.
• Vask grøntsagerne grundigt rene og skær stænglerne af. Rens, skræl eller hak grøntsagerne alt efter behov.
• Små stykker tilberedes hurtigere end store.
• Frosne grøntsager må ikke tøs op forud for dampningen.

Grøntsags-/frugtsort Vægt eller styktal Omtrentlig tid (minutter)
Artiskokker, hele 4 hele stykker 30–32

Asparges, spidser 500 g 12–14

Bønner
- grønne/voks
- skårne eller hele
- tykkelse

250 g
500 g
500 g, bælgede

12–14
20–22
12–13

Rødbeder 500 g, skårne 25–28

Broccoli, florets 500 g 20–22

Rosenkål 500 g 24–26

Hvidkål 500 g, skårne 16–18

Selleri 250 g, i skiver 14–16

Gulerødder 500 g, i skiver 18–20

Blomkål, hele 500 g 20–22

Majs på kolber 3-5 kolber 14–16

Aubergine 500 g 16–18

Champignoner, hele 500 g 10–12

Løg 250 g, i tynde skiver 12–14

Paprika, hele op til 4 i mellemstørrelse 12–13

Kartofler ca. 500 g 30–32

Kålroe 1 mellemstor, i terninger 28–30

Spinat 250 g 14–16

Græskar 500 g 16–18

Roer 500 g, i skiver 20–22

Frosne grøntsager 285 g 28–50

Æbler 500 g, i stykker 10–15

Pærer 500 g, i stykker 10–15
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Fisk og skaldyr:
Tilberedningstiderne, som er angivet i tabellen, gælder for friske, frosne og optøede skaldyr og fisk.
• De friske skaldyr og fisken rengøres og renses forud for dampning.
• Næsten alle fiske- og skaldyrsarter er meget hurtigt færdige. Du kan dampe små portioner eller de angivne mængder.
• Store og små muslinger og østers åbner sig på forskellige tidspunkter. Kontrollér skallerne for at undgå en overkogning. 

Du må under ingen omstændigheder spise muslinger, hvis skal ikke har åbnet sig efter dampningen, for 
at undgå en eventuel forgiftning.

• Fiskefileter kan også dampes i risskålen.
• Indstil tilsvarende tilberedningstider.

Fisk/skaldyr Vægt eller styktal Omtrentlig tid (minutter)
Store muslinger i skal 500 g 10–12

Krabber 250 g 20–22

Hummer
- hale
- skårne

2–4
500–600 g

16–18
18–20

Små muslinger
(friske i skal) 1 500 g 18–20

Østers
(friske i skal) 500 g 20–22

Kammuslinger (friske) 500 g 16–18

Rejer
- mellemstore i skal
- store / superstore i skal

500 g
500 g

10–12
16–18

Fisk
- hele
- fileter
- steak

250-375 g
500 g
500 g, 2,5 cm tykke

10–12
10–12
16–18
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Kød:
Kødtype Vægt eller styktal Omtrentlig tid (minutter)

Okse
- stykker
- hamburger/frikadeller
- kødboller

500 g
500 g
500 g

28–30
16–18
22–24

Høne
- stykker/skiver 2–4 24–26
Lam
- stykker/skiver 500 g 26–28
Gris
- stykker/skiver 500 g 26–28
Hot dog/pølser 500 g 14–18

Rengøring

ADVARSEL!
Fare for kortslutning!

Vand, som er trængt ind i kabinettet, kan 
forårsage en kortslutning.
• Nedsænk aldrig motordelen i vand.
• Sørg for, at vand ikke trænger ind i kabinettet.

ADVARSEL!
Fare for forbrænding!

Dampkogeren, og specielt fordamper, 
drypbakke, dampkurve og låg bliver varme 
under anvendelsen og kan forårsage 
forbrændinger.
• Lad dampkogeren køle helt ned forud for hver rengøring.

HENVISNING!
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af produktet kan medføre 
beskadigelser.
• Rengør dampkogeren efter hver anvendelse. Rester af 

fødevarer kan klæbe fast til bunden i dampkurvene og 
tilstoppe dampudgangsåbningen.

• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, børster med 
metal- eller nylonbørster samt ingen skarpe eller 
metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde 
spartler og lignende. De kan beskadige overfladerne.

• Motordelen må under ingen omstændigheder sættes i 
opvaskemaskinen. Derved vil den blive ødelagt.
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Dampkoger rengøres
1. Sørg for, at produktet er slukket. Drej drejeknappen til 

indstilling af tilberedningstiden 11  mod uret til 
anslag.

2. Tag strømstikket ud 13 .
3. Lad dampkogeren køle helt ned.
4. Hæld eventuelt det resterende vand i vandbeholderen 

8  og drypbakken 6  væk.
5. Tør motordelen med vandbeholder af med en kun let 

fugtig klud og vask de andre dele grundigt med mildt 
opvaskemiddel. 

Alle dele, undtagen motordelen, er egnede 
til opvaskemaskine.

6. Tør derefter alle udstyrsdele helt af.

Vandbeholder og fordamper afkalkes
 ADVARSEL! 
Fare for kvæstelse og ætsning!

Ved varm-afkalkning kan der opstå giftige 
dampe, som kan forårsage ætsninger.
• Vandbeholder og fordamper må aldrig 

afkalkes, når de er varme. Anvend 
udelukkende afkalkningsmiddel, som er 
egnet til afkalkning i kold tilstand.

• Afhængig af den lokale vandhårdhed skal vandbeholder 
8  og fordamper 9  afkalkes med jævne mellemrum 

med et almindeligt afkalkningsmiddel, som er egnet til 
afkalkning i kold tilstand. Ret dig efter anvisningerne fra 
producenten af afkalkningsmidlet. 

Opbevaring

HENVISNING! 
Fare for skader!

Fugt, som er trængt ind i kabinettet, kan beskadige 
produktet.
• Hold dampkogeren på afstand af fugt.
1. Sørg for, at alle dele er helt tørre, inden de opbevares.
2. Produktet skal altid opbevares på et rent, tørt og 

frostfrit sted, hvor det er beskyttet mod solstråler og er 
utilgængeligt for små børn.

3. Strømkablet må ikke knækkes.
4. Læg ikke tunge og/eller hårde genstande på produktet 

eller dets komponenter.
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Tekniske data
Model: 12851A0
Forsyningsspænding: 230 V ~; 50 Hz
Polypropylen (PP) (fri for bisphenol A (BPA)) effekt: 800 W
Beskyttelsesklasse: I
Vægt: ca. 1,9 kg
Dimensioner: ca. 29 x 37 x 18,5 cm
Materiale
Dampkurv, risskål, låg: Polypropylen (PP) (fri for bisphenol A (BPA))
Varenummer: 4006436
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Overensstemmelseserklæring

 Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, 
erklærer på eget ansvar, at produktet, som 
er nævnt længere oppe, opfylder de 
grundlæggende krav i de anførte 
EUdirektiver. EU-konformitetserklæringen 
kan rekvireres på den producentadresse, 
som er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse
Emballage bortskaffes
 Emballagematerialet er delvist 
genanvendeligt. Bortskaf emballagen 
miljøvenligt og aflevér den på en 
genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig 
genbrugsplads.

Produkt bortskaffes
(Kan anvendes i Det Europæiske Fællesskab og andre 
europæiske lande med systemer til separat indsamling  
af genbrugsmaterialer)

 Kasseret udstyr må ikke komme i 
dagrenovationen! 
Denne mærkning henviser til, at elektrisk 
udstyr ikke må bortskaffes i den normale 
dagrenovation i EU. Gør venligst brug af 
retur-og affaldssystemerne i din kommune 
eller henvend dig til forhandleren, hvor 
produktet er købt.
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