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Introductie

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de stoomkoker van Ambiano. 
Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste

kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange
levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen
alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies

die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen.
Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven.

Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Stoomkoker
Model:

12851A0

GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg

Duitsland

50000374

www.wachsmuth-krogmann.com
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Overzicht/apparaatonderdelen
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1  Deksel met stoomuitlaatopening
2  Stoomschaal 3
3  Rijststoomschaal
4  Stoomschaal 2
5  Stoomschaal 1
6  Afdruipschaal
7  Vulopening om water bij te vullen

Verpakkingsinhoud/apparaatonderdelen

7
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8
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11
13
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8  Motordeel met waterreservoir
9  Verdamper

10  Waterniveau-indicator
11  Draaiknop voor het instellen van de gaartijd
12  Controlelampje
13  Stekker
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Snelstartgids

IN ZEVEN EENVOUDIGE STAPPEN 

NAAR SUCCESVOL STOOMKOKEN:

1. STOOMKOKER REINIGEN
• Reinig het basistoestel, de stoomschalen en het deksel 

voor het eerste gebruik en na het apparaat lange tijd 
niet te hebben gebruikt.

• Droog alle onderdelen grondig, zie ook het hoofdstuk 
'Reiniging' in deze gebruiksaanwijzing.

2. WATERRESERVOIR VULLEN
• Vul vers, koel drinkwater in het waterreservoir, tot aan 

de 'MAX'-markering.

3. STOOMKOKER IN ELKAAR ZETTEN
• Plaats de afdruipschaal op het motordeel.
• Kies het aantal benodigde stoomschalen en bereid de 

te bereiden voedingswaren voor.
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4. VOORBEREIDE VOEDINGSWAREN VULLEN
• Plaats de ingevroren of de verse, schoongemaakte en 

klein gesneden voedingswaren in de stoomschalen.
• Plaats de grotere stukken die een langere gaartijd 

vergen in de onderste stoomschaal.
• Plaats fijnere groenten in het midden.
• Plaats zachte bladgroenten in de bovenste stoomschaal.

5. STOOMSCHALEN ORDENEN
• Plaats alle gevulde stoomschalen boven elkaar op de 

afdruipschaal. Let erop dat u de schalen alleen in de 
juiste volgorde van 1–3 op elkaar zet. De nummers 
staan op de handgrepen.

• Plaats tot slot het deksel op de bovenste stoomschaal.

6. STEKKER IN HET STOPCONTACT STEKEN
• Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijk 

stopcontact.
• Hou rekening met de gegevens op het typeplaatje.

7. GAARTIJD INSTELLEN – KOKEN
• Stel met de draaiknop de gewenste gaartijd in. 

Hierdoor wordt de stoomkoker tegelijkertijd 
ingeschakeld en licht het controlelampje op. Na afloop 
van de gaartijd wordt de stoomkoker automatisch 
uitgeschakeld. Er weerklinkt een signaaltoon en het 
controlelampje gaat uit.  
U kunt de voedingswaren nu wegnemen.
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Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren
    Lees, voordat u het product in gebruik neemt, 

de handleiding, met name de 
gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, 

en volg deze op. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor 
latere raadpleging en geef deze door aan de eventuele 
volgende eigenaar. Het product mag alleen met het 
meegeleverde toebehoren worden gebruikt en is 
ontworpen voor privégebruik.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in
deze gebruiksaanwijzing, op het broodrooster of op de
verpakking gebruikt.

Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing: 
maand/jaar

WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool 
/-woord duidt op een gevaar met een 
gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet 
vermeden, de dood of ernstig letsel tot 
gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool 
/-woord duidt op een gevaar met een laag 
risico, dat, indien niet vermeden, klein of 
middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.

 
Dit signaalsymbool /-woord waarschuwt 
voor gevaar door hete oppervlakken!

AANWIJZING! Dit signaalsymbool/-woord 
waarschuwt voor mogelijke materiële 
schade.

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 
'Conformiteitsverklaring'): Producten die 
met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen 
aan alle geldende communautaire regels 
van de EER (Europese Economische Ruimte).

WAARSCHUWING! Gevaar voor een 
elektrische schok!

Dit label bevestigt dat het product bij 
beoogd gebruik veilig is. Het controlelabel 
GS (Geprüfte Sicherheit) bevestigt de 
conformiteit van het product met de Duitse 
wet op de productveiligheid 
(Produktsicherheitsgesetz - ProdGS).

Dit symbool geeft aan dat het product 
geschikt is voor voedingswaren. Het tast de 
smaak- en reukeigenschappen niet aan.

Het toebehoren is vaatwasserbestendig.
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Veiligheid

Beoogd gebruik
De stoomkoker is uitsluitend bestemd voor het stomen 
van groenten, rijst, vis enz. Dit product is enkel bedoeld 
voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor 
commercieel gebruik. Het product is geen speelgoed 
voor kinderen! Elk ander gebruik dan hierboven 
beschreven en elke wijziging aan het product zijn niet 
toegestaan en vormen een mogelijke oorzaak van 
materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant 
of de verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is 
ontstaan door niet-beoogd of verkeerd gebruik.  

Veiligheidsvoorschriften 
WAARSCHUWING!  
Gevaar voor een elektrische 

schok!
Een verkeerde elektrische installatie of een 
te hoge voedingsspanning kan leiden tot 
een elektrische schok.
• Een verkeerde elektrische installatie of een 

te hoge voedingsspanning kan leiden tot 
een elektrische schok.

• Vergewis u er voor het gebruik van dat de 
spanning van het aanwezige 
elektriciteitsnet overeenstemt met de 
vereiste bedrijfsspanning voor het product 
(zie 'Technische gegevens').

• Sluit het product alleen aan op een goed 
toegankelijk stopcontact, zodat u de 
stekker van het product snel kunt 
uittrekken bij een storing.

• Staak het gebruik van het product 
onmiddellijk als u een beschadiging 
opmerkt.

• Als het snoer van het product beschadigd 
is, moet dit door de fabrikant, diens 

klantenservice of een vergelijkbaar 
gekwalificeerde persoon worden 
vervangen, zodat gevaren worden 
voorkomen.

• Maak de behuizing niet open; laat de 
reparatie over aan professionals.

• Wend u daarvoor tot een gespecialiseerde 
werkplaats. Bij zelfstandig uitgevoerde 
reparaties, een onjuiste aansluiting of een 
verkeerd gebruik zijn aansprakelijkheids- 
en garantieclaims uitgesloten.

• Bij reparaties mogen alleen onderdelen 
worden gebruikt die overeenkomen met 
de oorspronkelijke apparaatgegevens. Het 
product bevat elektrische en mechanische 
onderdelen die essentieel zijn voor de 
bescherming tegen mogelijke gevaren.

• Gebruik het product niet met een externe 
tijdklok of een afzonderlijke 
afstandsbediening.

• Dompel het product niet onder in water of 
andere vloeistoffen.

• Zorg ervoor dat er geen water in de 
behuizing terechtkomt.

• Raak de stekker nooit met vochtige 
handen aan.

• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het 
stopcontact, maar pak de stekker zelf vast.

• Gebruik het netsnoer nooit als draaggreep.
• Bescherm het netsnoer tegen scherpe 

randen, mechanische belastingen en hete 
oppervlakken.

• Zorg ervoor dat het snoer zo is verlegd dat 
er niemand over kan lopen of struikelen.

• Gebruik het product alleen in 
binnenruimtes. Gebruik de stoomkoker 
nooit in vochtige ruimtes of in de regen.

• Gebruik het product nooit naast een 
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spoelbak, badkuip, douche of zwembad.
• Grijp nooit naar het product wanneer dit 

in het water is gevallen. Trek in zo'n geval 
direct de stekker uit het stopcontact.

• Trek voor de montage, de demontage of 
het reinigen altijd de stekker uit het 
stopcontact.

• Scheid het product van het 
elektriciteitsnet wanneer u dit langere tijd 
niet gebruikt (bijv. vakantie) of wanneer u 
het op een andere plek wilt opstellen.

 WAARSCHUWING!  
Er bestaat gevaar voor 
kinderen en personen met een 
verminderd fysiek, zintuiglijk 
of mentaal vermogen 
(bijvoorbeeld personen met 
een beperking, oudere 
personen met een beperkt 
fysiek en mentaal vermogen), 
of met een tekort aan 
ervaring en kennis 
(bijvoorbeeld oudere 
kinderen).

• Laat kinderen nooit zonder toezicht achter 
met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat 
verstikkingsgevaar door het 
verpakkingsmateriaal. Kinderen 
onderschatten vaak de gevaren. Houd 
kinderen altijd uit de buurt van het 
product.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door 
kinderen vanaf 8 jaar, evenals door 
personen met een verminderd fysiek, 
zintuiglijk of mentaal vermogen of met 
een gebrek aan ervaring en/of kennis, 
indien zij onder toezicht staan of 

instructies hebben gekregen over het 
veilig gebruik van het product, en 
begrijpen welke gevaren er kunnen 
optreden. Reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden mogen niet 
zonder toezicht door kinderen worden 
uitgevoerd.

• Kinderen mogen niet met het product 
spelen.

• Laat het product tijdens het gebruik niet 
onbewaakt achter.

 WAARSCHUWING!  
Gevaar voor de gezondheid!

Een ondeskundige omgang met het product 
kan tot schade aan de gezondheid leiden.
• Laat bij het eerste gebruik, na het 

ontkalken en nadat het product langere 
tijd niet werd gebruikt, eerst een volledige 
watervulling verhitten. Giet het water 
vervolgens om hygiënische redenen weg.

 WAARSCHUWING!  
VERBRANDINGSGEVAAR!

De verdamper, de afdruipschaal, de 
stoomschalen en het deksel worden tijdens 
het gebruik heet en kunnen brandwonden 
veroorzaken.
• Raak de verdamper en de stoomschalen 

tijdens het gebruik nooit met de blote 
vingers aan. Gebruik ovenwanten of 
pannenlappen.

• Leg geen doeken of servetten onder de 
stoomkoker. Er bestaat brandgevaar.

• Uit de stoomuitlaatopening ontsnapt hete 
stoom. Zorg voor voldoende 
veiligheidsafstand t.o.v. alle licht 
brandbare voorwerpen, bijv. gordijnen en 
vitrage.
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• Houd er rekening mee dat ook na het 
uitschakelen nog hete stoom uit de 
stoomkoker kan vrijkomen.

 WAARSCHUWING!  
Verbrandingsgevaar!

Tijdens het gebruik komt er hete stoom uit 
het product die brandwonden kan 
veroorzaken.
• Vermijd elk contact met de hete stoom 

tijdens het gaarproces, bij het bijvullen 
van het waterreservoir en wanneer het 
deksel geopend is.

• Kantel of beweeg de stoomkoker nooit 
wanneer deze in werking is, omdat er 
anders heet water uit kan lopen.

• Schakel de stoomkoker onmiddellijk uit en 
trek de stekker uit het stopcontact 
wanneer het waterreservoir tijdens het 
gebruik overloopt of er zich plassen 
vormen onder de stoomkoker.

• Hef het deksel steeds zo op dat de stoom 
niet in uw richting kan ontsnappen.

• Open het deksel niet terwijl het water 
kookt.

• Vul niet teveel water in het reservoir, 
omdat er anders kokend water uit kan 
spatten.

AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Een onjuiste omgang met de stoomkoker 
kan beschadigingen van de stoomkoker tot 
gevolg hebben.
• Stel het product op op een goed 

toegankelijk, vlak, droog en 
hittebestendig oppervlak, dat voldoende 
stabiel is. Plaats het product niet op de 
rand of de hoek van het oppervlak.

• Laat rondom de stoomkoker minstens 
20 cm en boven de stoomkoker minstens 
1 m vrije ruimte.

• Stel de stoomkoker nooit bloot aan hoge 
temperaturen (verwarming enz.) of 
weersinvloeden (regen enz.).

• Stel de stoomkoker niet gedurende 
langere tijd bloot aan temperaturen onder 
0 °C. Eventueel bevroren restwater kan de 
stoomkoker beschadigen.

• Neem de stoomkoker nooit in gebruik 
zonder dat deze is gevuld met water.

• Vul alleen vers, koud drinkwater en geen 
andere vloeistoffen of aroma's in het 
waterreservoir.

• Stel het product uitsluitend op een effen, 
droog en slipvrij oppervlak op, zodat het 
toestel niet kan omvallen of wegschuiven.

• Omwille van de elektrische veiligheid mag 
het product nooit met agressieve 
reinigingsmiddelen worden gereinigd of 
in water worden ondergedompeld.

• Gebruik de stoomschalen, de 
rijststoomschaal en het deksel uitsluitend 
voor de stoomkoker. Plaats de onderdelen 
nooit op een hete kookplaat of in de 
microgolfoven. Zo niet kunnen deze 
vervormen of anderszins schade oplopen.
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• Gebruik de stoomkoker niet meer als de 
kunststof componenten van de stoomkoker 
scheuren of barsten vertonen of ten 
gevolge van oververhitting vervormd zijn. 
Vervang beschadigde onderdelen alleen 
door geschikte originele 
reserveonderdelen.

Eerste ingebruikname

Stoomkoker en verpakkingsinhoud 
controleren

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

• Als u de verpakking onvoorzichtig opent 
met een scherp mes of ander spits 
voorwerp, kan het product snel worden 
beschadigd.

Open de verpakking daarom heel voorzichtig.

1. Haal het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie afb. A).
3. Controleer of het product of de afzonderlijke 

onderdelen beschadigd zijn. Gebruik het product niet 
wanneer dit het geval is. Neem contact op met de 
verdeler via het vermelde serviceadres.

De eerste reiniging voor gebruik

 WAARSCHUWING!  
Kortsluitingsgevaar! 

Als er water in de behuizing komt, kan dit 
kortsluiting veroorzaken.
• Dompel het motordeel nooit onder in 

water.
• Zorg ervoor dat er geen water in de 

behuizing terechtkomt.

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Een ondeskundige omgang met het product 
kan beschadigingen veroorzaken.
• Gebruik geen agressieve 

reinigingsmiddelen, metalen of nylon 
borstels en ook geen scherpe of metalen 
reinigingsvoorwerpen zoals messen, 
spatels en dergelijke. Deze kunnen de 
oppervlakken beschadigen.

• Plaats het motordeel in geen geval in de 
vaatwasmachine. Het product zou hierdoor 
worden vernield.

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle 
beschermfolies.

2. Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het 
product, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Reiniging': 
• Deksel 1 , 
• Stoomschalen 2 , 4 , 5  en 
• Rijststoomschaal 3 .

3. Schakel het product voordat u dit voor het eerst met 
voedingswaren gebruikt absoluut 3 x 30 minuten in 
met enkel water, zonder voedingswaren. Giet 
achtergebleven restwater telkens weg.
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Stoomkoker opstellen

• Stel het product op op een vast,, effen oppervlak dat 
bestand is tegen water en hitte.

• Stel het product zodanig op dat het niet kan 
omkantelen.

• Stel het product zodanig op dat uittredende stoom vrij 
naar boven kan ontsnappen.

• Stel het product niet op vlak naast een gasfornuis, 
elektrische kookplaat of andere warmtebron.

• Laat het product niet staan in vertrekken met 
temperaturen lager dan 0 °C.

• Restvloeistoffen zouden kunnen bevriezen en schade 
veroorzaken. 

Bediening

 WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar!

De stoomkoker, in het bijzonder de 
verdamper, de afdruipschaal, de 
stoomschalen en het deksel, worden tijdens 
het gebruik heet en kunnen brandwonden 
veroorzaken.
• Raak de verdamper, de afdruipschaal, de stoomschalen 

en het deksel tijdens het gebruik nooit met de blote 
vingers aan. Gebruik pannenlappen.

 WAARSCHUWING! 
Verbrandingsgevaar!

Uit de stoomuitlaatopening in de bovenzijde 
van het deksel ontsnapt tijdens het gebruik 
hete stoom. Tijdens het gebruik kan ook van 
onder het deksel hete stoom ontsnappen, die 
brandwonden kan veroorzaken.
• Vermijd elk lichaamscontact met de hete ontsnappende 

stoom.
• Hef het deksel steeds zo op dat de stoom niet in uw 

richting kan ontsnappen.
• Laat de stoomkoker nooit onbewaakt achter terwijl de 

stekker in het stopcontact zit.

Waterreservoir vullen

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Een onjuiste omgang met de stoomkoker kan 
beschadigingen veroorzaken.
• Vul het waterreservoir maximaal tot aan de 'MAX'-

markering.
• Vul alleen koud drinkwater en geen andere vloeistoffen 

of ingrediënten in het waterreservoir.
• Vul minstens 0,35 l, maximaal 1 l, koud drinkwater in 

het waterreservoir 8  (zie afb. B).
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Stoomkoker in elkaar zetten

1. Plaats de afdruipschaal 6  op het waterreservoir 8  
(zie afb. C).

2. Plaats stoomschaal 1 5  op de afdruipschaal.  
 De stoomschalen hebben verschillende 
diameters. Let steeds op de correcte 
volgorde en op het feit of de stoomschalen 
goed zijn geplaatst, zo niet is een optimale 
werking niet verzekerd (zie afb. D).

3. Plaats bij grotere hoeveelheden of bij het bereiden van 
verschillende voedingswaren bijkomend de 
stoomschalen 2 4  en 3 2  (zie afb. D).

4. Gebruik de rijststoomschaal 3  alleen in stoomschaal  
1 of 2 (zie afb. E).

5. Plaats bovenaan steeds het deksel 1 .

Voedingswaren voorbereiden en 
vullen

AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Een onjuiste omgang met de stoomkoker kan 
beschadigingen van de stoomkoker tot gevolg hebben.
• Gebruik nooit keukengerei van metaal of andere harde, 

scherpe voorwerpen in de stoomkoker, anders kunnen 
de kunststof componenten beschadigd raken. Gebruik 
keukengerei van hout of hittebestendig kunststof. Snij 
nooit in de stoomkoker en kras er nooit met harde, 
scherpe voorwerpen in.

• Gebruik alleen verse of ingevroren groenten. Vul geen 
bedorven voedingswaren in de stoomkoker.

• Was de groenten en de rijst grondig voor het vullen.
• Verdeel of snijd grotere stukken voor het garen in 

kleinere stukken.
• De te garen stukken moeten zo mogelijk ongeveer even 

groot zijn.
• Vul rijst altijd in de rijststoomschaal 3 . Vul minstens 

zoveel water bij tot de rijst bedekt is (max. 0,75 l).
• Raadpleeg het hoofdstuk 'Bereidingsaanwijzingen' voor 

de hoeveelheden en gaartijden van verschillende 
voedingswaren.

• Kruid de voedingswaren pas na afloop van het 
gaarproces.

• Vul de stoomschalen 2 , 4  en 5  niet te vol. De 
stoomuitlaatopeningen in het deksel 1  mogen niet 
geblokkeerd zijn. De stoom moet vrij kunnen circuleren.
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Stomen

1. Steek de stekker 13  in een correct geïnstalleerd 
stopcontact.

2. Stel de draaiknop 11  in op de gewenste gaartijd (zie 
afb. F). Het controlelampje 12  licht op en de 
geïntegreerde schakelklok begint te lopen. Aan het 
einde van het gaarproces wordt het product 
uitgeschakeld en weerklinkt er een korte signaaltoon.  

 Wanneer het water reeds voor het einde 
van de ingestelde tijd is verdampt, wordt 
de verdamper om veiligheidsredenen 
uitgeschakeld. De schakelklok loopt echter 
tot het einde verder.

3. Vul water bij via de vulopening in de afdruipschaal 
wanneer de waterniveau-indicator 'MIN' aangeeft  
(zie afb. G). Haal de stoomschalen 2 , 4  en 5  
voorzichtig met pannenlappen van de stoomkoker en 
open het deksel 1  eveneens met pannenlappen, 
zodanig dat de hete stoom niet in uw richting kan 
ontsnappen. 

Trek de stekker uit.  
Verleng of verkort de gaartijd door de 
draaiknop rechtsom of linksom te draaien.

Stoomproces onderbreken

1. Draai de draaiknop 11  tot de aanslag linksom. Het 
controlelampje 12  dooft, de schakelklok stopt met 
tikken en er weerklinkt een korte signaaltoon.

2. Trek de stekker uit het stopcontact 12 .

Waterreservoir bijvullen

WAARSCHUWING! 
Verbrandingsgevaar!

Uit de stoomuitlaatopening in de bovenzijde 
van het deksel ontsnapt tijdens het gebruik 
hete stoom die brandwonden kan 
veroorzaken.
• Raak de bovenzijde van het deksel tijdens het gebruik 

nooit met blote handen aan en grijp er niet overheen.
Om indien nodig tijdens het gaarproces water bij te 
vullen:
1. Vul water in een kom (bijv. een maatbeker).
2. Vul met de kom, tot ten hoogste de 'MAX'-markering 

op de waterniveau-indicator 10 , voorzichtig water bij 
via de uittrekbare vulopening 7  in de  
afdruipschaal 6 .
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Bereidingsaanwijzingen

Rijst:
• Er bestaan verschillende rijstsoorten. Houd u aan de specifieke kookinstructie van elke soort.
• Doe de rijst en het water nauwkeurig afgemeten in de rijststoomschaal 3 . Plaats het deksel op het stoomreservoir 5  

en schakel de stoomkoker in.
• Controleer op de voor elke soort vastgelegde minimale tijd of de rijst geheel gaar is. Roer de rijst om.
• Let er wanneer u de rijst controleert/omroert op dat u geen condenswater in de rijststoomschaal laat druipen. Dit 

verandert de kwaliteit en de smaak van de rijst.
• Na het stomen kan de rijst met zout, peper of boter op smaak worden gebracht.

Rijstsoorten Samen in Benaderende tijd

Rijststoomschaal, 
rijsthoeveelheid

Water (minuten)

Bruine rijst
- Normaal
- Half gaar 
('parboiled')

1/2 kopje
1 kopje

1 kopje
1 1/2 kopjes

42–45
45–50

Mix van langkorrelige 
en wilde rijst
- Normaal
- Snelkookrijst

1 kopje
1 kopje

1 1/2 kopjes
1 3/4 kopjes

56–58
18–20
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Groenten/fruit:
Hoeveelheid, kwaliteit, versheid, grootte/stuk en temperatuur van ingevroren voedingswaren kunnen de gaartijd 
beïnvloeden. De waterhoeveelheid en de kooktijd zijn variabel, al naargelang het gewenste resultaat.
• Was de groenten grondig schoon en snijd de stengels af. Maak de groenten schoon, pel ze af of hak ze fijn, al 

naargelang wat vereist is.
• Kleinere stukken garen sneller dan grote.
• Ontdooi ingevroren groenten niet voordat u ze stoomt.

Soort groente/fruit Gewicht of aantal stuks Benaderende tijd (minuten)
Artisjokken, heel 4 hele stukken 30–32

Asperges, punten 500 g 12–14

Bonen
- Groene/gele snijbonen
- Gesneden of heel
- Labbonen

250 g
500 g
500 g, gedopt

12–14
20–22
12–13

Rode biet 500 g, gesneden 25–28

Broccoli, roosjes 500 g 20–22

Spruitjes 500 g 24–26

Wittekool 500 g, gesneden 16–18

Selderij 250 g, in schijfjes 14–16

Wortels 500 g, in schijfjes 18–20

Bloemkool, heel 500 g 20–22

Mais aan de kolf 3–5 kolven 14–16

Aubergine 500 g 16–18

Champignons, heel 500 g 10–12

Uien 250 g, in dunne schijfjes 12–14

Paprika, heel tot 4 middelgrote 12–13

Aardappelen ca. 500 g 30–32

Knolraap 1 middelgrote, in vierkante blokjes 28–30

Spinazie 250 g 14–16

Pompoen 500 g 16–18

Rapen 500 g, in schijfjes 20–22

Ingevroren groenten 285 g 28–50

Appels 500 g, in stukjes 10–15

Peren 500 g, in stukjes 10–15
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Vis en zeevruchten:
De in de tabel aangegeven gaartijden gelden voor verse, ingevroren en ontdooide zeevruchten en vis.
• Reinig de verse zeevruchten en de vis en maak deze schoon voordat u deze bereidt.
• Bijna alle zeevruchten en vissoorten zijn erg snel gaar. Stoom kleine porties of de aangegeven hoeveelheden.
• Grote en kleine mosselen en oesters openen op verschillende tijden. Controleer de schelpen om te lang koken te 

voorkomen. Nuttig in geen geval mosselen waarvan de schelp na het bereiden niet is geopend, om 
mogelijke vergiftiging te vermijden.

• Visfilets kunt u ook in de rijststoomschaal laten garen.
• Stel de overeenkomstige gaartijden in.

Vis/zeevruchten Gewicht of aantal stuks Benaderende tijd (minuten)
Grote mosselen in schelp 500 g 10–12

Krab 250 g 20–22

Kreeft
- staart
- versneden

2–4
500–600 g

16–18
18–20

Kleine mosselen
(vers in de schelp) 1 500 g 18–20

Oesters
(vers in de schelp) 500 g 20–22

Sint-Jakobsvruchten (vers) 500 g 16–18

Garnalen
- middelgroot, ongepeld
- groot/extra groot, ongepeld

500 g
500 g

10–12
16–18

Vis
- heel
- filet
- steak

250–375 g
500 g
500 g, 2,5 cm dik

10–12
10–12
16–18



19

Vlees:
Vleessoort Gewicht of aantal stuks Benaderende tijd (minuten)

Rundsvlees
- stukken
- hamburgers/frikandellen
- gehaktballetjes

500 g
500 g
500 g

28–30
16–18
22–24

Kip
- stukken/plakken 2–4 24–26
Lamsvlees
- stukken/plakken 500 g 26–28
Varken
- stukken/plakken 500 g 26–28
Hot Dog/worstjes 500 g 14–18
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Reiniging

WAARSCHUWING!
Kortsluitingsgevaar!

Als er water in de behuizing komt, kan dit 
kortsluiting veroorzaken.
• Dompel het motordeel nooit onder in water.
• Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing 

terechtkomt.

WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar!

De stoomkoker, in het bijzonder de 
verdamper, de afdruipschaal, de 
stoomschalen en het deksel, worden tijdens 
het gebruik heet en kunnen brandwonden 
veroorzaken.
• Laat voor elke reiniging de stoomkoker volledig 

afkoelen.

AANWIJZING!
Gevaar voor schade!

Een ondeskundige omgang met het product kan 
beschadigingen veroorzaken.
• Reinig de stoomkoker na elk gebruik. Resten van 

gegaarde voedingswaren kunnen anders aan de bodem 
van de stoomschalen vasthechten en de 
stoomuitlaatopening verstoppen.

• Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of 
nylon borstels en ook geen scherpe of metalen 
reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en 
dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

• Plaats het motordeel in geen geval in de 
vaatwasmachine. Het product zou hierdoor worden 
vernield.

Stoomkoker reinigen
1. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld. Draai 

hiervoor de draaiknop voor het instellen van de 
gaartijd 11  tot de aanslag linksom.

2. Trek de stekker uit het stopcontact 13 .
3. Laat de stoomkoker volledig afkoelen.
4. Giet eventueel restwater uit het waterreservoir 8  en 

de afdruipschaal 6  weg.
5. Veeg het motordeel met het waterreservoir met een 

licht bevochtigde doek schoon en was de andere 
onderdelen met een mild vaatwasmiddel.  

Alle onderdelen behalve het motordeel zijn 
vaatwasserbestendig.

6. Droog daarna alle onderdelen van het toestel grondig.

Waterreservoir en verdamper ontkalken
 WAARSCHUWING! 
Gevaar voor verwonding en 
verbranding!

Bij heet ontkalken kunnen er giftige dampen 
ontstaan die brandwonden kunnen 
veroorzaken.
• Ontkalk het waterreservoir en de 

verdamper nooit wanneer deze heet zijn. 
Gebruik uitsluitend ontkalkers die geschikt 
zijn voor koud ontkalken.

• Ontkalk het waterreservoir 8  en de verdamper 9  
regelmatig, al naargelang de plaatselijke waterhardheid 
dit vereist, met een gangbare ontkalker die geschikt is 
voor koud ontkalken. Volg hierbij de aanwijzing van de 
fabrikant van de ontkalker.  
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Opbergen

AANWIJZING! 
Gevaar voor schade!

In de behuizing binnengedrongen vocht kan het product 
beschadigen.
• Houd de stoomkoker uit de buurt van vocht.
1. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat u 

het toestel opbergt.
2. Bewaar het product steeds op een schone, droge en 

vorstvrije plek buiten het bereik van kinderen, waar 
het product beschermd is tegen direct zonlicht.

3. Knik het netsnoer niet.
4. Leg geen zware en/of harde voorwerpen op het 

product of de onderdelen ervan.
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Technische gegevens
Model: 12851A0
Voedingsspanning: 230 V~; 50 Hz
Polypropyleen (PP) (vrij van bisfenol A (BPA)) Vermogen: 800 W
Beschermingsklasse: I
Gewicht: ca. 1,9 kg
Afmetingen: ca. 29 x 37 x 18,5 cm
Materiaal
Stoomschalen, rijststoomschaal, deksel: Polypropyleen (PP) (vrij van bisfenol A (BPA))
Artikelnummer: 2004543



23

Conformiteitsverklaring

 Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, 
Duitsland, verklaren onder eigen 
verantwoordelijkheid dat het hierboven 
genoemde product voldoet aan de 
elementaire eisen van de vermelde 
EU-richtlijnen. De EU-
conformiteitsverklaring kan worden 
opgevraagd via het adres van de fabrikant 
dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recyclen

 De verpakking recyclen op basis van de 
verschillende materialen. Papier en karton 
bij het oud papier, folie bij het 
kunststofafval.

  Dit symbool geeft aan hoe u de 
verpakkingsmaterialen correct kunt 
scheiden voor het recyclen. Verpakkingen 
van papier recyclen via het oud papier en 
verpakkingen van kunststof, metaal of 
combinatiematerialen via het PMD-afval 
recyclen.

Product recyclen
(Van toepassing in de Europese Unie en andere 
Europese landen met systemen voor gescheiden 
inzameling van recyclebaar materiaal).

 Afgedankte apparaten mogen niet via 
het huisvuil worden verwijderd! 
Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de 
gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte 
apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij 
een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, 
af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat 
afgedankte apparaten vakkundig worden 
gerecycled en negatieve effecten op het 
milieu worden vermeden. Daarom zijn 
elektrische apparaten met het hierboven 
afgebeelde symbool gekenmerkt.
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