
 

 

EPV-896 
 

PANELA MULTIFUNÇÃO  
Manual de Instruções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras. 
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

 

 Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras. 

 Antes de conectar o plugue na tomada de parede, certifique-se de que a tensão do aparelho é 

compatível com a tensão de sua residência. 

 Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.  

 Somente utilize as peças originais do produto. Peças não originais podem causar avarias ao 

produto, choque elétrico e ferimentos. 

 O uso impróprio do aparelho pode danificá-lo, acarretando a perda da garantia. 

 Não exponha o plugue, o cabo de energia, o conector, a placa de aquecimento e o corpo do 

aparelho à água ou quaisquer outros líquidos. Risco de choque elétrico. 

 Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 

autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 

 Não permita que o fio do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes. 

 Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 

sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, 

a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.  

 Não utilize o aparelho próximo de materiais inflamáveis, cortinas, papel, madeira e etc. 

 Sempre coloque o produto sobre superfícies planas, firmes e secas. 

 Não obstrua a saída de vapor do aparelho. 

 Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo. 

 Tenha cuidado ao abrir a tampa do aparelho, pois ocorre à saída de vapor quente.   

 A panela antiaderente removível esquenta e pode causar queimaduras. Cuidado ao manuseá-la. 

 Nunca utilize objetos metálicos, substâncias abrasivas, palha de aço ou esponjas ásperas para 

limpar a panela antiaderente removível, pois poderá danificá-la. 

 Assegure-se de que no espaço entre a panela antiaderente removível e a placa de aquecimento 

não há qualquer tipo de alimento, sujeira, água ou objetos. Caso contrário a panela poderá não 

funcionar adequadamente ou até queimar seus componentes. 

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 

com o aparelho. 

 Sempre retire o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso, pois esse é o único 

modo de desligá-lo. 

 Manuseie o aparelho de acordo com as instruções desse manual. Risco de queimaduras ou 

ferimentos em caso de uso indevido. 
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COMPONENTES 

 

 

 

1. Bandeja perfurada para cozimento a vapor 

2. Panela antiaderente removível 

3. Placa de aquecimento 

4. Trava da tampa 

5. Luz indicadora da função COZINHAR 

6. Entrada do cabo de energia 

7. Copo medidor 160ml (equivale a 1 xícara) 

 

8. Tampa 

9. Botão de abertura da tampa 

10. Saída de vapor 

11. Coletor de água da tampa 

12. Luz indicadora da função AQUECER  

13. Botão de cozimento 

14. Colher de plástico 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Potência:       700 W 

Consumo:       0,7 kWh 
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ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 

 Lave as partes removíveis do aparelho com água e sabão.  

 Passe um pano levemente úmido na parte interna da tampa do aparelho. 

 Seque-os com um pano seco ou papel toalha. 

 Agora você já pode usar a sua panela elétrica de arroz. 

 Não exponha o plugue, o cabo de energia, a placa de aquecimento e o corpo do aparelho à água 

ou quaisquer outros líquidos. 

 

COMO FUNCIONA A PANELA 

1. Aperte o botão de abertura da tampa para abrir a tampa do aparelho.  

2. Adicione a quantidade de arroz desejada na panela antiaderente removível utilizando o copo 

medidor para garantir medidas iguais de arroz. 

Obs.: Se desejar acrescente temperos tais como sal, alho e cebola. 

3. Coloque a quantidade de água equivalente à quantidade de arroz colocada na panela.  

Obs.: Uma tabela de referência indicativa dentro da panela sugere a quantidade de água para 

cada medida de arroz. Porém a quantidade ideal de água varia de acordo com o gosto pessoal. 

Ex: Colocando 6 copos de arroz (cru), pode-se completar com água até a marcação 6 (CUP).   

Dica: Para fazer um arroz mais seco (menos empapado) diminua a quantidade de água. Após 

alguns preparos você encontrará a medida certa para o seu gosto pessoal. 

 Nunca exceda o nível máximo de água (1,8L) indicado na tabela dentro da panela. 

4. Feche a tampa até que a mesma encaixe na trava de segurança. 

5. Verifique a tensão da tomada e a do aparelho. Caso forem iguais, ligue o aparelho na tomada. 

6. Acione o botão de cozimento para baixo para iniciar o cozimento do arroz. 

Nota: A luz indicadora COZINHAR se acenderá.  

 O vapor que sai pela tampa do aparelho é quente. Tenha cuidado para não se queimar. 

 Nunca obstrua a saída de vapor da tampa. 

7. Ao término do processo de cozimento, automaticamente o botão de cozimento retornará para  

cima, a luz indicadora COZINHAR vai apagar e a luz indicadora AQUECER acenderá. O 

aparelho então entrará em modo de aquecimento para manter o arroz aquecido. 

Nota: Se desejar interromper o preparo do arroz acione o botão de cozimento para cima para o 

aparelho voltar ao modo aquecimento ou retire o aparelho da tomada para desligá-lo. 

8. Ao termino do uso, desligue o aparelho da tomada e aguarde o aparelho esfriar. 

Nota: O elemento de aquecimento permanece quente por alguns minutos após a utilização. 

 Nunca deixe o aparelho ligado à tomada por mais de 12 horas. 

 

Importante: Sempre retire o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso, pois esse 

é o único modo de desligá-lo.  

 



    

 5 

.PREPARANDO ALIMENTOS NO VAPOR 

1. Adicione a quantidade de água desejada na panela. 

2. Corte os alimentos (ex: legumes e verduras) em pedaços e coloque-os na bandeja perfurada 

para cozimento a vapor. 

3. Encaixe a bandeja perfurada no aparelho, feche a tampa e empurre o Botão de cozimento para 

baixo. 

4. Ao término do processo de cozimento, automaticamente o botão de cozimento retornará para  

cima, a luz indicadora COZINHAR vai apagar e a luz indicadora AQUECER acenderá. O 

aparelho então entrará em modo de aquecimento para manter o alimento aquecido. 

 O tempo de cozimento varia dependendo do tipo de alimento, ou seja, alguns alimentos podem 

ficar prontos mais rápido. 

 Também é possível cozinhar alimentos no vapor durante o preparo do arroz: Faça o procedimento 

normal de cozimento de arroz e antes de iniciar o cozimento coloque a bandeja perfurada sobre a 

panela antiaderente removível. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

1. Desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar. 

2. Utilize apenas um pano macio levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.  

3. Lave a bandeja perfurada, colher de plástico e copo medidor com água e sabão. 

4. Utilize uma esponja macia para lavar a panela antiaderente com água e sabão, e em seguida 

seque-a com um pano macio ou papel toalha.  

 Nunca utilize objetos metálicos, substâncias abrasivas, palha de aço ou esponjas ásperas para 

limpar a panela antiaderente removível, pois poderá danificá-la. 

 

5. Utilize um pano levemente úmido para limpar a parte interna do aparelho. Caso haja grãos de 

arroz ou fragmentos de alimentos sobre a placa, certifique-se de removê-los. 

6. Esvazie o coletor de água*. Para retirá-lo basta puxá-lo, conforme a figura abaixo.   

 

  * O coletor de água armazena a água proveniente do vapor da tampa. 

 

7. Seque todas as partes com um pano seco antes de guardar o aparelho. 

 Não exponha o plugue, o cabo de energia, o conector, a placa de aquecimento e o corpo do 

aparelho à água ou quaisquer outros líquidos. Não imergir o corpo do aparelho à água. 


