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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Bij het gebruik van elektrische apparaten, dienen altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht 
te worden genomen waaronder de volgende: 

•  Lees alle instructies aandachtig door en volg 
 deze op.
•  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik 
 door personen met verminderde lichame
 lijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens  
 of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij 
 zij instructies hebben gekregen over het 
 gebruik door een verantwoordelijk persoon 
 of duidelijk is uitgelegd hoe het apparaat 
 werkt.
 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik 
 door kinderen.
•  Geen hete oppervlakken aanraken. Gebruik 
 de handgrepen of knoppen.
•  Ter bescherming tegen elektrische schok het 
 netsnoer en de stekker niet in water of 
 andere vloeistoffen onderdompelen of 
 spoelen.
•  Dit apparaat dient nooit door kinderen te 
 worden gebruikt en uiterste voorzichtigheid 
 is geboden wanneer het apparaat wordt 
 gebruikt in de buurt van kinderen.
•  De stekker van het apparaat uit het 
 stopcontact verwijderen wanneer het 
 apparaat niet in gebruik is en alvorens het 
 te reinigen. Laat het apparaat afkoelen 
 alvorens onderdelen te monteren of te  
 demonteren.
•  Gebruik apparaten niet indien het netsnoer 
 of de stekker is beschadigd of indien het  
 apparaat niet goed functioneert of op enerlei 
 wijze is beschadigd. Retourneer het 
 apparaat naar een geautoriseerd servicepunt 
 voor onderzoek, reparatie of afstelling.
•  Geen hulpstukken of keukengerei gebruiken 
 dat niet door de fabrikant is aanbevolen of
 geleverd. Het gebruik van niet door de 
 fabrikant aanbevolen hulpstukken kan 
 tot zeer gevaarlijke situaties leiden inclusief 
 persoonlijk letsel.
•  Niet buiten gebruiken.
•  Laat het netsnoer niet over de rand van 
 de tafel of het aanrecht hangen of in 
 aanraking komen met hete oppervlakken.
•  Het apparaat niet op of bij een hete gas of 
 elektrische warmtebron of in een verwarmde 
 oven plaatsen.
•  Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het 
 verplaatsen van een apparaat met hete olie 
 of andere hete vloeistoffen.
•  Altijd eerst de stekker in het apparaat 
 steken en dan pas de stekker van het 

 netsnoer in het stopcontact. Wanneer u de 
 stekker uit het stopcontact wilt verwijderen, 
 zet u de aan-/uitknop eerst op “Off” alvorens 
 de stekker uit het stopcontact te halen.
•  Het apparaat niet gebruiken voor iets anders 
 dan het beoogde gebruik.
•  Dit apparaat kookt onder druk.
 Onjuist gebruik kan tot brandwonden leiden.
  Zorg ervoor dat het apparaat goed is  
 gesloten alvorens het te bedienen. 
 Raadpleeg de gebruiksinstructies.
•  Het apparaat nooit boven de 4/5 lijn 
 in de binnenpan vullen. Bij het gebruik van 
 etenswaren die uitzetten tijdens het 
 koken zoals rijst of gedroogde bonen, volgt 
 u het recept voor “onder druk koken” 
 van die producten en als vuistregel, dient 
 u het apparaat niet boven het “halverwege” 
 punt te vullen. Te vol maken kan verstopping 
 veroorzaken, waardoor overmatige druk kan 
 ontstaan. Raadpleeg de Gebruiksinstructies.
•  Wees u ervan bewust dat bepaalde 
 etenswaren, zoals appelmoes, cranberries, 
 gort, havermout en andere ontbijtgranen, 
 spliterwten, noedels, macaroni, rabarber en 
 spaghetti, kunnen schuimen, spetteren en 
 het drukventiel (stoom vent) kunnen 
 verstoppen. Recepten met deze etenswaren 
 dienen zorgvuldig te worden gevolgd om 
 problemen te voorkomen.
•  Controleer vóór gebruik altijd of de 
 drukventielen niet verstopt zijn.
•  Open de hogedrukpan pas als het apparaat 
 is afgekoeld en alle interne druk is ontsnapt. 
 Indien het apparaat moeilijk is te openen, 
 betekent dit dat de pan nog onder druk 
 staat - het apparaat niet forceren om het te 
 openen. Een pan onder druk kan gevaarlijk 
 zijn. Zie de gebruiksinstructies.
•  Deze hogedrukpan niet gebruiken voor het 
 hogedrukfrituren met olie.
•  Dit apparaat dient voor gebruik te worden 
 aangesloten op een geaard 220-240V 
 stopcontact. Geen andere typen 
 stopcontacten gebruiken.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften (vervolg)

Kort netsnoer instructies Elektrische stroom

•  De hogedrukpan genereert extreme 
 hitte en stoom wanneer deze aan staat. Alle 
 noodzakelijke voorzorgsmaatregelen dienen 
 te worden genomen om brand, 
 brandwonden en ander persoonlijk letsel te 
 voorkomen wanneer het apparaat aan staat.
•  Wanneer de hogedrukpan aan staat, dient  
 er voldoende vrije ruimte te zijn alle kanten, 
 ook aan de boven- en onderkant. Het 
 apparaat nooit gebruiken in de buurt 
 van brandbare materialen zoals theedoeken, 
 keukenpapier, gordijnen, papieren borden, 
 enz.
•  De stekker van het netsnoer altijd 
 rechtstreeks in het stopcontact steken. Dit 
 apparaat nooit met een verlengsnoer 
 gebruiken.
•  Iemand die niet alle bedienings- en 
 veiligheidsinstructies in deze handleiding 
 volledig heeft gelezen en begrepen is niet 
 gekwalificeerd om dit apparaat te bedienen 
 of te reinigen.
•  Indien dit apparaat valt of per ongeluk wordt 
 ondergedompeld in water, dient u de stekker 
 onmiddellijk uit het stopcontact te 
 verwijderen. Niet in het water grijpen!
•  Dit apparaat niet gebruiken op een onstabiel 
 oppervlak
•  Indien dit apparaat een storing geeft tijdens 
 het gebruik, dient u de stekker onmiddellijk 
 uit het stopcontact te verwijderen. Niet 
 proberen een slecht werkend apparaat te 
 repareren!

•  De hogedrukpan NOOIT FORCEREN OM TE 
 OPENEN.
 Indien u de hogedrukpan moet openen, 
 drukt u op de CANCEL knop en met behulp 
 van een tang of keukengereedschap draait u 
 voorzichtig het drukventiel naar de OPEN 
 stand om de opgebouwde druk in de pan 
 volledig te laten ontsnappen. Zorg ervoor 
 dat alle stoom uit de pan ontsnapt. 
 Voorzichtig met de klok mee aan de 
 handgreep draaien om te openen. Het 
 deksel altijd van u af openen om te 
 huidcontact met eventueel resterende hitte 
 of stoom te voorkomen.
•  LET OP: OM HET RISICO OP EEN 
 ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, 
 ALLEEN IN DE UITNEEMBARE CONTAINER 
 KOKEN. De behuizing en de basis niet 
 onderdompelen in water. Reinig vóór 
 gebruik, de onderkant van de binnenpan en 
 het oppervlak van de verwarmingsplaat. 
 Plaats de binnenpan, draai deze licht met 
 de klok mee en tegen de klok in om te 
 zorgen dat deze correct op de 
 verwarmingsplaat is geplaatst. Indien u dit 
 niet doet, werkt het apparaat wellicht 
 niet correct en kan schade aan het apparaat 
 ontstaan.
•  LET OP HEET OPPERVLAK. Dit 
 apparaat genereert hitte en er ontsnapt 
 stoom tijdens het gebruik. Er dienen gepaste 
 voorzorgsmaatregelen te worden genomen 
 om het risico op persoonlijk letsel, brand en 
 schade aan eigendommen te voorkomen.

•  Een kort netsnoer raakt minder snel in de 
 knoop en geeft minder kans op struikelen 
 dan een langer netsnoer. Dit product niet 
 met een verlengsnoer gebruiken.

•  Indien het elektrische circuit is overbelast 
 door andere apparaten, kan het zijn dat 
 uw apparaat niet goed functioneert. Het 
 apparaat dient op een aparte groep te 
 worden aangesloten.

OPMERKING: Dit product dient te worden geaard. Indien het apparaat niet goed functioneert of 
kapot gaat, is de aarding de weg van de minste weerstand voor de elektrische stroom waardoor het 
risico op een elektrische schok vermindert. Dit product is uitgerust met een geaard netsnoer en een 
geaarde stekker. 

De stekker dient in het juiste type stopcontact te worden gestoken dat is geïnstalleerd en geaard 
volgens alle plaatselijke verordeningen en voorschriften.
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Buitenpan

Handgreep

Roestvrijstalen 
Omhulsel

Mogelijkheden en toebehoren van de hogedrukpan

Veiligheidsvoorzieningen

Productbeschrijving

Vlotter

•  Het drukventiel opent automatisch en 
 vermindert de druk.
•  Indien het drukventiel niet goed werkt, 
 ontsnapt de druk door het deksel. In dit 
 geval is het drukventiel defect en dient het 
 te worden vervangen. 
•  De pan beschikt over een 
 temperatuurbeveiliging. Indien de 
 temperatuur te hoog oploopt, stopt 
 het apparaat met verwarmen en wordt de 
 temperatuur pas weer verhoogd wanneer de 

 temperatuur weer op het normale niveau ligt.
•  Indien dit niet werkt, schakelt de 
 hogedrukpan zichzelf uit en start het 
 apparaat niet meer en dient het te worden 
 vervangen.
•  Het deksel kan niet worden geopend indien 
 het nog onder druk staat.

• Stoofpot
• Rijst
• Vis
• Vlees
• Pap

• Soep
• Stomen
• Wecken
• Vertragingstimer
• Warm houden

• Snel Opwarmen
• Plastic Stoomlade
• Plastic Lepel
• Plastic Maatbeker
• Condensatiebeker

Binnenpan

Binnenpan

Controleknop

Buitenpan

Handgreep

Roestvrijstalen 
Omhulsel

Verwarmingsplaat

Bedienings
paneel

Bedienings
paneel

Keep warm

Slow cook

Keep warm

Slow cook

Keep warm

Slow cook

Keep warm

Slow cook

Siliconenpakking

Binnendeksel

Keep warm

Slow cook

Overdrukventiel

Veiligheidsventiel

Handgreep

Deksel

HEATING

Cereals Pasta Rice Crispy

Pizza Egg Yoghurt Jam

Meat Fish

Stew/Soup Veg

Bake Cake

MULTI-COOKER

5L

6L
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•  Vóór de ingebruikname de binnenpan, de plastic stomer, de beker en de lepel wassen in 
 een warm sopje. Wees voorzichtig en gebruik geen metalen keukengerei daar dit krassen kan 
 veroorzaken en de antiaanbaklaag kan beschadigen. 
•  Om het deksel te openen, draait u de handgreep tegen de klok in en tilt u deze op. Zorg ervoor 
 dat u de binnenpan niet meetrekt wanneer u het deksel optilt.

•  Alvorens te koken, dient u ervoor te zorgen dat de verwarmingsplaat en de binnenkant van de 
 buitenpan schoon zijn en er geen etensresten op zitten.
•  Plaats de binnenpan en sluit het deksel door deze tegen de klok in te draaien totdat deze 
 vastklikt en vergrendelt. 

Algemene Gebruiksinstructies

CLOSE
ALIGN ARROWS 
WHEN CLOSING LID

Vóór de ingebruikname

Gebruiksinstructies

•  Verwijder alle verpakkingsmaterialen. 
 Verwijder de sticker die het drukventiel naar 
 beneden gedrukt houdt.
•  Controleer of alle onderdelen aanwezig en 
 onbeschadigd zijn.

•  Giet 3,5 liter water in de hogedrukpan 
 en start het programma “Stomen”. Sluit 
 het drukventiel en stoom 30 minuten. Reinig 
 de binnenpan en eventueel water op het 
 deksel en de buitenpan.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES - ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK          7

•  Vul de pan met eten en water zodat het niveau van deze combinatie tussen 1/5 en 4/5 is 
 (minimum en maximum). Voor etenswaren die uitzetten tijdens het koken dienen het niveau 3/5 
 te zijn. De binnenpan niet te vol maken. Niet boven de “4/5” lijn vullen.
•  LET OP! Nooit zonder water of andere vloeistof koken. Het vloeistofvolume dient altijd ten minste 
 het 2 kopjes niveau te hebben.

•  Steek de stekker van de hogedrukpan in het stopcontact. Het LED paneel geeft “0000” weer.
•  Sluit het drukventiel.

•  Stel de gewenste kookfunctie in. Het display toont de ingestelde tijd. Indien u de kooktijd wilt 
 aanpassen, kunt met de “+” en “-” knoppen de tijd aanpassen in stappen van 1 minuut.
•  “00” begint op het display te draaien. Dit geeft aan dat de druk en de hitte wordt gecreëerd. Er 
 ontsnapt stoom door het veiligheidsventiel, deze komt omhoog en er ontsnapt geen stoom 
 meer. De hogedrukpan is op de juiste druk. Zodra de juiste temperatuur en druk is bereikt, wordt 
 het gekozen programma weergegeven en begint het aftellen. Let op dat bij de STOOFPOT en 
 WECK functie, de “00” niet draait maar zodra de druk is bereikt, begint het aftellen.
•  Zodra het bereidingsproces is afgerond, geeft de hogedrukpan een “pieptoon” en schakelt het 
 apparaat automatisch over naar de “Warmhoudfunctie”. Het eten blijft 24 uur warm.
•  Om de warmhoudfunctie uit te schakelen, drukt u op cancel.
•  Het drukventiel dient nu langzaam worden naar de open positie te worden bewogen waardoor 
 de druk kan ontsnappen. Draai het drukventiel open. Hierdoor kan zowel de druk als de stoom 
 ontsnappen.
 Zodra alle stoom en druk is ontsnapt, en het veiligheidsventiel terug naar beneden is gezakt, kan  
 het deksel worden verwijderd. Het deksel nooit forceren bij het openen van het apparaat.
•  LET OP! Stoom is extreem heet. Draag ovenhandschoenen en gebruik een tang of iets dergelijks 
 om het drukventiel te bewegen.

MAX

MIN
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Programma-instellingen ( 5 Liter )

Algemene Gebruiksinstructies (Vervolg)

•  Vóór de ingebruikname de binnenpan, de plastic stomer, de 
 beker en de lepel wassen in een warm sopje. Wees 
 voorzichtig en gebruik geen metalen keukengerei daar dit 
 krassen kan veroorzaken en de antiaanbaklaag kan beschadigen. 
•  Om het deksel te openen, draait u de handgreep tegen de 
 klok in en tilt u deze op. Zorg ervoor dat u de binnenpan niet 
 meetrekt wanneer u het deksel optilt
•  Alvorens te koken, dient u ervoor te zorgen dat de 
 verwarmingsplaat en de binnenkant van de buitenpan schoon 
 zijn en er geen etensresten op zitten.
•  Plaats de binnenpan en sluit het deksel door deze tegen de 
 klok in te draaien totdat deze vastklikt en vergrendelt. 

Programma Standaardtijd Tijd instellen Temperatuur C Druk

Rijst  12 minuten 1 - 20 minuten 160 C 0,50 Mpa

Pap  10 minuten 1 - 15 minuten 155 C 0,50 Mpa

Soep 25 minuten 1 - 40 minuten 150 C 0,50 Mpa

Stoofpot 30 minuten 1 - 120 minuten 150 C 0,50 Mpa

Vlees 13 minuten 1 - 60 minuten 140 C 0,50 Mpa

Vis  8 minuten 1 - 15 minuten 150 C  0,50 Mpa

Stoom 13 minuten 1 - 25 minuten 150 C 0,50 Mpa

Wecken 45 minuten 1 - 120 minuten 100 C 0,50 Mpa
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Kookfuncties selecteren ( 6 Liter )

Met de knoppen op de voorkant kunt u de volgende functies selecteren.

Gebruik de draaiknop om een van de functies op het scherm te kiezen.

Let op: het is niet mogelijk om de temperatuur in te stellen voor kookfuncties onder druk:

• KEEP WARM / CANCEL
• PRESSURE COOK
• SLOW COOK
• MULTICOOK
• FRY

• STEAM
• TIME ADJUST
• DELAY TIMER
• TEMPERATURE
• START

• CEREALS
• PASTA
• RICE
• CRISPY
• PIZZA
• EGG
• YOGHURT

• JAM
• MEAT
• STEW/SOUP
• BAKE
• FISH
• VEG
• CAKE

• PRESSURE COOK
• STEAM
• MEAT
• FISH
• STEW/SOUP

• VEG
• CEREALS
• PASTA
• RICE
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Het drukventiel gebruiken ( 6 Liter )

Het overdrukventiel instellen.
• Als u wilt koken onder druk, draait u het overdrukventiel naar de gesloten positie, zoals  
 aangegeven op het ventiel.

• Kies het gewenste programma en de gewenste tijd, en druk op START. De pijlen op het  
 display beginnen te bewegen en op het display wordt HEATING weergegeven. Zodra de  
 gewenste temperatuur is bereikt, wordt STARTING PRESSURE weergegeven. Zodra de  
 temperatuur en druk de optimale waarden hebben bereikt, begint het koken. Op het  
 display wordt COOKING weergegeven en de timer telt af. Wanneer het koken klaar is, klinkt  
 er een geluidssignaal en wordt de warmhoudfunctie geactiveerd. Op het display wordt WARM  
 weergegeven. Druk op CANCEL om deze functie te stoppen.
• Draai het drukventiel nu langzaam naar de ontluchtingspositie om de druk te verminderen.  
 Draai het drukventiel naar OPEN zodat de stoom vrijkomt en de druk vermindert. Open het  
 deksel niet totdat alle stoom is vrijgekomen, er geen druk meer is en de vlotter helemaal naar  
 beneden is. FORCEER HET DEKSEL NOOIT.
• WAARSCHUWING! De stoom is zeer heet. Draag ovenhandschoenen en gebruik een tang of  
 ander hulpmiddel om het ontluchtingsventiel te openen.

De MULTI COOKING-functies gebruiken
• Bij het gebruik van de volgende functies laat u het ontluchtingsventiel open. U kunt het deksel  
 naar keuze open laten of sluiten, behalve bij de functie FRY. Daarvoor moet het deksel ALTIJD  
 OPEN ZIJN.

SLOW COOK
MULTICOOK
FRY
CAKE
BAKE
CRISPY
PIZZA
EGG

YOGHURT
JAM

CLOSED OPEN
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Kookfuncties selecteren ( 6 Liter )

Op het display wordt hetzelfde weergegeven als bij hogedrukkoken hierboven, maar STARTING 
PRESSURE wordt niet aangegeven. Let op: bij de volgende functies begint de timer direct af te 
tellen:

Bij de volgende functies begint de timer af te tellen nadat de gewenste temperatuur is bereikt:

Warmhoudfunctie
• Wanneer het koken klaar is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de warmhoudfunctie  
 automatisch ingeschakeld. Hiermee kunt u het eten tot maximaal 24 uur warm houden. Op het  
 display wordt WARM weergegeven. Druk op de knop CANCEL om deze functie te annuleren. De  
 warmhoudfunctie is niet beschikbaar voor de functies FRY en YOGHURT.
• U kunt de functie KEEP WARM ook gebruiken om eerder gekookt eten op te warmen. Op het  
 display wordt WARM weergegeven. Druk op de knop CANCEL om deze functie te annuleren.
• Als u de warmhoudfunctie niet nodig hebt, kunt u deze annuleren door tijdens het koken op  
 KEEP WARM te drukken. Dit werkt echter alleen wanneer de uitstelfunctie vooraf is ingesteld.

Uitstelfunctie
• Nadat u een kookfunctie hebt gekozen, kunt u het begin van het kookproces uitstellen door op  
 de knop DELAY te drukken en de uitsteltijd in te stellen met de draaiknop. De uitsteltijd is  
 instelbaar per 5 minuten, met een maximum van 24 uur.

Volumeregeling
• U kunt het geluid van de pan uitschakelen door tegelijkertijd op de knoppen TEMPERATURE en  
 TIME te drukken.

• MULTICOOK
• CAKE

• YOGHURT
• JAM

• SLOW COOK
• FRY
• BAKE

• CRISPY
• PIZZA
• EGG



12            BEWAAR DEZE INSTRUCTIES - ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK  

Programma-instellingen ( 6 Liter )
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Programma-instellingen ( 6 Liter )
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Onderhoud en reiniging ( 5 Liter )

Na ieder gebruik dienen alle veiligheidsvoorzieningen te worden gereinigd. Verwijder de stekker 
van het apparaat uit het stopcontact en laat de hogedrukpan afkoelen tot kamertemperatuur 

alvorens het apparaat te reinigen:

•  Om het drukventiel te verwijderen, trekt 
 u deze eenvoudigweg omhoog en het ventiel 
 springt uit zijn veervergrendelings- 
 mechanisme. Was het drukventiel het onder 
 stromend warm water en plaats het 
 terug door het eenvoudigweg in het verende 
 mechanisme te drukken. Altijd het 
 drukventiel verwijderen en de opening 
 reinigen met een pin om eventuele 
 aankoeking te verwijderen die tijdens het 
 kookproces is ontstaan.
•  Om onder de aluminium binnenklep, het 
 veiligheidsventiel en de siliconen pakking te 
 reinigen, trekt u het binnendeksel eruit 
 aan de knop. Reinigen met een warm sopje.
•  Reinig de binnendeksel en de binnenkant 
 van het deksel met een warm sopje.
•  Verwijder de pakking en reinigen met een 
 warm sopje. Afdrogen en terugplaatsen op 
 het aluminium binnendeksel. Het dient altijd 
 te worden op de juiste wijze op het 
 binnendeksel te worden geplaatst.
 Periodiek controleren om te zorgen dat de 
 pakking schoon, flexibel en niet gescheurd 
 is.

•  Zorg dat het veiligheidsventiel niet verstopt 
 is en op en neer kan bewegen. Reinig het 
 veiligheidsventiel indien noodzakelijk.
•  De binnenpan en het deksel mogen 
 volledig in water worden ondergedompeld 
 om te reinigen. De binnenpan en het 
 deksel onder heet stromend water 
 afspoelen, gebruik alleen een mild 
 schoonmaakmiddel en een zachte doek 
 of spons. Laat overtollig water uit het deksel 
 weglopen door het deksel te kantelen. Geen 
 schuurmiddelen, zuiveringszout of 
 bleekmiddel gebruiken. Geen 
 schuursponsjes gebruiken.
•  Neem het basisstation af met een zachte, 
 vochtige doek. Zorg ervoor dat alle 
 etensresten zijn verwijderd. HET 
 BASISSTATION NIET IN WATER 
 ONDERDOMPELEN.

Energiebesparende stand
• Het display gaat automatisch uit als er 30 seconden lang geen functie wordt geselecteerd. Druk  
 op een knop om de pan weer aan te zetten.

Vochtopvangreservoir
 • Aan de achterkant bevindt zich het vochtopvangreservoir, waarin de condens wordt  
 opgevangen die kan ontstaan bij het gebruik van de hogedrukpan. Schuif het opvangreservoir  
 aan de achterkant op zijn plek. Leeg en reinig het reservoir na elk gebruik.

Handige tips:
• Druk op CANCEL om een functie te annuleren.
• Bij het stomen van vis of groenten kunt u heet water gebruiken om het koken te versnellen.
• Als het deksel moeilijk terug te plaatsen is na gebruik, laat u het deksel en de binnen- en  
 buitenpan afkoelen tot kamertemperatuur. U kunt ook proberen het deksel een paar seconden  
 aan te drukken met het ontluchtingsventiel open. Hierdoor verlaagt u de druk en kan het deksel  
 gemakkelijker worden gesloten.

Onderhoud en reiniging ( 6 Liter )
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Specificaties ( 5 Liter ) Specificaties ( 6 Liter )

Problemen oplossen  

Netspanning 220 - 240 V - 50/60 Hz

Vermogen  900 W

Netto gewicht 5 kg

Afmetingen 318mm x 318mm x 340mm

Netspanning 220 - 240 V - 50Hz

Vermogen  1000 W

Netto gewicht 5,5 kg

Afmetingen 335mm x 338mm x 345mm

Het deksel sluit niet goed.  Controleer of het binnendeksel en de pakking goed op hun plaats zitten.

Het deksel laat zich moeilijk  Veiligheidsventiel is niet teruggezakt Zorg ervoor dat de druk daalt tot het 
verwijderen.  normale niveau.

Stoom ontsnapt van onder het Zorg dat de pakking goed op zijn plek zit en niet is versleten. 
deksel tijdens het koken.  Zorg ervoor dat er geen etensresten op de pakking zitten.

Het veiligheidsventiel Niet genoeg eten of water in de binnenpan. Zorg ervoor dat alle 
komt niet omhoog.  etensresten van het veiligheidsventiel zijn verwijderd.

De melding E1, E2, E3 of E4 Systeemfout - verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact 
wordt getoond. en, indien van toepassing, laat de hogedrukpan afkoelen. Sluit het deksel. 
  Indien het probleem opnieuw optreedt na de stekker weer in het 
  stopcontact te hebben gestoken, is het apparaat defect en dient het te 
  worden vervangen.

Onder druk wecken Gids

•  Om te beginnen, kiest u een recept dat 
 vooraf is getest en goedgekeurd om onder 
 druk te wecken. 
•  Zorg dat de ingrediënten op hun verst zijn en 
 bereid het voedsel volgens de instructies.
•  Vul de inmaakpotten zodat er een ruimte vrij 
 blijft van ongeveer 2,5 cm.
•  Druk het voedsel voorzichtig tegen de 
 zijkant van de pot om eventuele luchtbellen 
 te verwijderen.
•  Volg de richtlijnen van de producent op 
 over hoe de inmaakpotten afgesloten dienen 
 te worden.
•  Plaats de potten in de binnenpan. Deze pan 
 biedt ruimte aan 4 x 500ml inmaakpotten.
•  Giet heet water over de potten tot de potten 
 voor ¼ zijn ondergedompeld of het 6-kops 
 niveau is bereikt.
•  Selecteer de weckfunctie.

•  Selecteer de annuleerfunctie zodra u klaar 
 bent. Open het drukventiel en open het 
 deksel zodra alle druk is ontsnapt.
•  Verwijder de hete potten met de wecktang 
 (apart verkrijgbaar) en laat de potten 
 afkoelen tot kamertemperatuur.
•  Indien het deksel niet goed is afgesloten na 
 het volgen van de instructies voor het 
 afdichten van de producent, dient u deze 
 etenswaren niet op te slaan omdat dit zal 
 bederven. Het dient opnieuw te worden 
 geweckt of direct te worden opgegeten.
•  Indien op de juiste wijze geweckt, zal het 
 maanden lang goed blijven. Bewaren op een 
 schone, droge en koele plaats.
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