
 

 

Dúvidas Frequentes 
 

Panelas de Pressão 

 

Minha panela não está funcionando. Como resolver? 

• Verifique se as luzes piloto do painel estão acesas ao conectar o cabo de força na tomada 

elétrica. 

• Verifique se o cabo está bem encaixado na parte traseira do produto, caso contrário, remova-o 

e insira novamente. Reconecte na tomada elétrica. 

• Se o cabo estiver danificado o produto deve ser desligado da tomada elétrica e levado a uma 

assistência técnica para reparo. 

 

Minha panela de pressão está funcionando, mas não está iniciando a pressão. O que fazer? 

• Após escolher a programação, o tempo para que sua panela entre em processo de pressão é de 

15 minutos. 

• Sua panela de pressão elétrica é muito silenciosa e só há barulho perceptível quando se está 

bem próximo da panela, ela emite um pequeno sinal sonoro para pegar pressão e logo após volta 

a silenciar.  

 

Posso remover a pressão da panela de forma mais rápida? 

• Não é recomendado, logo após preparo do alimento pode haver líquido quente dentro da 

panela, ao tentar remover a pressão subindo a válvula, o líquido pode sair e causar queimaduras. 

 

Posso programar minha panela de pressão para iniciar o cozimento daqui a duas horas? 

• A panela Premium Press digital pode ser programada para retardar o início do cozimento por 

até 24 horas. Para programar, basta pressionar a tecla “Tempo” uma vez por cada meia hora, até 

atingir o tempo desejado. 

Exemplo: O feijão deverá estar preparado 3 horas após a programação. Pressione a tecla “Feijão” 

para o cozimento desse alimento, o painel de controle se acenderá e mostrará “00P40” (tempo 

de cozimento a pressão do feijão). Pressione a tecla “Tempo” repetidamente, até aparecer no 

painel o tempo de 02h00min, já que é necessário você considerar o tempo de cocção pré-

programado. 

 

Minha panela de pressão é mais segura que os modelos tradicionais? 

As panelas elétricas de pressão possuem 8 dispositivos de segurança: 

• Se a tampa não estiver encaixada corretamente e travada não iniciará a pressão. 

• Se a válvula de pressão não estiver na posição correta a panela não iniciara a pressão. 

• Anel de vedação. Vedar para que a panela não escape resíduos quentes durante o uso. 

• Proteção na sobre tampa da panela, para evitar que a válvula da panela não venha entupir. 

• Proteção na válvula contra entupimento. Permite fazer feijão sem que a casca do feijão possa 

entupir a válvula. 

• Sensor de peso. Se a panela estiver vazia não iniciará a cocção. 

• Timer programável. Ao finalizar o tempo a panela desliga. 

• Fusível que se entender que a pressão está acima do comum ele abre para que a panela pare 

de funcionar. 



 

 

 

O que pode ser feito na panela de pressão? 

Várias receitas. Consulte o manual de instruções. 

 

 

Panelas Elétricas de Arroz 

 

Minha panela não liga. Como resolver? 

• Ligue a panela em outra tomada elétrica. 

• Após remover o plugue da tomada elétrica, remova o cabo da panela e insira novamente. 

• Se não resolver, encaminhar a panela para uma assistência técnica. 

 

Panela de arroz não fecha a tampa 

• A cuba pode estar mal encaixada. Remova a cuba e insira novamente na panela de arroz. 

 

Panela de arroz vazando pela lateral 

• A panela de arroz tem um coletor de líquidos na lateral que recolhe o vapor produzido durante 

o preparo da receita. Para remover e limpar, basta pressionar nas laterais do coletor e puxar para 

frente. Você poderá limpar e inserir novamente. 

 

Meu arroz queimou 

• Para cada medida de arroz deve-se adicionar duas medidas de água para que o arroz cozinhe e 

não queime. 

• Após o arroz ficar pronto a panela entra automaticamente na função aquecer, não deixe por 

mais que duas horas para evitar que o arroz queime. 


