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1. Επισκόπηση
1 Βαλβίδα πίεσης
2 Κουμπί βαλβίδας πίεσης
3 Λαβή (του καπακιού)
4 Κορμός
5 Καπάκι
6 Βέλος σήμανσης
7 ∆οχείο
8 Πλάκα θέρμανσης
9 Σημάδι (καπάκι κλειστό)
10 Πεδίο χειρισμού
11 Καλώδιο τροφοδοσίας με φις
12 ∆οχείο υδρατμών
13 Κύρια συσκευή
14 Υποδοχή (για σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας)
15 Σημάδι (καπάκι ανοιχτό)
16 Λαβή (της κύριας συσκευής)
17 Επαφή ασφαλείας
18 Βάση (για το δοχείο υδρατμών)
19 ∆είκτης πίεσης
20 OPEN Πλήκτρο απασφάλισης (για το καπάκι)
21 Κουτάλα σούπας
22 Κουτάλα ρυζιού
23 Σχάρα μαγειρέματος στον ατμό
24 Μεζούρα

Εικόνα A: Κάτω πλευρά καπακιού
25 Λάστιχο
26 Φίλτρο προστασίας (για τη βαλβίδα πίεσης)
27 Κάτω πλευρά του δείκτη πίεσης
28 Βάση (για το λάστιχο)

Πίσω αναδιπλούμενη σελίδα: εικόνες B - G
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Ευχαριστούμε για την 
εμπιστοσύνη σας!

Συγχαρητήρια για το καινούργιο σας Multi-
Pot.

Για τον ασφαλή χειρισμό και για να γνωρί-
σετε το σύνολο των δυνατοτήτων της συ-
σκευής:

• Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία, 
διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδη-
γίες χρήσης.

• Τηρήστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις 
ασφαλείας!

• Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται 
μόνο με τον τρόπο που περιγράφε-
ται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

• Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
• Αν χρειαστεί να παραδώσετε τη συ-

σκευή σε τρίτους, συμπεριλάβετε 
και τις παρούσες οδηγίες χρήσης. 
Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος του προϊόντος.

Ευχόμαστε να απολαύσετε το νέο σας 
Multi-Pot!

Σύμβολα στη συσκευή
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Καυτές επιφάνειες!

Για την αποφυγή τραυματισμού από έγκαυ-
μα, δεν επιτρέπεται να ακουμπάτε τις επι-
φάνειες της συσκευής κατά τη λειτουργία. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τις προβλεπόμενες 
λαβές και τα στοιχεία χειρισμού.

Το σύμβολο σημαίνει πως τα υλικά 
με τη σήμανση αυτή δεν μεταβάλ-
λουν ούτε τη γεύση ούτε την οσμή 
των τροφίμων.

2. Ενδεδειγμένη χρήση
Αυτό το Multi-Pot είναι μια συσκευή πολλα-
πλών λειτουργιών με διάφορα προγράμμα-
τα μαγειρέματος για εξοικονόμηση χρόνου 
και ενέργειας για μαγείρεμα υπό πίεση 
(γρήγορο μαγείρεμα), για αργό μαγείρεμα 
(Slow Cooker), για μαγείρεμα στον ατμό, 
για σοτάρισμα, για παρασκευή γιαουρτιού 
και για ψήσιμο γλυκών.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των περισσό-
τερων προγραμμάτων για την πίεση και τον 
χρόνο μαγειρέματος μπορούν να προσαρ-
μόζονται χειροκίνητα. 

Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική 
χρήση στο νοικοκυριό. Η χρήση της συ-
σκευής επιτρέπεται μόνο σε στεγνούς εσω-
τερικούς χώρους.
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για 
επαγγελματικούς σκοπούς.

Αναμενόμενη κακή χρήση

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
ζεμάτισμα!

Μην σκύβετε πάνω από τη χύτρα … 
… όταν ανοίγετε το καπάκι και το περι-

εχόμενο είναι ακόμη καυτό και
… όταν από τα Multi-Pot βγαίνει καυ-

τός ατμός. 
Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχει κανένα 
μέρος του σώματος (π.χ. χέρι ή βραχί-
ονας χεριού) πάνω από τη βαλβίδα πί-
εσης, όταν την ανοίγετε με το κουμπί 
βαλβίδας πίεσης και διαφεύγει ατμός.
Το Multi-Pot δεν είναι φριτέζα. Τα τρόφι-
μα δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται 
να τηγανίζονται σε λάδι.
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3. Υποδείξεις ασφαλείας
Προειδοποιήσεις
Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμο-
ποιούνται, εφόσον απαιτείται, οι ακόλουθες 
προειδοποιήσεις:

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Μεγάλος κίνδυνος: Η 
μη τήρηση της προειδοποίησης 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες για 
τη σωματική ακεραιότητα και τη 
ζωή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Μέτριος κίνδυνος: Η 
μη τήρηση της προειδοποίησης μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμούς ή σοβαρές υλι-
κές ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧH: Μικρός κίνδυνος: Η μη τήρηση 
της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει 
ελαφρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Περιστατικά και ιδιαιτερότητες 
που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν χει-
ρίζεστε τη συσκευή. 

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από παιδιά. Φυλάξτε τη συ-
σκευή και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης μακριά από παιδιά.
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμέ-
νες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα 
χωρίς εμπειρία ή/και γνώση εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται 
για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους 
κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής αυτής. 
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από τα παιδιά ως 
παιχνίδι.

Σε κάποια τμήματα των επιφανειών της συσκευής ανα-
πτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουρ-
γία. Ακουμπάτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία μόνο στο 
πεδίο χειρισμού ή από τις λαβές. Πιάνετε το δοχείο 
μετά τη λειτουργία μόνο με πανιά κουζίνας ή γάντια 
κουζίνας.

Πριν από την πρώτη χρήση καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και τις 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (βλέπε “Καθαρι-
σμός και φύλαξη” σελίδα 34).
Στο μαγείρεμα υπό πίεση (με κλειστή βαλβίδα πίεσης): Γεμίζετε τη 
συσκευή μόνο μέχρι το μέγιστο όριο πλήρωσης (σημάδι στο δο-
χείο 2/3), καθώς διαφορετικά ενδέχεται να πιτσιλίσει βραστό νερό. 
Όταν μαγειρεύετε τρόφιμα όπως ρύζι ή αποξηραμένα λαχανικά, 
τα οποία φουσκώνουν κατά το μαγείρεμα, γεμίζετε το δοχείο το 
πολύ μέχρι τη μέση (σημάδι στο δοχείο 1/2).
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Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα κανάλια για τη ρύθμιση πίεσης, για 
να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι βουλωμένα (βλέπε “Έλεγχος και κα-
θαρισμός βαλβίδων” σελίδα 35).
Βεβαιωθείτε πριν από κάθε χρήση, ότι δεν είναι βουλωμένες οι 
βαλβίδες (βλέπε “Προετοιμασίες πριν από κάθε χρήση” σελί-
δα 21).
Μην ανοίγετε τη συσκευή, όσο βρίσκεται υπό πίεση. Προσέξτε 
τον δείκτη πίεσης. Περιμένετε μέχρι να εκτονωθεί η πίεση ή ανοίξ-
τε τη βαλβίδα πίεσης μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο πολύ λίγος 
ατμός. Μην ανοίγετε ποτέ με βία τη συσκευή.
Τοποθετείτε τη συσκευή σε μια σταθερή θέση με τις λαβές ανοι-
χτές, για να αποφύγετε το χύσιμο του καυτού υγρού.
Εάν υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής 
πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ισάξιο. Απευθυνθείτε στο σέρ-
βις μας.
Απαγορεύεται η βύθιση της κύριας συσκευής, του καλωδίου τρο-
φοδοσίας και του φις τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά. 
Σε περίπτωση που εισχωρήσει υγρό στην κύρια συσκευή, απο-
συνδέστε αμέσως το φις τροφοδοσίας. Πριν από την εκ νέου θέση 
σε λειτουργία αναθέστε τον έλεγχο της συσκευής.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για τη λειτουργία με εξωτερικό 
χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, δεν επιτρέπεται ποτέ να καλύ-
πτετε τη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να συσσω-
ρευτεί θερμότητα στη συσκευή.
Μην σκύβετε πάνω από τη συσκευή … 
… όταν ανοίγετε το καπάκι και το περιεχόμενο είναι ακόμη καυ-

τό και
… όταν από τη συσκευή βγαίνει καυτός ατμός. 
Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος του σώματος (π.χ. 
χέρι ή βραχίονας χεριού) πάνω από τη βαλβίδα πίεσης, όταν την 
ανοίγετε με το κουμπί βαλβίδας πίεσης και διαφεύγει ατμός. 
Υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος από την έξοδο ατμού νερού.
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Αυτή η συσκευή προορίζεται επίσης για χρήση σε νοικοκυριά και 
για χρήσης παρόμοιες με αυτές των νοικοκυριών, όπως για παρά-
δειγμα ...
… σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλ-

λων επαγγελματικών χώρων,
… σε αγροικίες,
… από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων χώρων δι-

αμονής,
… σε πανσιόν με πρωινό.
Φροντίστε ώστε να μην πέσει υγρό στη σύνδεση βύσματος της 
συσκευής.
Λάβετε υπόψη ότι η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης εξακο-
λουθεί να διαθέτει υπολειπόμενη θερμότητα ακόμη και μετά τη 
χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που προσβάλλουν τα υλικά 
κατασκευής με τριβή ή χάραξη ή που είναι καυστικά.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ για παιδιά!
Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνί-
δια για παιδιά. Τα παιδιά απαγορεύεται 
να παίζουν με τις πλαστικές σακούλες. 
Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παι-
διά. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ για και από 
κατοικίδια και ζώα 
εκμετάλλευσης! 

Οι ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να 
αποτελέσουν πηγή κινδύνων για κατοι-
κίδια και ζώα εκμετάλλευσης. Τα ζώα 
μπορεί εκτός αυτού να προκαλέσουν 
ζημιά στη συσκευή. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει τα ζώα να παραμένουν γενικά 
μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ηλεκτροπληξίας 
λόγω υγρασίας!

Πρέπει να ρίχνετε τα υγρά και τα τρόφι-
μα αποκλειστικά και μόνο μέσα στο δο-
χείο, ποτέ κατευθείαν στην κύρια 
συσκευή.
Προστατέψτε την κύρια συσκευή από 
υγρασία και νερό που στάζει ή από ψε-
κασμό νερού: Υπάρχει κίνδυνος ηλε-
κτροπληξίας.
Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα 
χέρια.
Φροντίστε ώστε η βάση κάτω από τη 
συσκευή να είναι στεγνή.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ηλεκτροπληξίας!
Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, 
αν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσί-
ας παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές ή αν 
η συσκευή έχει προηγουμένως πέσει 
κάτω.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας μόνο σε 
πρίζα σούκο που έχει εγκατασταθεί κα-
νονικά, είναι εύκολα προσβάσιμη και η 
τάση της αντιστοιχεί στην τάση της πι-
νακίδας τύπου. Η πρίζα πρέπει να συ-
νεχίσει να είναι εύκολα προσβάσιμη και 
μετά τη σύνδεση.
Φροντίστε ώστε το καλώδιο τροφοδο-
σίας να μην υποστεί ζημιές από αιχμη-
ρές ακμές ή καυτές περιοχές.
Κατά τη χρήση της συσκευής προσέχε-
τε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να 
μην είναι μαγκωμένο ή πιεσμένο.
Για να βγάλετε το φις τροφοδοσίας από 
την πρίζα, τραβάτε πάντα από το φις, 
ποτέ από το καλώδιο.
Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας από 
την πρίζα, ...
… σε περίπτωση που παρουσιαστεί 

βλάβη,
… όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συ-

σκευή,
… πριν από τον καθαρισμό της συ-

σκευής και
… σε περίπτωση καταιγίδας.
Για την αποφυγή κινδύνων, μην πραγ-
ματοποιείτε τροποποιήσεις στο προϊόν.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!
Πριν την ενεργοποίηση τοποθετήστε τη 
συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή, στε-
γνή και θερμοάντοχη επιφάνεια.
Η επαφή ασφαλείας στο κέντρο της 
πλάκας θέρμανσης πρέπει να είναι κα-
θαρή και να κινείται ελεύθερα, για την 
αποφυγή υπερθέρμανσης.
∆εν είναι απαραίτητη η συνεχής επιτή-
ρηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, 
ωστόσο είναι απαραίτητος ο τακτικός 
έλεγχος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν έχετε 
ρυθμίσει μεγάλο χρόνο μαγειρέματος.
Μην βάζετε το Multi-Pot μέσα σε καυτό 
φούρνο.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού 
από έγκαυμα!

Μεταφέρετε τη συσκευή μόνο όταν έχει 
κρυώσει. 
Για τον καθαρισμό, περιμένετε μέχρι να 
κρυώσει η συσκευή.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού 
από καυτά τρόφιμα!

Εάν έχετε βράσει τρόφιμα σε μορφή 
χυλού, ανακινήστε προσεκτικά το Multi-
Pot πριν από το άνοιγμα. Έτσι αποτρέ-
πεται σε κάποιο βαθμό το πιτσίλισμα.
Εάν έχετε μαγειρέψει κρέας με πέτσα, 
μπορεί να φουσκώσει η πέτσα. Μην 
τρυπάτε το κρέας, όσο είναι φουσκω-
μένη η πέτσα.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού 
από ζεμάτισμα!

Μην ανοίγετε το Multi-Pot, όσο βρίσκε-
ται υπό πίεση. Προσέξτε τον δείκτη πίε-
σης.
Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη 
λειτουργία.
Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχει κανένα 
μέρος του σώματος (π.χ. χέρι ή βραχί-
ονας χεριού) πάνω από τα εξής ανοίγ-
ματα εξόδου, όταν από αυτά διαφεύγει 
ατμός:
- από τη βαλβίδα πίεσης, όταν την 
ανοίγετε με το κουμπί βαλβίδας πίε-
σης,

- από τον δείκτη πίεσης, ιδίως στη 
φάση προθέρμανσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ για υλικές ζημιές!
∆εν επιτρέπεται η λειτουργία της συ-
σκευής ενώ είναι άδεια, για την αποφυ-
γή υπερθέρμανσης.
Μην λειτουργείτε το Multi-Pot ποτέ χω-
ρίς το δοχείο.
Φροντίστε ώστε να μην υπάρχει ποτέ 
ούτε υπερβολικά μεγάλη ούτε υπερβο-
λικά μικρή ποσότητα νερού και τροφί-
μων στη συσκευή. Προσέξτε τις 
υποδείξεις για τις ποσότητες πλήρω-
σης και για τα σημάδια στο δοχείο (βλέ-
πε “Σημάδια στο δοχείο / Ποσότητες 
πλήρωσης” σελίδα 20).
Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς 
κάτω από κρεμαστά ντουλάπια, γιατί ο 
ατμός εξέρχεται προς τα πάνω και 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο έπι-
πλο.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ 
πάνω σε καυτές επιφάνειες (π.χ. μάτια 
κουζίνας) ή κοντά σε πηγές θερμότητας 
ή ανοιχτή φωτιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ.
Η συσκευή διαθέτει αντιολισθητικά 
πλαστικά ποδαράκια. Επειδή τα έπι-
πλα είναι επενδεδυμένα με μια μεγάλη 
ποικιλία βερνικιών και πλαστικών και 

υποβάλλονται σε επεξεργασία με δια-
φορετικά μέσα φροντίδας, δεν μπορεί 
να αποκλειστεί τελείως, ότι κάποια από 
αυτά τα υλικά περιέχουν συστατικά, τα 
οποία μπορούν να προσβάλλουν και 
να φουσκώσουν τα πλαστικά ποδαρά-
κια. Αν χρειάζεται, τοποθετήστε μια 
αντιολισθητική βάση κάτω από τη συ-
σκευή.
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μέσα κα-
θαρισμού ή μέσα καθαρισμού που χα-
ράσσουν.

4. Σύνολο παράδοσης
1 Κύρια συσκευή 13
1 ∆οχείο 7
1 Καπάκι 5
1 ∆οχείο υδρατμών 12
1 Σχάρα μαγειρέματος στον ατμό 23
1 Μεζούρα 24
1 Κουτάλα ρυζιού 22
1 Κουτάλα σούπας 21
1 Καλώδιο τροφοδοσίας με φις 11
1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Αφαίρεση συσκευασίας
1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη 

συσκευασία.
2. Ελέγξτε αν παραλάβατε όλα τα τμήμα-

τα και αν όλα τα τμήματα είναι σε άψο-
γη κατάσταση.
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5. Επισκόπηση πεδίου χειρισμού

P

Rice

Less Normal More

Multigrain

Beef
/Meat

Soup

Stew

Start

Poultry

Fish

Steam
Veggies

Beans
/Chili

Yogurt

Cake

Sear
Sauté

Hours
Minutes

Slow
Cook Egg

Keep Warm
Cancel

Pressure
Level

Delay
Start

Low High

29

30

31

32
33
34

36

37

38
39

40
41

42
43

44

45

47

48

49

50

3546

Αρ. / Περιγραφή Λειτουργία

29 Οθόνη Ένδειξη ρυθμίσεων και πληροφοριών για τη διαδικα-
σία μαγειρέματος, για μηνύματα βλάβης

30 Poultry Πλήκτρο για 
πουλερικά

Πρόγραμμα για μαγείρεμα πουλερικών

31 Fish Πλήκτρο για 
ψάρια

Πρόγραμμα για μαγείρεμα ψαριών

32 Steam/
Veggies

Πλήκτρο για 
μαγείρεμα 
στον ατμό

Πρόγραμμα για μαγείρεμα στον ατμό και μαγείρεμα 
λαχανικών και πατατών

33 + Πλήκτρο συν Αύξηση χρόνου μαγειρέματος

34 Beans/Chili Πλήκτρο για 
φασόλια

Πρόγραμμα για μαγείρεμα φαγητών με φασόλια και 
τσίλι
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35 Hours/
Minutes

Πλήκτρο μο-
νάδας μέτρη-
σης χρόνου

Στη λειτουργία Delay Start 38 εναλλαγή μεταξύ 
ωρών και λεπτών

36 Egg Πλήκτρο για 
αβγά

Πρόγραμμα για μαγείρεμα αβγών

37 Keep Warm/
Cancel

Πλήκτρο ακύ-
ρωσης

Ακύρωση ρυθμίσεων ή τρέχοντος προγράμματος /
από την κατάσταση αναμονής: Λειτουργία διατήρη-
σης θερμότητας

38 Delay Start Πλήκτρο κα-
θυστέρησης

Καθυστερημένη έναρξη ενός προγράμματος

39 Slow Cook Πλήκτρο αρ-
γού μαγειρέ-
ματος

Πρόγραμμα για αργό μαγείρεμα σε χαμηλή θερμο-
κρασία (χωρίς πίεση)

40 Pressure 
Level

Πλήκτρο πίε-
σης

Επιλογή επιπέδου πίεσης: υψηλό (High) / χαμηλό 
(Low)

41 Sear/Sauté Πλήκτρο σο-
ταρίσματος

Πρόγραμμα για σοτάρισμα σε ανοιχτό δοχείο

42 Cake Πλήκτρο για 
γλυκά

Πρόγραμμα για ψήσιμο γλυκών

43 Yogurt Πλήκτρο για 
γιαούρτι

Πρόγραμμα για παρασκευή γιαουρτιού

44 Start Πλήκτρο 
έναρξης

Έναρξη ρυθμισμένου προγράμματος

45 Stew Πλήκτρο για 
ραγού

Πρόγραμμα για μαγείρεμα πιάτων ραγού

46 – Πλήκτρο πλην Μείωση χρόνου μαγειρέματος

47 Soup Πλήκτρο για 
σούπες

Πρόγραμμα για σούπες

48 Beef/Meat Πλήκτρο για 
κρέας

Πρόγραμμα για μαγείρεμα κρεατικών

49 Multigrain Πλήκτρο για 
σιτηρά

Πρόγραμμα για μαγείρεμα μιγμάτων οσπρίων, φυσι-
κού ρυζιού, μιγμάτων από ρύζι με άγριο ρύζι

50 Rice Πλήκτρο για 
ρύζι

Πρόγραμμα για μαγείρεμα ρυζιού (λευκό ή αποφλοιω-
μένο ρύζι)

Αρ. / Περιγραφή Λειτουργία
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Ενδείξεις στην οθόνη

Αρ. / Ένδειξη Σημασία

51 Less, Normal, 
More

επιλογή προρύθμισης χρόνου μαγειρέματος

52 Ένδειξη χρόνου μαγειρέματος, πληροφοριών (π.χ. OFF σε αναμο-
νή)

53 Έχει δημιουργηθεί πίεση

54 High Ρύθμιση του επιπέδου πίεσης: υψηλή πίεση

55 Ψηφιακή ένδειξη με μπάρες: κινείται, όταν προθερμαίνεται η συ-
σκευή

56 Low Ρύθμιση του επιπέδου πίεσης: χαμηλή πίεση

57 Η συσκευή προθερμαίνεται και δημιουργεί πίεση (εκτός σε προ-
γράμματα, τα οποία λειτουργούν χωρίς πίεση)

P

Less Normal More

Low High

51 52

53
54

55

56
57

P
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6. Επισκόπηση λειτουργιών
Το νέο σας Multi-Pot συνδυάζει το οικονομικό σε ενέργεια και χρόνο μαγείρεμα υπό πίεση 
με τον σύγχρονο, αυτόματο έλεγχο των διαδικασιών μαγειρέματος. Η συσκευή αυτή είναι 
έτσι όχι μόνο μια ιδιαίτερα ασφαλής χύτρα, αλλά μια έξυπνη συσκευή πολλαπλών λει-
τουργιών, στην οποία μπορείτε π.χ. και να μαγειρεύετε αργά όπως σε ένα Slow Cooker ή 
να παρασκευάζετε γιαούρτι.
Το Multi-Pot διαθέτει 14 προγράμματα μαγειρέματος. Στα προγράμματα μαγειρέματος εί-
ναι προρυθμισμένος ο χρόνος μαγειρέματος, το επίπεδο πίεσης και η θερμοκρασία. 
- Ορισμένα προγράμματα λειτουργούν χωρίς πίεση. Για αυτά μπορείτε να μην ρυθμί-

σετε πίεση.
- Στα άλλα προγράμματα μπορείτε να αλλάζετε το προεπιλεγμένο επίπεδο πίεσης 

High 54 (υψηλή πίεση) ή Low 56 (χαμηλή πίεση) με το πλήκτρο Pressure 
Level 40.

- ∆εν είναι δυνατή η αλλαγή των προεπιλεγμένων θερμοκρασιών.
- Μπορείτε να αλλάζετε τον προεπιλεγμένο χρόνο μαγειρέματος σε ένα προκαθορι-

σμένο εύρος:
- Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο προγράμματος, για να επιλέξετε ανάμεσα 
στις προεπιλογές Less, Normal, More 51.

- Ρυθμίστε ενδεχομένως χειροκίνητα με τα πλήκτρα + 33/– 46 τον επιθυμητό χρό-
νο.

- Ο εικονιζόμενος χρόνος μαγειρέματος είναι ο χρόνος, εντός του οποίου η συσκευή 
έχει φτάσει στις προγραμματισμένες τιμές για τη θερμοκρασία και την πίεση και τις δι-
ατηρεί. Πριν, η συσκευή προθερμαίνεται και αυξάνει την πίεση. 

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τις προεπιλεγμένες τιμές και τις ρυθμιζόμενες περι-
οχές.

Πλήκτρο
Λει-
τουρ-
γία

προεπιλεγμένος χρόνος 
μαγειρέματος

χειροκίνη-
τα ρυθμι-
ζόμενη 
περιοχή 
χρόνου 
μαγειρέ-
ματος

προε-
πιλεγ-
μένο 
επίπε-
δο πίε-
σης

Υποδείξεις
Less Normal More

Rice Ρύζι 6 λεπτά 8 λεπτά 15 λεπτά 1 - 20 λε-
πτά

High - Αφήστε μετά 
το βράσιμο 
το ρύζι ακό-
μη περ. 
5 λεπτά να 
ξεκουραστεί.

Multigrain Σιτηρά 20 λε-
πτά

40 λε-
πτά

60 λεπτά 1 - 240 λε-
πτά

High

Beef/
Meat

Κρέας 20 λε-
πτά

35 λε-
πτά

70 λεπτά 1 - 240 λε-
πτά

High

Soup Σούπα 20 λε-
πτά

30 λε-
πτά

240 λε-
πτά

1 - 240 λε-
πτά

High
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Stew Ραγού 20 
λεπτά

35 λε-
πτά

45 λεπτά 1 - 240 
λεπτά

High

Yogurt Γιαούρτι 24 ώρες 8 ώρες boil 0,5 - 
99,5 ώρες

χωρίς 
πίεση

- Ρύθμιση του 
χρόνου μα-
γειρέματος 
σε βήματα 
των 30 λε-
πτών

- ∆εν είναι δυ-
νατή η καθυ-
στερημένη 
έναρξη

- Μετά το τέ-
λος του προ-
γράμματος 
δεν επιλέγε-
ται το πρό-
γραμμα 
διατήρησης 
θερμότητας.

Cake Γλυκά 45 λεπτά 10 - 60 
λεπτά

High - Καλύπτετε 
το γλυκό πά-
ντα με δια-
φανή 
μεμβράνη 
και αλουμι-
νόχαρτο.

Πλήκτρο
Λει-
τουρ-
γία

προεπιλεγμένος χρόνος 
μαγειρέματος

χειροκίνη-
τα ρυθμι-
ζόμενη 
περιοχή 
χρόνου 
μαγειρέ-
ματος

προε-
πιλεγ-
μένο 
επίπε-
δο πίε-
σης

Υποδείξεις
Less Normal More
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Sear/
Sauté

Σοτάρι-
σμα

30 λεπτά αδύνατο χωρίς 
πίεση

- Όταν επιτευ-
χθεί η θερμο-
κρασία, 
αρχίζει στην 
οθόνη 29 η 
αντίστροφη 
μέτρηση του 
χρόνου μα-
γειρέματος.

- ∆εν είναι δυ-
νατή η καθυ-
στερημένη 
έναρξη

Slow 
Cook

Αργό 
μαγεί-
ρεμα

4 ώρες 0,5 - 20 
ώρες

χωρίς 
πίεση

- Ρύθμιση του 
χρόνου μα-
γειρέματος 
σε βήματα 
των 30 λε-
πτών

Poultry Πουλε-
ρικά

5 λεπτά 15 λε-
πτά

30 λεπτά 1 - 240 λε-
πτά

High

Fish Ψάρι 5 λεπτά 10 λε-
πτά

15 λεπτά 1 - 40 λε-
πτά

Low

Steam/
Veggies

Λαχανι-
κά

3 λεπτά 10 λε-
πτά

15 λεπτά 1 - 240 λε-
πτά

Low

Beans/
Chili

Φασό-
λια / 
τσίλι

25 λε-
πτά

30 λε-
πτά

40 λεπτά 1 - 240 λε-
πτά

High

Egg Αβγά 3 λεπτά 4 λεπτά 8 λεπτά 1 - 10 λε-
πτά

High

Πλήκτρο
Λει-
τουρ-
γία

προεπιλεγμένος χρόνος 
μαγειρέματος

χειροκίνη-
τα ρυθμι-
ζόμενη 
περιοχή 
χρόνου 
μαγειρέ-
ματος

προε-
πιλεγ-
μένο 
επίπε-
δο πίε-
σης

Υποδείξεις
Less Normal More
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7. Πριν από την πρώτη 
χρήση

• Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την 
πρώτη χρήση (βλέπε “Καθαρισμός 
και φύλαξη” σελίδα 34)!

• Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβρά-
νη από το πεδίο χειρισμού 10.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Επειδή η συσκευή παραδίδε-
ται ελαφρώς λαδωμένη, ενδέχεται στην 
πρώτη χρήση να υπάρχει ανεπαίσθητη 
οσμή και ελάχιστος καπνός. Κάτι τέτοιο εί-
ναι αβλαβές και σταματάει έπειτα από σύ-
ντομο χρονικό διάστημα. Φροντίστε εν τω 
μεταξύ να υπάρχει επαρκής αερισμός.

8. Χειρισμός του Multi-
Pot

8.1 Άνοιγμα καπακιού (σε κρύα 
κατάσταση)

Εικόνα B:
1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απα-

σφάλισης OPEN 20, όσο περιστρέφε-
τε το καπάκι 5 δεξιόστροφα, μέχρι να 
βρεθεί το βέλος σήμανσης 6 στο ση-
μάδι  15.

2. Αφαιρέστε το καπάκι 5 προς τα επά-
νω.

8.2 Απόθεση καπακιού σε θέση 
σταξίματος

Εικόνα C: Για παράδειγμα για να στραγγί-
σει το καυτό καπάκι, μπορείτε να τοποθετή-
σετε το καπάκι 5 όρθιο με τον κορμό 4 
στην εσοχή σε μια από τις λαβές 16 της κύ-
ριας συσκευής 13.

8.3 Κλείσιμο καπακιού
Εικόνα D:
Για να μπορεί να δημιουργηθεί πίεση στο 
Multi-Pot, είναι σημαντικό, να κλείσετε σω-
στά το καπάκι 5.
1. Τοποθετήστε το καπάκι 5 με το βέλος 

σήμανσης  6 στο σημάδι  15.
2. Περιστρέψτε το καπάκι 5 αριστερό-

στροφα, μέχρι το βέλος 
σήμανσης  6 να είναι στραμμένο 
στο σημάδι  9. Ο μηχανισμός 
ασφάλισης ακούγεται ότι κουμπώνει.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Εάν το καπάκι 5 είναι πάνω 
στην κύρια συσκευή, αλλά δεν έχει κλείσει 
σωστά, ακούγονται ηχητικά σήματα και 
στην οθόνη 29 εμφανίζεται Lid.

8.4 Άνοιγμα/κλείσιμο βαλβίδας 
πίεσης

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
ζεμάτισμα!

Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχει κανένα 
μέρος του σώματος (π.χ. χέρι ή βραχί-
ονας χεριού) πάνω από τη βαλβίδα πί-
εσης 1, όταν την ανοίγετε με το κουμπί 
βαλβίδας πίεσης  2 και διαφεύγει 
ατμός. Υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος 
από την έξοδο ατμού νερού.
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Με το κουμπί βαλβίδας πίεσης  2 μπο-
ρείτε να ανοίγετε και να κλείνετε τη βαλβίδα 
πίεσης 1.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: το κουμπί της 
βαλβίδας πίεσης  2 εί-
ναι πιο ματ στο κάτω τμή-
μα από ό,τι επάνω. Το 
ματ τμήμα είναι ορατό μό-
νο, όταν είναι κλειστή η 
βαλβίδα πίεσης 1.

8.5 ∆είκτης πίεσης

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
ζεμάτισμα!

Πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγ-
χετε, ότι η κάτω πλευρά του δείκτη πίε-
σης 27 είναι καθαρή και κινείται 
ελεύθερα (βλέπε “Προετοιμασίες πριν 
από κάθε χρήση” σελίδα 21).
Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχει κανένα 
μέρος του σώματος (π.χ. χέρι ή βραχί-
ονας χεριού) πάνω από τον δείκτη πίε-
σης 19, όταν από αυτόν διαφεύγει 
ατμός.

Ο δείκτης πίεσης 19 είναι μια βαλβίδα, η 
οποία βρίσκεται σε μια κοιλότητα στο καπά-
κι 5. Από αυτή τη βαλβίδα μπορεί να εξέλ-
θουν λίγοι καυτοί υδρατμοί, όταν 
δημιουργείται πίεση στο Multi-Pot. Μπορεί-
τε να διακρίνετε ότι το Multi-Pot βρίσκεται 
υπό πίεση, από το γεγονός ότι ανεβαίνει ο 
δείκτης πίεσης 19.

Άνοιγμα Κλείσιμο

• Πιέστε το κουμπί 
της βαλβίδας 
πίεσης  2 
προς τα κάτω, 
μέχρι να κάνει 
«κλικ».

• Πιέστε το κουμπί 
βαλβίδας 
πίεσης  2, 
έτσι ώστε να 
ελευθερωθεί.

χωρίς πίεση υπό πίεση

Aνοιγμα εφικτό. Μην αοίγετε!
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8.6 Ασφαλές άνοιγμα καπακιού (σε 
καυτή κατάσταση)

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
ζεμάτισμα!

Μην ανοίγετε το Multi-Pot, όσο βρίσκε-
ται υπό πίεση. Προσέξτε τον δείκτη πίε-
σης 19. Περιμένετε μέχρι να εκτονωθεί 
η πίεση ή ανοίξτε τη βαλβίδα πίεσης 1 
μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο πολύ λί-
γος ατμός. Μην ανοίγετε ποτέ το Multi-
Pot με βία.
Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχει κανένα 
μέρος του σώματος (π.χ. χέρι ή βραχί-
ονας χεριού) πάνω από τη βαλβίδα πί-
εσης 1, όταν την ανοίγετε με το κουμπί 
βαλβίδας πίεσης  2 και διαφεύγει 
ατμός. Υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος 
από την έξοδο ατμού νερού.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
καυτά τρόφιμα!

Εάν έχετε βράσει τρόφιμα σε μορφή 
χυλού, ανακινήστε προσεκτικά το Multi-
Pot πριν από το άνοιγμα. Έτσι αποτρέ-
πεται σε κάποιο βαθμό το πιτσίλισμα.
Εάν έχετε μαγειρέψει κρέας με πέτσα, 
μπορεί να φουσκώσει η πέτσα. Μην 
τρυπάτε το κρέας, όσο είναι φουσκω-
μένη η πέτσα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
έγκαυμα!

Ακουμπάτε την καυτή συσκευή μόνο 
στο πεδίο χειρισμού 10 ή από τις λα-
βές 3/16.

Όταν το Multi-Pot βρίσκεται υπό πίεση, 
πρέπει αρχικά να αφαιρεθεί η πίεση από το 
δοχείο, πριν μπορέσετε να το ανοίξετε με 
ασφάλεια. Ένας μηχανισμός ασφαλείας 
αποτρέπει το άνοιγμα του καπακιού 5, όσο 
είναι ανεβασμένος ο δείκτης πίεσης 19.
Για την αφαίρεση της πίεσης έχετε δύο δυ-
νατότητες:

- Στη γρήγορη εξαγωγή ατμού η πίεση 
εκτονώνεται γρήγορα με τη βαλβίδα πί-
εσης 1.

- Στο αργό κρύωμα η πίεση εκτονώνε-
ται αργά, χωρίς να ανοίξετε κάποια 
βαλβίδα. 

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ: 
• Χρησιμοποιήστε το αργό κρύωμα, όταν 

στο Multi-Pot υπάρχουν μεγάλες ποσό-
τητες υγρών (π.χ. σούπα) ή φαγητά 
που περιέχουν άμυλο (π.χ. πόριτζ). 
Αυτά τα φαγητά μπορεί να χυθούν με 
τη γρήγορη εξαγωγή ατμού και να βου-
λώσουν τις βαλβίδες.

• Χρησιμοποιήστε για φαγητά με σύντο-
μη διάρκεια μαγειρέματος, τα οποία 
παραβράζουν πολύ γρήγορα, κατά το 
δυνατό τη γρήγορη εξαγωγή ατμού.

• Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα δι-
ατήρησης θερμότητας Keep Warm/
Cancel 37, η πίεση εκτονώνεται αργά.

• Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα 
μαγειρέματος χωρίς πίεση, δεν απαιτεί-
ται εξαγωγή ατμού. Προσέχετε κατά το 
άνοιγμα του καπακιού 5 τα καυτά φα-
γητά και τις καυτές επιφάνειες.

• Εάν δεν κατεβαίνει ο δείκτης πίε-
σης 19, παρόλο που δεν διαφεύγουν 
πλέον υδρατμοί ή πίεση, ενδέχεται να 
είναι λερωμένος ή κολλημένος ο δεί-
κτης πίεσης. Σε αυτή την περίπτωση, 
πιέστε ελαφρά με ένα μολύβι, ξύλινο 
καλαμάκι ή παρόμοιο αντικείμενο τον 
δείκτη πίεσης προς τα κάτω.

Γρήγορη εξαγωγή ατμού
1. Τερματίστε το μαγείρεμα και αποσυν-

δέστε το φις τροφοδοσίας 11.
2. Πιέστε προσεκτικά το κουμπί βαλβί-

δας πίεσης  2, μέχρι να ασφαλίσει, 
για να ανοίξετε τη βαλβίδα πίεσης 1. Η 
πίεση διαφεύγει από το Multi-Pot. ∆ια-
φεύγουν καυτοί υδρατμοί!
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3. Ελέγξτε, ότι ο δείκτης πίεσης 19 έχει 
κατέβει.

4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απα-
σφάλισης OPEN 20, όσο περιστρέφε-
τε το καπάκι 5 δεξιόστροφα, μέχρι να 
βρεθεί το βέλος σήμανσης 6 στο ση-
μάδι  15. 

5. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι 5 
προς τα επάνω.

Αργό κρύωμα
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή (έν-
δειξη OFF) ή όσο εκτελείται το πρόγραμμα 
διατήρησης θερμότητας Keep Warm/
Cancel 37, η πίεση εκτονώνεται αργά αυ-
τόματα. Η διάρκεια της διαδικασίας κρυώ-
ματος εξαρτάται από την ποσότητα των 
τροφίμων και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 
15 λεπτά.
1. Αφήστε το Multi-Pot να κρυώσει, μέχρι 

να κατέβει ο δείκτης πίεσης 19.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Μπορείτε να επιταχύνετε λίγο 
το κρύωμα, βάζοντας μια κρύα, βρεγμένη 
(αλλά καλά στυμμένη) πετσέτα πάνω από 
το καπάκι. Στην περίπτωση αυτή, αποσυν-
δέστε προηγουμένως το φις τροφοδοσί-
ας 11.

2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απα-
σφάλισης OPEN 20, όσο περιστρέφε-
τε το καπάκι 5 δεξιόστροφα, μέχρι να 
βρεθεί το βέλος σήμανσης 6 στο ση-
μάδι  15.

3. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι 5 
προς τα επάνω.

8.7 Σημάδια στο δοχείο / 
Ποσότητες πλήρωσης

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Στο μαγείρεμα υπό πίεση (με κλειστή 
βαλβίδα πίεσης 1): Γεμίζετε το δο-
χείο 7 μόνο μέχρι το μέγιστο ύψος 
πλήρωσης (σημάδι στο δοχείο max. 2/
3), διότι διαφορετικά μπορεί να χυθεί 
έξω βραστό νερό. Όταν μαγειρεύετε 
τρόφιμα όπως ρύζι ή αποξηραμένα λα-
χανικά, τα οποία φουσκώνουν κατά το 
μαγείρεμα, γεμίζετε το δοχείο 7 το 
πολύ μέχρι τη μέση (σημάδι στο δοχείο 
1/2).

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ για υλικές ζημιές!
∆εν επιτρέπεται η λειτουργία της συ-
σκευής ενώ είναι άδεια, για την αποφυ-
γή υπερθέρμανσης.

Προσέχετε στο μαγείρεμα υπό πίεση (με 
κλειστή βαλβίδα πίεσης 1), ώστε να μην 
υπάρχει ποτέ πάρα πολύ ή πολύ λίγο νερό 
στη συσκευή. Προσέξτε τα σημάδια στο δο-
χείο 7.

- max. 2/3: Αυτό είναι το μέγιστο ύψος 
πλήρωσης με το οποίο επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται η συσκευή.

- 1/2: Αυτό το σημάδι δηλώνει το μισό 
ύψος πλήρωσης του δοχείου 7. Το 
πολύ μέχρι αυτό το σημάδι επιτρέπεται 
να προσθέτετε υγρά σε ρύζι και τρόφι-
μα που φουσκώνουν με παρόμοιο τρό-
πο.

- Ρίχνετε πάντα τουλάχιστον 250 ml 
υγρών (νερό, ζωμό ή παρόμοιο) στο 
δοχείο 7.

__367792_2101_Schnellkochtopf_CY.book  Seite 20  Mittwoch, 9. Juni 2021  10:18 10



 21GR

8.8 Χρήση σχάρας μαγειρέματος 
στον ατμό

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
έγκαυμα!

Η σχάρα μαγειρέματος στον ατμό 23 
καίει κατά τη χρήση. Περιμένετε πριν 
την αφαιρέσετε από το δοχείο 7, μέχρι 
να κρυώσει ή χρησιμοποιήστε πανιά 
κουζίνας ή γάντια κουζίνας.

Για να μαγειρέψετε τρόφιμα στον ατμό (π.χ. 
με τη λειτουργία Steam/Veggies 32), μπο-
ρείτε να τοποθετήσετε τη σχάρα μαγειρέμα-
τος στον ατμό 23 στο δοχείο 7. Ρίχνετε 
μόνο λίγο νερό στο δοχείο 7, έτσι ώστε η 
σχάρα να βρίσκεται πάνω από την επιφά-
νεια του νερού. Τα τρόφιμα τα βάζετε πάνω 
στη σχάρα. ∆εν ακουμπούν το νερό.
Μπορείτε να ανοίξετε προς τα επάνω τα χε-
ρούλια για ευκολότερη τοποθέτηση και 
αφαίρεση. Για εξοικονόμηση χώρου κατά 
την αποθήκευση, μπορείτε να κλείσετε τα 
χερούλια.

9. Προετοιμασίες πριν 
από κάθε χρήση

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Η επαφή ασφαλείας 17 στο κέντρο της 
πλάκας θέρμανσης 8 πρέπει να είναι 
καθαρή και να κινείται ελεύθερα, για 
την αποφυγή υπερθέρμανσης.
Βεβαιωθείτε πριν από κάθε χρήση, ότι 
δεν είναι βουλωμένες οι βαλβίδες (δεί-
κτης πίεσης 19 και βαλβίδα πίεσης 1).

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία:
- Το λάστιχο 25 πρέπει να είναι σωστά 

τοποθετημένο. Η τσιμούχα πρέπει να 
εφαρμόζει καλά περιμετρικά.

- Το φίλτρο προστασίας 26 πρέπει να 
είναι καθαρό.

- Η κάτω πλευρά του δείκτη πίεσης 27 
πρέπει να είναι καθαρή και να κινείται 
ελεύθερα.

- Το εσωτερικό της κύριας συσκευής 13, 
η πλάκα θέρμανσης 8 και η επαφή 
ασφαλείας 17 πρέπει να είναι καθαρά 
και στεγνά.

Τοποθέτηση

ΚIΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙAΣ! 
Πριν την ενεργοποίηση τοποθετήστε τη 
συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή, στε-
γνή και θερμοάντοχη επιφάνεια.

• Τοποθετήστε την κύρια συσκευή 13 σε 
μια επίπεδη, στεγνή και αντιολισθητική 
επιφάνεια εργασίας, ώστε να μην μπο-
ρεί η συσκευή ούτε να ανατραπεί ούτε 
να πέσει κάτω.

Στερέωση δοχείου υδρατμών
Το δοχείο υδρατμών 12 συλλέγει το νερό 
από τους υδρατμούς, το οποίο καταλήγει 
από το καπάκι 5 στο επάνω λάστιχο στην 
κύρια συσκευή 13.
• Εικόνα E: Ωθήστε το δοχείο υδρα-

τμών 12 στη βάση 18.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αδειάζετε το δοχείο υδρα-
τμών 12 το αργότερο, όταν το νερό φτάσει 
στο σημάδι MAX.

Λάστιχο 
Μετά το μαγείρεμα υπό πίεση, αποσυνδέε-
ται μερικές φορές δύσκολα το καπάκι 5 
από την κύρια συσκευή 13. Για να μπορεί 
να αποσυνδεθεί πιο εύκολα το καπάκι, 
μπορείτε να τρίψετε το λάστιχο 25 πριν 
από το μαγείρεμα με ένα πανί με μια σταγό-
να μαγειρικό λάδι.
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10. Μαγείρεμα με το Multi-
Pot

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Λάβετε υπόψη ότι το εσωτερικό της κύ-
ριας συσκευής 13 πρέπει να παραμεί-
νει καθαρό και στεγνό.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
ζεμάτισμα!

Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχει κανένα 
μέρος του σώματος (π.χ. χέρι ή βραχί-
ονας χεριού) πάνω από τον δείκτη πίε-
σης 19, όταν από αυτόν διαφεύγει 
ατμός.
Μην ανοίγετε το Multi-Pot, όσο βρίσκε-
ται υπό πίεση. Προσέξτε το κεφάλαιο 
„Ασφαλές άνοιγμα καπακιού (σε καυτή 
κατάσταση)” σελίδα 19.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
έγκαυμα!

Σε κάποια τμήματα των επιφανειών της 
συσκευής αναπτύσσονται πολύ υψη-
λές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. 
Ακουμπάτε τη συσκευή κατά τη λει-
τουργία μόνο στο πεδίο χειρισμού 10 
ή από τις λαβές 3 + 16. Πιάνετε το 
δοχείο 7 μετά τη λειτουργία μόνο με 
πανιά κουζίνας ή γάντια κουζίνας.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ: 
• Εξοικειωθείτε με τον χειρισμό του Multi-

Pot, πριν αρχίσετε το μαγείρεμα (βλέπε 
“Χειρισμός του Multi-Pot” σελίδα 17).

• Στη συνέχεια περιγράφεται η βασική δι-
αδικασία. Για μερικά προγράμματα 
υπάρχουν αποκλίσεις, τις οποίες μπο-
ρείτε να βρείτε στον πίνακα στο κεφά-
λαιο „Επισκόπηση λειτουργιών” 
σελίδα 14 και στην περιγραφή των επι-
μέρους προγραμμάτων μαγειρέματος 
(βλέπε “Επιμέρους προγράμματα μα-
γειρέματος” σελίδα 26).

10.1 Προετοιμασία διαδικασίας 
μαγειρέματος

1. Προετοιμάστε τα τρόφιμα σύμφωνα με 
τη συνταγή και ρίξτε τα στο δοχείο 7. 
Προσέξτε το κεφάλαιο „Σημάδια στο 
δοχείο / Ποσότητες πλήρωσης” 
σελίδα 20 και τα στοιχεία στο κεφάλαιο 
„Επιμέρους προγράμματα μαγειρέμα-
τος” σελίδα 26.

2. Σκουπίστε ενδεχ. εξωτερικά το δο-
χείο 7. Πρέπει να είναι καθαρό και 
στεγνό.

3. Τοποθετήστε το δοχείο 7 στην κύρια 
συσκευή 13.

4. Τοποθετήστε το καπάκι 5 και ασφαλί-
στε το, έτσι ώστε το βέλος σήμαν-
σης 6 να βρίσκεται στο σημάδι  9. 
Ο μηχανισμός ασφάλισης ακούγεται 
ότι κουμπώνει.

5. Κλείστε/ανοίξτε τη βαλβίδα πίεσης 1 
με το κουμπί βαλβίδας πίεσης  2.

- Για μαγείρεμα υπό πίεση πρέπει να 
είναι κλειστή η βαλβίδα πίεσης 1.

- Για μαγείρεμα χωρίς πίεση πρέπει να 
είναι ανοιχτή η βαλβίδα πίεσης 1. 

6. Συνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδο-
σίας 11 στην υποδοχή 14 στην κύρια 
συσκευή 13. Συνδέστε στη συνέχεια 
το φις τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη 
πρίζα σούκο. Η πρίζα πρέπει να συνε-
χίσει να είναι εύκολα προσβάσιμη και 
μετά τη σύνδεση.

7. Μόλις συνδεθεί η συσκευή στο ρεύμα, 
εμφανίζεται στην οθόνη 29 η ένδειξη 
OFF. Η συσκευή βρίσκεται σε αναμο-
νή.
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10.2 Χρόνοι μαγειρέματος
Οι χρόνοι μαγειρέματος εξαρτώνται από τη 
φρεσκάδα και την ποιότητα των τροφίμων, 
το μέγεθος των κομματιών και τις προσω-
πικές προτιμήσεις (al dente ή καλομαγειρε-
μένα). 
Για να μπορείτε να μεταφέρετε τους χρό-
νους μαγειρέματος από τις συνήθεις συντα-
γές στο μαγείρεμα με το Multi-Pot, 
εφαρμόστε τους ακόλουθους πρόχειρους 
κανόνες:
- Στο μαγείρεμα με υψηλή πίεση (επίπε-

δο πίεσης High 54) μειώνεται ο χρό-
νος μαγειρέματος περίπου στο μισό.
Παράδειγμα:
Μια συνταγή προβλέπει χρόνο μαγει-
ρέματος 90 λεπτών. Στο επίπεδο πίε-
σης High 54 προκύπτει για το Multi-
Pot: 
1/2 από 90 λεπτά = 45 λεπτά.

- Στο μαγείρεμα με χαμηλή πίεση (επίπε-
δο πίεσης Low 56) μειώνεται ο χρόνος 
μαγειρέματος περίπου στα δύο τρίτα.
Παράδειγμα:
Μια συνταγή προβλέπει χρόνο μαγει-
ρέματος 90 λεπτών. Στο επίπεδο πίε-
σης Low 56 προκύπτει για το Multi-
Pot: 
2/3 από 90 λεπτά = 60 λεπτά.

- Στο μαγείρεμα χωρίς πίεση (βαλβίδα 
πίεσης 1 ανοιχτή) ο χρόνος μαγειρέμα-
τος παραμένει ο ίδιος.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ: 
• Περισσότερες υποδείξεις για τους χρό-

νους μαγειρέματος θα βρείτε στο κεφά-
λαιο „Επιμέρους προγράμματα 
μαγειρέματος” σελίδα 26.

• Εάν χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες ποσό-
τητες από αυτές που αναφέρονται 
στους πίνακες χρόνων μαγειρέματος, 
παρατείνονται ενδεχομένως οι χρόνοι 
μαγειρέματος. Οι μερίδες που συνηθί-
ζονται σε ένα νοικοκυριό μπορούν κατά 

κανόνα να μαγειρεύονται χωρίς παρά-
ταση των χρόνων μαγειρέματος.

10.3 Ρύθμιση και έναρξη 
προγράμματος μαγειρέματος

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Με το πλήκτρο ακύρωσης 
Keep Warm/Cancel 37 μπορείτε να ακυ-
ρώνετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις ή 
ένα πρόγραμμα που εκτελείται.

1. Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο προ-
γράμματος. Τα LED πάνω από το πλή-
κτρο προγράμματος και πάνω από το 
πλήκτρο έναρξης Start 44 αναβοσβή-
νουν. Στην οθόνη 29 εμφανίζεται η 
προρύθμιση χρόνου μαγειρέματος 
Normal 51 και ο προεπιλεγμένος χρό-
νος μαγειρέματος αναβοσβήνει.

Όσο αναβοσβήνουν τα LED και η ένδειξη, 
μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον 
χρόνο και για το επίπεδο πίεσης.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για τις προεπιλεγμένες τιμές 
και τις ρυθμιζόμενες περιοχές ανατρέξτε 
στον πίνακα στο κεφάλαιο „Επισκόπηση 
λειτουργιών” σελίδα 14.

2. Εάν επιθυμείτε, αλλάξτε πρώτα το επί-
πεδο πίεσης: 
Πατήστε το πλήκτρο πίεσης Pressure 
Level 40, για να επιλέξετε ανάμεσα 
σε High 54 και Low 56.

3. Για να αλλάξετε τον χρόνο μαγειρέμα-
τος στη ρυθμιζόμενη περιοχή: 

- Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλή-
κτρο προγράμματος, για να επιλέξετε 
ανάμεσα στις προεπιλογές Less, 
Normal, More 51.

- Ρυθμίστε ενδεχομένως χειροκίνητα 
με τα πλήκτρα + 33/– 46 τον επιθυ-
μητό χρόνο.

- Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα 
+ 33/– 46, μπορείτε να αλλάζετε πιο 
γρήγορα τις τιμές.
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4. Για να αρχίσει το πρόγραμμα μαγειρέ-
ματος, πατήστε το πλήκτρο έναρξης 
Start 44. 

- Τα LED πάνω από το επιλεγμένο 
πλήκτρο προγράμματος και πάνω 
από το πλήκτρο έναρξης Start 44 
ανάβουν μόνιμα.

- Στην οθόνη 29, η ένδειξη ON και μια 
κινούμενη ψηφιακή ένδειξη με μπά-
ρες 55 δείχνει, ότι η συσκευή προ-
θερμαίνεται και αυξάνει την πίεση.

- Μπορεί να μεσολαβήσει κάποιο χρο-
νικό διάστημα ανάλογα με την ποσό-
τητα πλήρωσης και το πρόγραμμα 
μαγειρέματος.

5. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία και η 
πίεση, η διαδικασία μαγειρέματος αρ-
χίζει αυτόματα. 

- Στην οθόνη 29 εμφανίζεται η αντί-
στροφη μέτρηση του χρόνου μαγει-
ρέματος. 

- Για να διατηρείται η θερμοκρασία, η 
συσκευή αλλάζει αυτόματα ανάμεσα 
στην προθέρμανση (ψηφιακή ένδειξη 
με μπάρες 55 κινείται) και απενεργο-
ποιημένη θέρμανση (ψηφιακή ένδει-
ξη με μπάρες 55 σταματημένη).

6. Το τέλος της διαδικασίας μαγειρέματος 
υποδηλώνεται με ηχητικά σήματα. Η 
συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στο 
πρόγραμμα διατήρησης θερμότητας. 
Το LED του πλήκτρου ακύρωσης 
Keep Warm/Cancel  37 ανάβει. Στην 
οθόνη 29 αρχίζει να μετράει ο χρόνος 
διατήρησης θερμότητας από το 00:00. 
Η πίεση εκτονώνεται αργά κατά το διά-
στημα αυτό.

10.4 ∆ιακοπή διαδικασίας 
μαγειρέματος

• Πατήστε το πλήκτρο ακύρωσης Keep 
Warm/Cancel 37, για να ακυρώσετε 
ένα πρόγραμμα που εκτελείται. 
Η συσκευή βρίσκεται στη συνέχεια σε 
αναμονή. Στην οθόνη 29 εμφανίζεται η 
ένδειξη OFF.

10.5 Τερματισμός μαγειρέματος
1. Τερματίστε το πρόγραμμα μαγειρέμα-

τος ή το πρόγραμμα διατήρησης θερ-
μότητας πατώντας το πλήκτρο 
ακύρωσης Keep Warm/Cancel 37. 
Στην οθόνη 29 εμφανίζεται OFF. Η συ-
σκευή βρίσκεται σε αναμονή.

2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας 11 
από την πρίζα.

3. Επιλέξτε μια κατάλληλη μέθοδο για να 
μειώσετε την πίεση στο δοχείο και για 
να ανοίξετε με ασφάλεια το καπάκι 5 
(βλέπε “Ασφαλές άνοιγμα καπακιού 
(σε καυτή κατάσταση)” σελίδα 19).

4. Αφαιρέστε το καυτό δοχείο 7 με πανί 
κουζίνας ή γάντια κουζίνας.

5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, πριν 
την καθαρίσετε.

10.6 ∆ιατήρηση θερμότητας (Keep 
Warm/Cancel)

Όταν τελειώσει ένα πρόγραμμα μαγειρέμα-
τος, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στο 
πρόγραμμα διατήρησης θερμότητας Keep 
Warm/Cancel 37.
Μπορείτε επίσης να αρχίσετε και χειροκίνη-
τα το πρόγραμμα διατήρησης θερμότητας, 
για να διατηρήσετε ζεστά τα καυτά φαγητά 
στο Multi-Pot.

 57 Αυτό το σύμβολο υποδη-
λώνει ότι η συσκευή προ-
θερμαίνεται και αυξάνει 
την πίεση.

 53 Αυτό το σύμβολο υποδη-
λώνει, ότι έχει επιτευχθεί 
η ρυθμισμένη πίεση.

P
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ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ: 
• Από παρατεταμένη διατήρηση των 

τροφίμων σε αυτό το πρόγραμμα μετα-
βάλλεται η γεύση και η εμφάνιση των 
τροφίμων, καταστρέφονται οι βιταμίνες 
και τα τρόφιμα ενδέχεται να αλλοιω-
θούν.

• Καθώς το πρόγραμμα διατήρησης θερ-
μότητας λειτουργεί χωρίς πίεση, μπο-
ρείτε να ανοίγετε και να κλείνετε το 
καπάκι 5, όσο εκτελείται το πρόγραμ-
μα. Προσέξτε ωστόσο εάν υπάρχει εν-
δεχομένως υπολειπόμενη πίεση μετά 
από κάποιο άλλο πρόγραμμα μαγειρέ-
ματος.

• Μετά το πρόγραμμα για γιαούρτι 
(Yogurt 43), η συσκευή δεν μεταβαίνει 
αυτόματα στο πρόγραμμα διατήρησης 
θερμότητας.

1. Ρίξτε το καυτό φαγητό στο δοχείο 7.
2. Σκουπίστε ενδεχ. εξωτερικά το δο-

χείο 7. Πρέπει να είναι καθαρό και 
στεγνό.

3. Τοποθετήστε το δοχείο 7 στην κύρια 
συσκευή 13.

4. Τοποθετήστε το καπάκι 5 και ασφαλί-
στε το, έτσι ώστε το βέλος σήμαν-
σης 6 να βρίσκεται στο σημάδι  9. 
Ο μηχανισμός ασφάλισης ακούγεται 
ότι κουμπώνει.

5. Ανοίξτε τη βαλβίδα πίεσης 1, πιέζο-
ντας το κουμπί βαλβίδας πίεσης  2 
προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει.

6. Συνδέστε με το καλώδιο τροφοδοσί-
ας 11 την υποδοχή 14 στην κύρια 
συσκευή 13 σε μια σωστά εγκατεστη-
μένη πρίζα σούκο, που να ικανοποιεί 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

7. Μόλις συνδεθεί η συσκευή στο ρεύμα, 
εμφανίζεται στην οθόνη 29 η ένδειξη 
OFF. Η συσκευή βρίσκεται σε αναμο-
νή.

8. Πατήστε το πλήκτρο ακύρωσης Keep 
Warm/Cancel 37, για να αρχίσει το 

πρόγραμμα διατήρησης θερμότητας.
Το LED του πλήκτρου ακύρωσης Keep 
Warm/Cancel 37 ανάβει. Στην οθό-
νη 29 αρχίζει να μετράει ο χρόνος δια-
τήρησης θερμότητας από το 00:00.
Μετά από 12 ώρες τελειώνει αυτόματα 
το πρόγραμμα διατήρησης θερμότητας.

9. Για να τερματίσετε το πρόγραμμα δια-
τήρησης θερμότητας, πατήστε ξανά το 
πλήκτρο ακύρωσης Keep Warm/
Cancel 37. 
Το LED του πλήκτρου ακύρωσης 
Keep Warm/Cancel 37 σβήνει. Στην 
οθόνη 29 εμφανίζεται η ένδειξη OFF. 
Η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή. 

10. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας 11 
από την πρίζα.

11. Ανοίξτε το καπάκι 5 και τοποθετήστε 
το στη θέση σταξίματος (βλέπε “Από-
θεση καπακιού σε θέση σταξίματος” 
σελίδα 17).

12. Αφαιρέστε το καυτό δοχείο 7 με πανί 
κουζίνας ή γάντια κουζίνας.

13. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, πριν 
την καθαρίσετε.

10.7 Μαγείρεμα με 
χρονοκαθυστέρηση

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προετοι-
μάσετε τη διαδικασία μαγειρέματος και μετά 
να μαγειρέψετε αργότερα. Μπορείτε να αρ-
χίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος με μια 
χρονοκαθυστέρηση έως και 24 ωρών 
(0:01 έως 23:59). 

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ:
• Το πρόγραμμα για γιαούρτι 

(Yogurt 43) και το πρόγραμμα σοταρί-
σματος (Sear/Sauté 41) δεν μπορεί 
να αρχίσει με χρονοκαθυστέρηση.

• Λάβετε υπόψη σας, ότι μερικά τρόφιμα 
(π.χ. ψάρι) μπορεί να αλλοιωθούν, εάν 
παραμείνουν περισσότερες ώρες σε 
θερμοκρασία δωματίου μέσα στο δο-
χείο, πριν μαγειρευτούν.
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1. Προετοιμάστε τη διαδικασία μαγειρέ-
ματος όπως περιγράφεται (βλέπε 
“Προετοιμασία διαδικασίας μαγειρέμα-
τος” σελίδα 22).
Η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή (έν-
δειξη OFF).

2. Πατήστε το πλήκτρο καθυστέρησης 
Delay Start 38. Στην οθόνη 29 εμφα-
νίζεται 00:30. Τα λεπτά αναβοσβή-
νουν.

3. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα + 33/– 46 τα 
λεπτά του επιθυμητού χρόνου καθυ-
στέρησης. 

4. Πατήστε το πλήκτρο μονάδας μέτρη-
σης χρόνου Hours/Minutes 35, για 
να μεταβείτε στη ρύθμιση των ωρών.

5. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα + 33/– 46 τις 
ώρες.

6. Ρυθμίστε τώρα το πρόγραμμα μαγει-
ρέματος και αρχίστε το όπως περιγρά-
φεται (βλέπε “Ρύθμιση και έναρξη 
προγράμματος μαγειρέματος” σελί-
δα 23).
Ανάβει το LED του επιλεγμένου πλή-
κτρου προγράμματος και το LED 
πάνω από το πλήκτρο καθυστέρησης 
Delay Start 38. Στην οθόνη εμφανίζε-
ται η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου 
καθυστέρησης.

7. Μετά τη λήξη του χρόνου καθυστέρη-
σης ακούγεται ένας ήχος σήματος και 
η φάση προθέρμανσης και δημιουργί-
ας πίεσης αρχίζει αυτόματα.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ: 
• Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη χρονο-

καθυστέρηση, αφού έχετε ρυθμίσει το 
πρόγραμμα μαγειρέματος. Σε αυτή την 
περίπτωση, κάντε τις ρυθμίσεις για το 
πρόγραμμα μαγειρέματος, μην πατάτε 
όμως ακόμη το πλήκτρο έναρξης 
Start 44. Μετά συνεχίστε με τα βήματα 
2. έως 5. όπως περιγράφεται. Στο τέ-

λος αρχίστε τον χρόνο καθυστέρησης 
με το πλήκτρο έναρξης Start 44.

• Με το πλήκτρο ακύρωσης Keep 
Warm/Cancel 37 μπορείτε να ακυρώ-
σετε ανά πάσα στιγμή τη διαδικασία.

11. Επιμέρους προγράμ-
ματα μαγειρέματος

11.1 Σοτάρισμα (Sear/Sauté)

Το πρόγραμμα σοταρίσματος (Sear/
Sauté 41) προβλέπεται για σύντομο σοτά-
ρισμα μικρών ποσοτήτων. Με αυτό το πρό-
γραμμα μπορείτε π.χ. να σοτάρετε κιμά, 
πριν προσθέσετε άλλα συστατικά και να 
συνεχίσετε το μαγείρεμα με κάποιο άλλο 
πρόγραμμα.

Ιδιαιτερότητες σε αυτό το 
πρόγραμμα
- Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς 

πίεση με ανοιχτό καπάκι 5.
- ∆εν είναι δυνατό το μαγείρεμα με χρο-

νοκαθυστέρηση.
- Ο χρόνος μαγειρέματος είναι ρυθμισμέ-

νος σταθερά στα 30 λεπτά και δεν μπο-
ρεί να αλλάξει.

∆ιαδικασία
1. Ρίξτε λίγο μαγειρικό λίπος στο δο-

χείο 7.
2. Τοποθετήστε το δοχείο 7 στην κύρια 

συσκευή 13.
3. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
4. Πατήστε το πλήκτρο σοταρίσματος 

Sear/Sauté 41 και στη συνέχεια το 
πλήκτρο έναρξης Start 44. Η συ-
σκευή αρχίζει να προθερμαίνεται.

5. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία ψησί-
ματος, αρχίζει στην οθόνη 29 η αντί-
στροφη μέτρηση του χρόνου 
μαγειρέματος. Προσθέστε τώρα τα 
τρόφιμα και τηγανίστε τα ανακατεύο-
ντάς τα.
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Ο πάτος του δοχείου 7 πρέπει ίσα 
που να είναι καλυμμένος. Εάν θέλετε 
να σοτάρετε περισσότερα, κάντε το σε 
μερίδες.

6. Όταν τελειώσετε το σοτάρισμα, πατή-
στε το πλήκτρο ακύρωσης Keep 
Warm/Cancel 37. Στην οθόνη 29 εμ-
φανίζεται η ένδειξη OFF. Η συσκευή 
βρίσκεται σε αναμονή.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Όταν παρέλθει ο προεπιλεγμέ-
νος χρόνος μαγειρέματος των 30 λεπτών, η 
συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στο πρόγραμ-
μα διατήρησης θερμότητας.

11.2 Παρασκευή γιαουρτιού (Yogurt)

Με το πρόγραμμα για γιαούρτι Yogurt 43 
μπορείτε να παρασκευάζετε μόνοι σας για-
ούρτι. Θα χρειαστείτε καλλιέργειες γιαουρ-
τιού ή φρέσκο γιαούρτι και γάλα. Όλα τα 
είδη γάλακτος του εμπορίου (νωπό γάλα, 
παστεριωμένο φρέσκο γάλα, γάλα υψηλής 
παστερίωσης και γάλα μακράς διαρκείας) 
είναι κατάλληλα.
Το νωπό γάλα πρέπει να παστεριωθεί 
πρώτα. 
Αυτό το βήμα δεν ισχύει για παστεριωμένο 
φρέσκο γάλα, γάλα υψηλής παστερίωσης 
και γάλα μακράς διαρκείας. 
Για αυτή καθαυτή την παρασκευή γιαουρ-
τιού προσθέτετε καλλιέργειες γιαουρτιού / 
λίγο φρέσκο γιαούρτι. Μετά πραγματοποι-
είται η παρασκευή γιαουρτιού σε μέτρια 
θερμοκρασία.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ: 
• Ανά 1 λίτρο γάλα ρίξτε 200 g φρέσκο 

γιαούρτι (με ζωντανές καλλιέργειες).
• Εάν χρησιμοποιείτε καλλιέργειες για-

ουρτιού, συμβουλευτείτε για τις ποσό-
τητες τα στοιχεία του κατασκευαστή.

• Χρησιμοποιήστε κατά το δυνατό φρέ-
σκο γάλα, το οποίο μόλις έχετε ανοίξει 
και βεβαιωθείτε ότι όλα τα σκεύη της 
κουζίνας, που χρησιμοποιείτε, είναι 
σχολαστικά καθαρισμένα.

Ιδιαιτερότητες σε αυτό το 
πρόγραμμα
- Η προεπιλογή More 51 προβλέπεται 

για την παστερίωση γάλακτος. Με αυτή 
την επιλογή επιλέγεται επίσης μια άλλη 
θερμοκρασία.

- Η προεπιλογή του χρόνου παρασκευής 
Normal 51 είναι 8 ώρες και μπορεί να 
τροποποιηθεί σε βήματα των 30 λε-
πτών. Η θερμοκρασία είναι ιδανική για 
την παρασκευή γιαουρτιού. Μπορείτε 
να προσαρμόζετε τον χρόνο ανάλογα 
με όσα αναφέρονται στη συνταγή ή στη 
συσκευασία των καλλιεργειών γιαουρ-
τιού.

- Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς 
πίεση. Η βαλβίδα πίεσης 1 πρέπει να 
είναι ανοιχτή (κουμπί βαλβίδας 
πίεσης  2 ασφαλισμένο κάτω).

- ∆εν είναι δυνατή η εργασία με χρονο-
καθυστέρηση.

- Μετά την πάροδο του χρόνου παρα-
σκευής, η συσκευή δεν μεταβαίνει στο 
πρόγραμμα διατήρησης θερμότητας.

Παστερίωση γάλακτος (σε νωπό 
γάλα)
1. Ρίξτε γάλα το πολύ μέχρι το σημάδι 

max. 2/3 στο δοχείο 7.
2. Τοποθετήστε το δοχείο 7 στην κύρια 

συσκευή 13.
3. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
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4. Πατήστε το πλήκτρο για γιαούρτι 
Yogurt 43, μέχρι να επιλεγεί 
More 51.

5. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης 
Start 44. Στην οθόνη 29 εμφανίζεται 
boil. Το γάλα θερμαίνεται για να πα-
στεριωθεί.

6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ακού-
γεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθό-
νη 29 εμφανίζεται Yogt.

7. Αφήστε το γάλα να κρυώσει κάτω από 
τους 46 °C, πριν προσθέσετε καλλιέρ-
γειες γιαουρτιού / το φρέσκο γιαούρτι. 
Ελέγξτε τη θερμοκρασία με ένα θερμό-
μετρο.

Παρασκευή γιαουρτιού στο δοχείο
1. Ρίξτε γάλα το πολύ μέχρι το σημάδι 

max. 2/3 στο δοχείο 7.
2. Προσθέστε καλλιέργειες γιαουρτιού ή/

και το φρέσκο γιαούρτι. Ανακατέψτε 
καλά το γάλα με το γιαούρτι/τις καλλι-
έργειες γιαουρτιού.

3. Τοποθετήστε το δοχείο 7 στην κύρια 
συσκευή 13.

4. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
5. Πατήστε το πλήκτρο για γιαούρτι 

Yogurt 43, έτσι ώστε να επιλεγεί 
Normal 51. Στην οθόνη 29 εμφανίζε-
ται ο προεπιλεγμένος χρόνος 8:00.

6. Προσαρμόστε με τα πλήκτρα + 33/
– 46 τον χρόνο για την παρασκευή 
γιαουρτιού σε βήματα των 30 λεπτών. 

7. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης 
Start 44. Στην οθόνη 29 εμφανίζεται 
η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου.

8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ακού-
γεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθό-
νη 29 εμφανίζεται Yogt.

11.3 Αργό μαγείρεμα (Slow Cook)

Με το πρόγραμμα αργού μαγειρέματος 
Slow Cook 39 χρησιμοποιείτε το Multi-Pot 
όπως ένα Slow Cooker. Τα φαγητά μαγει-
ρεύονται αργά σε χαμηλή θερμοκρασία και 
χωρίς πίεση.

Ιδιαιτερότητες σε αυτά τα 
προγράμματα
- Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς 

πίεση με κλειστό καπάκι 5. Η βαλβίδα 
πίεσης 1 πρέπει να είναι ανοιχτή (κου-
μπί βαλβίδας πίεσης  2 ασφαλισμέ-
νο κάτω).

- Η προεπιλογή του χρόνου μαγειρέμα-
τος είναι 4 ώρες και μπορεί να τροπο-
ποιηθεί σε βήματα των 30 λεπτών.

- Ως χρόνους μαγειρέματος χρησιμοποι-
ήστε 1:1 τους χρόνους των συνταγών 
για Slow Cooker. ∆εν μειώνονται, επει-
δή η συσκευή λειτουργεί σε αυτό το 
πρόγραμμα χωρίς πίεση.

- Είναι κατάλληλο για σούπες, ραγού, 
ψητά κατσαρόλας, όσπρια, πατάτες, 
καρότα και άλλα περισσότερο σφιχτά 
λαχανικά.

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για την παρασκευή 
ζωμών.

- Ακατάλληλο για συστατικά, που παρα-
βράζουν γρήγορα, όπως π.χ. ζυμαρι-
κά, ψάρια, γαλακτοκομικά. Μπορείτε να 
τα προσθέτετε στο τέλος του χρόνου 
μαγειρέματος.
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11.4 Ψήσιμο γλυκών (Cake)

Με το πρόγραμμα γλυκών Cake 42 μπο-
ρείτε να ψήνετε γλυκά. 

Ιδιαιτερότητες σε αυτό το 
πρόγραμμα
- Θα χρειαστείτε μια μικρή φόρμα για 

γλυκά διαμέτρου περ. 18 cm.
- Καλύπτετε το γλυκό πάντα με διαφανή 

μεμβράνη και αλουμινόχαρτο.
- Θα χρειαστείτε τη σχάρα μαγειρέματος 

στον ατμό 23.
- Προεπιλογή του επιπέδου πίεσης: 

High 54
- Κλείνετε τη βαλβίδα πίεσης 1 (κουμπί 

βαλβίδας πίεσης  2 επάνω).

∆ιαδικασία
1. Τοποθετήστε το δοχείο 7 στην κύρια 

συσκευή 13.
2. Τοποθετήστε τη σχάρα μαγειρέματος 

στον ατμό 23 στο δοχείο 7.
3. Γεμίστε περ. 500 ml νερό στο δο-

χείο 7.
4. Προετοιμάστε τη ζύμη του γλυκού 

σύμφωνα με τη συνταγή και ρίξτε τη 
στη φόρμα. Καλύψτε το γλυκό με δια-
φανή μεμβράνη και αλουμινόχαρτο. 
Τοποθετήστε τη φόρμα για γλυκά στη 
σχάρα μαγειρέματος στον ατμό 23.

5. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
6. Πατήστε το πλήκτρο για γλυκά 

Cake 42. Στην οθόνη 29 εμφανίζεται 
ο προεπιλεγμένος χρόνος 0:45.

7. Προσαρμόστε με τα πλήκτρα + 33/
– 46 τον χρόνο στη συνταγή σας. 

8. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης 
Start 44. Στην οθόνη 29 εμφανίζεται 
η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου.

9. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ακού-
γεται ένα ηχητικό σήμα και η συσκευή 
μεταβαίνει αυτόματα στο πρόγραμμα 
διατήρησης θερμότητας. Στην οθό-
νη 29 αρχίζει να μετράει ο χρόνος δια-
τήρησης θερμότητας από το 00:00.

10. Μετά από περ. 10 λεπτά (10.00) τερ-
ματίστε τη διατήρηση θερμότητας πα-
τώντας το πλήκτρο ακύρωσης Keep 
Warm/Cancel 37.

11. Αφαιρέστε την καυτή φόρμα με πανί 
κουζίνας ή γάντια κουζίνας.

11.5 Ψάρι (Fish)

Το πρόγραμμα για ψάρια Fish 31 προβλέ-
πεται για το σιγανό μαγείρεμα ψαριών στον 
ατμό. Όμως μπορείτε να το χρησιμοποιή-
σετε και για άλλα πιάτα με ψάρι, όπως για 
παράδειγμα για ψαρόσουπα ή σοτέ πάνω 
σε μια στρώση λαχανικών με ελάχιστα 
υγρά.

Ιδιαιτερότητες σε αυτό το πρόγραμμα
- Προεπιλογή του επιπέδου πίεσης: 

Low 56. 
∆εν προτείνεται το High 54.

- Για μαγείρεμα στον ατμό, τοποθετήστε 
το ψάρι σε μια πυρίμαχη φόρμα για 
σουφλέ και τοποθετήστε τη στη σχάρα 
μαγειρέματος στον ατμό 23. Ρίξτε στον 
πάτο του δοχείου 7 επαρκή ποσότητα 
υγρού (τουλάχιστον περ. 250 ml).

- Για σοτάρισμα, τοποθετήστε το ψάρι 
κατευθείαν στο δοχείο 7 με λίγο ζωμό 
ψαριού, ζωμό ή λευκό κρασί και, ανά-
λογα με τις προτιμήσεις, με λαχανικά 
και καρυκεύματα. 

Παραδείγματα για χρόνους μαγειρέμα-
τος:

Τρόφιμα Βάρος Χρόνος μαγ
ειρέματος

Πέστροφα ξιδάτη 1000 g 3 - 5 λεπτά

Μπακαλιάρος 1000 g 7 - 8 λεπτά

Κοκκινόψαρο 1000 g 3 - 6 λεπτά

Σολομός (φιλέτο) 1000 g 6 - 8 λεπτά
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11.6 Κρέας (Beef/Meat)

Αυτό το πρόγραμμα για κρέας Beef/
Meat 48 προβλέπεται για το σιγοβράσιμο 
κρέατος (πλην πουλερικών).

Ιδιαιτερότητες σε αυτό το πρόγραμμα
- Χρησιμοποιήστε εάν χρειάζεται αρχικά 

το πρόγραμμα σοταρίσματος Sear/
Sauté 41, για να σοτάρετε το κρέας 
γύρω-γύρω. Μετά το σβήσιμο, χρησι-
μοποιήστε το πρόγραμμα για κρέας 
Beef/Meat 48. 

- Προσθέστε τουλάχιστον 250 ml υγρό 
(π.χ. νερό, ζωμό ή ζωμό κρέατος).

Παραδείγματα για χρόνους μαγειρέμα-
τος:

11.7 Πουλερικά (Poultry)

Αυτό το πρόγραμμα για πουλερικά 
Poultry 30 προβλέπεται για το μαγείρεμα 
πουλερικών.

Ιδιαιτερότητες σε αυτό το πρόγραμμα
- Χρησιμοποιήστε εάν χρειάζεται αρχικά 

το πρόγραμμα σοταρίσματος Sear/
Sauté 41, για να σοτάρετε το κρέας 
γύρω-γύρω. Μετά το σβήσιμο, χρησι-
μοποιήστε το πρόγραμμα για πουλερι-
κά Poultry 30. 

- Προσθέστε τουλάχιστον 250 ml υγρό 
(π.χ. νερό, ζωμό ή ζωμό κρέατος).

Παραδείγματα για χρόνους μαγειρέμα-
τος:

Τρόφιμα Βάρος Χρόνος 
μαγειρέματος

Γιουβαρλάκια 500 g 5 - 6 λεπτά

Χοιρινό ψητό 500 g 30 - 35 λεπτά

Γκούλας, μο-
σχάρι ψητό, 
ρολά

500 g 20 - 25 λεπτά

Μοσχάρι ψητό 
μαρινάτο, μο-
σχάρι φέτα βρα-
στό

500 g 50 λεπτά

Βοδινό ψητό 500 g 30 λεπτά

Ελάφι ψητό 500 g 25 - 30 λεπτά

Αρνί ψητό 500 g 20 - 25 λεπτά

Αρνί ραγού 500 g 10 - 15 λεπτά

Τρόφιμα Βάρος Χρόνος 
μαγειρέματος

Στήθος κοτό-
πουλου

500 g 8 λεπτά

Μπούτι κοτό-
πουλου

500 g 10 λεπτά

Γαλοπούλα 
(στήθος/μπούτι)

500 g 18 - 20 λεπτά
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11.8 Λαχανικά (Steam/Veggies)

Τα λαχανικά μπορούν να μαγειρευτούν με 
το πρόγραμμα μαγειρέματος στον ατμό 
Steam/Veggies 32 στον ατμό ή με ελάχι-
στο υγρό (π.χ. νερό, ζωμό).

Ιδιαιτερότητες σε αυτό το πρόγραμμα
- Προεπιλογή του επιπέδου πίεσης: 

Low 56.
- Το επίπεδο πίεσης High 54 προτείνεται 

για βραστές πατάτες και φαγητά με λά-
χανο.

- Προσθέστε τουλάχιστον 250 ml υγρό 
(π.χ. νερό ή ζωμό).

- Για μαγείρεμα στον ατμό θα χρειαστείτε 
τη σχάρα μαγειρέματος στον ατμό 23.

- Για σοτάρισμα προσθέστε το υγρό και 
τα λαχανικά μαζί στο δοχείο 7.

- Το πρόγραμμα δεν προβλέπεται για να 
καλύψετε τα λαχανικά τελείως με νερό.

Παραδείγματα για χρόνους μαγειρέμα-
τος:

Τρόφιμα Βά-
ρος

Χρόνος 
μαγειρέ-
ματος

Επίπε-
δο 

πίεσης

Κουνουπίδι 
(φούντες)

500 g 2 - 4 λε-
πτά

Low 56

Κουνουπίδι 
(ολόκληρο)

500 g 9 - 11 λε-
πτά

Low 56

Φασολάκια 500 g περ. 5 λε-
πτά

Low 56

Μπρόκολο 500 g 2 - 4 λε-
πτά

Low 56

Φινόκιο (κομ-
μένο στη μέ-
ση)

500 g 6 - 8 λε-
πτά

Low 56

Αρακάς (τρυ-
φερός)

500 g περ. 3 λε-
πτά

Low 56

Καρότα (φέ-
τες)

500 g 4 - 6 λε-
πτά

Low 56

Γογγύλι (κομ-
μάτια 1 cm)

500 g 2 - 3 λε-
πτά

Low 56

Πατάτες 
(ξεφλουδι-
σμένες, στα 
τέσσερα)

500 g 8 - 9 λε-
πτά

Low 56

Βραστές πα-
τάτες (ολό-
κληρες)

500 g 15 λεπτά High 54

Λαχανάκια 
Βρυξελλών

500 g 2 - 3 λε-
πτά

Low 56

Λάχανο 
(λεπτές λωρί-
δες)

500 g 3 - 5 λε-
πτά

High 54

Κόκκινο λά-
χανο 
(λεπτές λωρί-
δες)

500 g 4 - 6 λε-
πτά

High 54

Λάχανο τουρ-
σί

500 g 8 - 12 λε-
πτά

High 54

Τρόφιμα Βά-
ρος

Χρόνος 
μαγειρέ-
ματος

Επίπε-
δο 

πίεσης
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11.9 Φασόλια / τσίλι (Beans/Chili)

Με το πρόγραμμα για φασόλια Beans/
Chili 34 μπορείτε να μαγειρεύετε όσπρια, 
χωρίς προηγουμένως να τα μουλιάσετε. 
Ακόμη και στην παρασκευή Chili con Carne 
εξοικονομείτε χρόνο.

Ιδιαιτερότητες σε αυτό το 
πρόγραμμα
- Όταν χρησιμοποιείτε όσπρια, προσέξτε 

το μέγιστο ύψος πλήρωσης μέχρι το 
σημάδι 1/2 για τα συστατικά συνολικά.

- Προσθέστε στα όσπρια επαρκή ποσό-
τητα νερού. Πρέπει να είναι τουλάχι-
στον καλυμμένα. Όταν φουσκώνουν 
απορροφούν πολύ νερό.

- Όταν έχετε μαγειρέψει όσπρια, αφήστε 
τα να κρυώσουν αργά, πριν ανοίξετε το 
καπάκι. Με τη γρήγορη εξαγωγή του 
ατμού ενδέχεται ο εξερχόμενος αφρός 
να λερώσει τις βαλβίδες.

Παραδείγματα για χρόνους μαγειρέμα-
τος:

11.10 Ραγού/σούπες (Stew/Soup)

Με το πρόγραμμα για σούπες Soup 47 
βράζετε σούπες, με το πρόγραμμα για ρα-
γού Stew 45 μαγειρεύετε ραγού. 

Ιδιαιτερότητες σε αυτά τα 
προγράμματα

- Προεπιλογή του επιπέδου πίεσης: 
High 54.

- Οι χρόνοι μαγειρέματος μειώνονται στο 
μισό σε σχέση με μια κανονική συντα-
γή.

- Για φαγητά που φουσκώνουν ή αφρί-
ζουν έντονα (π.χ. καλό βράσιμο οστών 
για ζωμό κρέατος) γεμίζετε το δοχείο 7 
το πολύ μέχρι το σημάδι 1/2. Αφήστε 
το φαγητό να κρυώσει αργά μετά το τέ-
λος του προγράμματος.

- Για όλες τις υπόλοιπες σούπες και τα 
ραγού, μπορείτε να γεμίζετε το δο-
χείο 7 μέχρι το μέγιστο ύψος πλήρω-
σης max. 2/3 και να χρησιμοποιήσετε 
τη γρήγορη εξαγωγή ατμού.

Τρόφιμα Βάρος
Χρόνος 

μαγειρέματ
ος

Λευκά φασό-
λια 
(χωρίς μού-
λιασμα)

500 g 20 - 25 λε-
πτά

Κόκκινα φα-
σόλια 
(χωρίς μού-
λιασμα)

500 g 65 λεπτά

Μπιζέλια (ξε-
ρά)

500 g 45 λεπτά

Φακές 500 g 10 - 15 λε-
πτά
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11.11 Αβγά (Egg)

Το πρόγραμμα για αβγά Egg 36 προβλέ-
πεται για το βράσιμο αβγών για πρωινό.

Ιδιαιτερότητες σε αυτά τα 
προγράμματα
- Προεπιλογή του επιπέδου πίεσης: 

High 54.
- Τοποθετήστε το πολύ τόσα αβγά στο 

δοχείο 7, ώστε να καλύπτεται ο πάτος.
- Γεμίστε τουλάχιστον 250 ml νερό στο 

δοχείο 7.
- Όταν βράζετε αβγά χρησιμοποιείτε πά-

ντα τη γρήγορη εξαγωγή ατμού, βγάλτε 
τα αμέσως έξω και κρυώστε τα κάτω 
από κρύο νερό, για να μην βράσουν 
περισσότερο από τον προβλεπόμενο 
χρόνο.

- Οι χρόνοι μαγειρέματος για αβγά ποικί-
λουν ανάλογα με το μέγεθος και τη 
φρεσκάδα των αβγών. Τα μεγάλα και 
τα πολύ φρέσκα αβγά χρειάζονται λίγο 
περισσότερο χρόνο. Ως γενικός κανό-
νας για το μέγεθος Μ χρησιμοποιήστε:
- την προεπιλογή Normal για πολύ με-
λάτα αβγά,

- Less για μελάτα αβγά,
- More για σφιχτά αβγά.

11.12 Ρύζι (Rice)

Το πρόγραμμα για ρύζι Rice 50 είναι ιδανι-
κό για το μαγείρεμα λευκού (αποφλοιωμέ-
νου) ρυζιού.

Ιδιαιτερότητες σε αυτά τα 
προγράμματα
- Προεπιλογή του επιπέδου πίεσης: 

High 54.
- Πόση ποσότητα υγρού θα προσθέσετε, 

εξαρτάται από το είδος του ρυζιού. 
Προσέξτε τα στοιχεία στη συσκευασία.

- Για το χρόνο μαγειρέματος μειώστε στο 
μισό το χρόνο που αναφέρεται στη συ-
σκευασία. 

- Λάβετε υπόψη σας για ρύζι και υγρό 
συνολικά τη μέγιστη ποσότητα πλήρω-
σης του 1/2.

- Αφήστε μετά το βράσιμο το ρύζι ακόμη 
περ. 5 λεπτά να ξεκουραστεί.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για το μαγείρεμα άγριου ρυ-
ζιού και φυσικού ρυζιού χρησιμοποιήστε το 
πρόγραμμα για σιτηρά Multigrain 49.

Παραδείγματα για ποσότητες υγρού και 
χρόνους μαγειρέματος:

Είδος 
ρυζιού

Ποσότητα για 
2 μερίδες

Χρόνος 
μαγειρέμα-

τοςΡύζι Υγρό

Ρύζι 
μπασμά-
τι

120 g 300 ml Less

Ρύζι 
μακρύ-
κοκκο

120 g 300 ml Normal
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11.13 Multigrain (Multigrain)

Το πρόγραμμα για σιτηρά Multigrain 49 
προβλέπεται για το μαγείρεμα φυσικού ρυ-
ζιού, άγριου ρυζιού και διαφόρων ειδών σι-
τηρών.

Ιδιαιτερότητες σε αυτά τα 
προγράμματα
- Προεπιλογή του επιπέδου πίεσης: 

High 54.
- Πόση ποσότητα υγρού θα προσθέσετε, 

εξαρτάται από το είδος των σιτηρών. 
Προσέξτε τα στοιχεία στη συσκευασία.

- Για το χρόνο μαγειρέματος μειώστε στο 
μισό το χρόνο που αναφέρεται στη συ-
σκευασία. 

- Λάβετε υπόψη σας για σιτηρά και υγρό 
συνολικά τη μέγιστη ποσότητα πλήρω-
σης του 1/2.

Παραδείγματα για ποσότητες υγρού και 
χρόνους μαγειρέματος:

12. Καθαρισμός και 
φύλαξη

Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την 
πρώτη χρήση!

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ηλεκτροπληξίας 
λόγω υγρασίας!

Απαγορεύεται η βύθιση της κύριας συ-
σκευής 13, του καλωδίου τροφοδοσίας 
και του φις τροφοδοσίας 11 σε νερό ή 
άλλα υγρά. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ηλεκτροπληξίας!
Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, 
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας 11 
από την πρίζα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ τραυματισμού από 
έγκαυμα!

Για τον καθαρισμό, περιμένετε μέχρι να 
κρυώσει η συσκευή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ για υλικές ζημιές! 
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μέσα κα-
θαρισμού ή μέσα καθαρισμού που χα-
ράσσουν.

• Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε 
χρήση και αφαιρέστε όλα τα υπολείμ-
ματα τροφίμων.

Είδος 
σιτηρού

Ποσότητα 
για 2 μερίδες

Χρόνος 
μαγειρέμα-

τοςΣιτρά Υγρό

Φυσικό 
ρύζι

120 g 300 ml περ. 15 λε-
πτά + 10 λε-
πτά χρόνος 
διατήρησης 
θερμότητας

Άγριο 
ρύζι

125 g 500 ml περ. 25 λε-
πτά, στραγ-
γίξτε το, 
10 λεπτά 
χρόνος δια-
τήρησης 
θερμότητας

Ζέα 125 g 500 ml περ. 20 λε-
πτά
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12.1 Αποσυναρμολόγηση συσκευής
1. Βγάλτε το φις τροφοδοσίας 11 από 

την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει.

2. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας 11 
από την υποδοχή 14 στην κύρια συ-
σκευή 13.

3. Αφαιρέστε το καπάκι 5 από τη συ-
σκευή.

4. Εικόνα A: Τραβήξτε το λάστιχο 25 
δυνατά από την κάτω πλευρά του κα-
πακιού 5.

5. Αφαιρέστε το δοχείο 7 από την κύρια 
συσκευή 13.

6. Τραβήξτε το δοχείο υδρατμών 12 από 
τη βάση 18.

12.2 Καθαρισμός εξαρτημάτων στο 
πλυντήριο πιάτων

Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιά-
των τα ακόλουθα εξαρτήματα:
- το δοχείο 7
- το λάστιχο 25
- το δοχείο υδρατμών 12
- τη σχάρα μαγειρέματος στον ατμό 23
- τη μεζούρα 24
- την κουτάλα ρυζιού 22
- την κουτάλα σούπας 21

12.3 Καθαρισμός περιβλήματος και 
καλωδίου τροφοδοσίας

Έτσι θα καθαρίσετε την κύρια συσκευή 13, 
το καπάκι 5 και το καλώδιο τροφοδοσί-
ας 11:
1. Σκουπίστε αυτά τα μέρη με ένα βρεγ-

μένο πανί (ενδεχ. με λίγο απορρυπα-
ντικό πιάτων).

2. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη, πριν 
χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

3. Προσέξτε ιδίως τις κοιλότητες στην 
εξωτερική ακμή της κύριας συσκευ-
ής 13 και στο εσωτερικό του καπα-
κιού 5.

12.4 Έλεγχος και καθαρισμός 
βαλβίδων

Στο καπάκι υπάρχουν δύο βαλβίδες, οι 
οποίες πρέπει να είναι πάντα καθαρές και 
να κινούνται πάντα ελεύθερα. Πρέπει να 
έχουν ελεύθερη διέλευση. Ελέγχετε τις 
βαλβίδες σε κάθε καθαρισμό!

∆είκτης πίεσης 19
• Ελέγξτε την κάτω πλευρά του δείκτη 

πίεσης 27 στην κάτω πλευρά του κα-
πακιού 5. Πρέπει να κινείται ελεύθερα 
και δεν επιτρέπεται να είναι λερωμένος 
(π.χ. από υπολείμματα τροφίμων).

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Εάν ο δείκτης πίεσης 19 / 27 
είναι πολύ λερωμένος, καθαρίστε τον κάτω 
από τρεχούμενο νερό με μια μικρή βούρ-
τσα.

Βαλβίδα πίεσης 1
1. Εικόνα F: Στην επάνω πλευρά του κα-

πακιού 5: Αφαιρέστε τη βαλβίδα πίε-
σης 1 τραβώντας τη προς τα επάνω.

2. Εικόνα G: Στην κάτω πλευρά του κα-
πακιού 5: Αφαιρέστε το φίλτρο προ-
στασίας 26. (Το φίλτρο 
προστασίας 26 εφαρμόζει πολύ γε-
ρά. Η αποσύνδεση γίνεται με δυσκο-
λία.) 

3. Καθαρίστε τα δύο μέρη με το χέρι με 
απαλό απορρυπαντικό πιάτων και 
αφήστε τα να στεγνώσουν. Χρησιμο-
ποιήστε ενδεχομένως μια μικρή βούρ-
τσα για τους μικρούς ενδιάμεσους 
χώρους.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αν είναι λερωμένο το εσωτερι-
κό της βαλβίδας πίεσης 1, καθαρίστε το με 
ένα βρεγμένο πανί. Σε πολύ επίμονους ρύ-
πους, καθαρίστε το εσωτερικό της βαλβί-
δας πίεσης 1 κάτω από τρεχούμενο νερό 
με μια μικρή βούρτσα.
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12.5 Συναρμολόγηση εξαρτημάτων
1. Αφήστε να στεγνώσουν καλά όλα τα 

μέρη, πριν τα συναρμολογήσετε ξανά.
2. Τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα πίε-

σης 1 και το φίλτρο προστασίας 26.
3. Τοποθετήστε ξανά το λάστιχο 25 στην 

κάτω πλευρά του καπακιού 5. Ελέγ-
ξτε:
- ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά,
- ότι η προεξοχή σιλικόνης στο κέντρο 
του λάστιχου 25 εφαρμόζει ακριβώς 
στη βάση 28,

- ότι η τσιμούχα εφαρμόζει πλήρως 
περιμετρικά.

4. Τοποθετήστε το δοχείο υδρατμών 12 
ξανά στη βάση 18.

12.6 Αποθήκευση συσκευής

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ για παιδιά!
Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παι-
διά. 

• Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν 
καλά, πριν αποσύρετε τη συσκευή για 
αποθήκευση.

• Μην κλείνετε τη συσκευή, όταν την 
αποθηκεύετε.

• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό 
χώρο, χωρίς σκόνη, χωρίς παγετό.

13. Απόρριψη
Το προϊόν αυτο υπόκειται 
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2012/19/EΕ. Το σύμβολο με 
το διαγραμμένο κάδο απορ-
ριμμάτων πάνω σε τροχούς 
σημαίνει ότι το προϊόν πρέ-
πει να οδηγηθεί σε ξεχωριστή συλλογή 
απορριμμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Το ίδιο ισχύει για το προϊόν και 
όλα τα εξαρτήματα με το σύμβολο αυτό. Τα 
επισημασμένα προϊόντα απαγορεύεται να 
απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμ-
ματα, αλλά πρέπει να παραδοθούν σε μία 
θέση συλλογής για την ανακύκλωση ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Αυτό το σύμβολο ανακύκλω-
σης σηματοδοτεί π.χ. ένα αντι-
κείμενο ή τμήματα υλικών ως 
πολύτιμα για ανάκτηση. Η 
ανακύκλωση συμβάλλει στη 
μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών και 
στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συσκευασία
Όταν θελήσετε να απορρίψετε τη συσκευα-
σία, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις αντί-
στοιχες περιβαλλοντικές διατάξεις της 
χώρας σας. 
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14. αραγγελία α εσου ρ
Μπορείτε να παραγγείλετε αξεσουάρ για τη 
χύτρα SSM 1000 A2.

αραγγελία online
shop.hoyerhandel.com

1. Σαρώστε τον κώδικα QR με το 
smartphone/tablet.

2. Με τον κώδικα QR μεταβαίνετε σε μια 
ιστοσελίδα, όπου μπορείτε να προβείτε 
στην παραγγελία.

15. Επίλυση προβλημ -
τ ν

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί όπως 
πρέπει, ανατρέξτε πρώτα σε αυτή τη λίστα 
ελέγχου. Ενδέχεται να πρόκειται για κάποιο 
μικρό πρόβλημα, το οποίο μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε μόνοι σας.

I ∆Υ Ο  η εκτροπ η ίας!
Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτω-
ση να επισκευάσετε μόνοι σας τη συ-
σκευή.

Πρόβ ημα Πι ανές αιτίες / μέτρα 
αντιμετ πισης

∆εν λει-
τουργεί

• Είναι εξασφαλισμένη η 
τροφοδοσία ρεύματος;

• Ελέγξτε τη σύνδεση.
Εξέρχεται 
ατμός από 
τη βαλβίδα 
πίεσης 1.

• Είναι ανοιχτή η βαλβίδα 
πίεσης 1;

• Μήπως η βαλβίδα πίε-
σης 1 δεν είναι τοποθετη-
μένη σωστά;

Εξέρχεται 
ατμός από 
τον δείκτη 
πίεσης 19.

• Αυτό είναι φυσιολογικό 
στη φάση προθέρμαν-
σης.

• Εάν εξακολουθεί να εξέρ-
χεται ατμός μετά την 
έναρξη του προγράμμα-
τος: Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή, αφήστε τη να 
κρυώσει, ελέγξτε τον δεί-
κτη πίεσης 19.

Εξέρχεται 
ατμός από 
το πλάι στο 
καπάκι 5.

• ∆εν είναι σωστά κλεισμέ-
νο το καπάκι 5;

• Απενεργοποιήστε τη συ-
σκευή, αφήστε τη να κρυ-
ώσει, ελέγξτε εάν το 
λάστιχο 25 είναι καθαρό 
και σωστά τοποθετημένο.
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16. Τεχνικά χαρακτηρι-
στικά

Ο δείκτης 
πίεσης 19 
δεν ανεβαί-
νει.

• Απενεργοποιήστε τη συ-
σκευή, αφήστε τη να κρυ-
ώσει, ελέγξτε εάν ο 
δείκτης πίεσης 19 είναι 
καθαρός και σωστά τοπο-
θετημένος.

Ο δείκτης 
πίεσης 19 
δεν κατε-
βαίνει.

• Η συσκευή βρίσκεται ακό-
μη υπό πίεση;

• Απενεργοποιήστε τη συ-
σκευή, αφήστε τη να κρυ-
ώσει, ελέγξτε εάν ο 
δείκτης πίεσης 19 είναι 
καθαρός και σωστά τοπο-
θετημένος.

∆εν ανοί-
γει το 
καπάκι 5.

• Η συσκευή βρίσκεται ακό-
μη υπό πίεση; Σε αυτή 
την περίπτωση δεν ανοί-
γει το καπάκι 5 (μηχανι-
σμός ασφαλείας).

• Είναι κολλημένος ο δεί-
κτης πίεσης 19;

Το πρό-
γραμμα 
δεν αρχίζει.

• ∆εν είναι σωστά κλεισμέ-
νο το καπάκι 5; Εξέρχεται 
ατμός;

Στην οθό-
νη 29 εμ-
φανίζεται 
το Lid και 
ακούγεται 
ένα ηχητι-
κό σήμα.

∆εν είναι σωστά κλεισμένο το 
καπάκι 5 ή στο πρόγραμμα 
σοταρίσματος (Sear/
Sauté 41) όχι ανοιχτό;

Στην 
οθόνη 29 
εμφανίζε-
ται το 
μήνυμα 
σφάλμα-
τος E3.

Υπερθέρμανση: αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει. Ελέγ-
ξτε, εάν υπάρχει αρκετό υγρό 
στην κατσαρόλα 7. Επανα-
λάβετε τη διαδικασία.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες / μέτρα 
αντιμετώπισης

Στην 
οθόνη 29 
εμφανίζε-
ται ένα 
άλλο 
μήνυμα 
σφάλμα-
τος (E και 
ένας αριθ-
μός).

Απευθυνθείτε στο κέντρο 
σέρβις.

Μοντέλο: SSM 1000 A2
Τάση δικτύου: 220 – 240 V ~ 50 - 60 Hz
Κατηγορία 
προστασίας: I 
Ισχύς: 1000 W
Πίεση λειτουρ-
γίας: 70 kPa
Μέγιστη επι-
τρεπόμενη πί-
εση:

120 kPa

Ποσότητες 
πλήρωσης:

- ελάχ. 250 ml
- μέγ. 4 λίτρα
- ρύζι / τρόφιμα που 

φουσκώνουν:
μέγ. 3 λίτρα

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες / μέτρα 
αντιμετώπισης
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Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

∆ιατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών.

17. Εγγύηση της εταιρίας 
HOYER Handel GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, 
για τη συσκευή αυτή λαμβάνετε εγγύηση 
3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε πε-
ρίπτωση ελαττώματος του προϊόντος αυ-
τού έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του 
πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δι-
καιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύη-
ση που παρουσιάζεται παρακάτω. 

Όροι εγγύησης
Η προθεσμία της εγγύησης ξεκινά με την 
ημερομηνία αγοράς. Παρακαλούμε, φυλάξ-
τε καλά την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. 
Το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο ως απο-
δεικτικό στοιχείο αγοράς. 
Αν εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
αγοράς του προϊόντος αυτού εμφανιστεί 
ελάττωμα που οφείλεται στο υλικό ή την κα-
τασκευή, θα επισκευάσουμε ή θα αντικατα-
στήσουμε το προϊόν δωρεάν ή θα 
επιστρέψουμε την τιμή αγοράς, κατά την 
κρίση μας. Προϋπόθεση για την παροχή 
εγγύησης είναι πως εντός της προθεσμίας 
των τριών ετών το ελαττωματικό προϊόν θα 
παρουσιαστεί συνοδευόμενο από την από-
δειξη αγοράς, και πως ο πελάτης θα δώσει 
σύντομη γραπτή περιγραφή του είδους της 
βλάβης και της χρονικής στιγμής που πα-
ρουσιάστηκε.
Αν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή 
μας, το προϊόν θα σάς επιστραφεί επισκευα-
σμένο ή θα αντικατασταθεί. 
Για την Ελλάδα ισχύει: Η αντικατάσταση του 
προϊόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με τον 
ΝΟΜΟ 2251/1994, ανανέωση του χρόνου εγ-
γύησης.
Για την Κύπρο ισχύει: Η επισκευή ή η αντι-
κατάσταση του προϊόντος δε συνεπάγεται 
ανανέωση του χρόνου εγγύησης.

Geprüfte Sicherheit (Έλεγχος 
Ασφαλείας): Οι συσκευές πρέπει 
να πληρούν τους γενικούς κανό-
νες της τεχνολογίας και να συμ-
μορφώνονται με το ∆ιάταγμα για 
την Ασφάλεια Προϊόντων 
(Produktsicherheitsgesetz - 
ProdSG).
Με τη σήμανση CE η 
HOYER Handel GmbH δηλώνει 
τη συμμόρφωσή της με την ΕΕ.
Αυτό το σύμβολο σας υπενθυμί-
ζει να απορρίψετε τη συσκευα-
σία με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον.
Με το σύμβολο της ανακύκλω-
σης (3 βέλη) επισημαίνονται τα 
ανακυκλώσιμα υλικά. Το υλικό 
μπορεί να εντοπιστεί μέσω του 
αριθμού ανακύκλωσης στη μέση 
(εδώ: 21) και/ή μιας σύντμησης 
(εδώ: ΡΑΡ).
Εναλλασσόμενη τάση

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει 
προϊόντα που πλένονται στο 
πλυντήριο πιάτων.

Με τη σήμανση UKCA η 
HOYER Handel GmbH δηλώνει 
τη συμμόρφωση για το Ηνωμένο 
Βασίλειο.
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει 
τον κατασκευαστή προϊόντος.
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Χρόνος εγγύησης και νομικές αξιώ-
σεις έναντι ελαττώματος
Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω 
της ευθύνης του πωλητή. Τα παραπάνω 
ισχύουν και για τα τεμάχια που αντικατα-
στάθηκαν ή επισκευάστηκαν. Τυχόν ζημιές 
και ελαττώματα που υφίστανται κατά την 
αγορά πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά 
την αφαίρεση της συσκευασίας. Επισκευές 
που εκτελούνται μετά τη λήξη της εγγύησης 
είναι πληρωτέες.

Εύρος εγγύησης
Η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε σύμφω-
να με αυστηρούς κανονισμούς ποιότητας 
και υποβλήθηκε σε σχολαστικό έλεγχο πριν 
την παράδοση. 
Η εγγύηση περιλαμβάνει ελαττώματα που 
οφείλονται τόσο στο υλικό, όσο και στην κα-
τασκευή. 

Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται 
αναλώσιμα τμήματα που υπόκεινται σε 
φυσιολογική φθορά και ζημιές που προ-
κλήθηκαν σε εύθραυστα τμήματα, π.χ. 
διακόπτες, συσσωρευτές, φωτιστικά 
μέσα ή άλλα γυάλινα τεμάχια. 

Η εγγύηση αυτή εκπίπτει, σε περίπτωση 
που το προϊόν υπέστη ζημιά από απροσε-
ξία, ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση με 
πρωτοβουλία του αγοραστή. Για να γίνεται 
σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τη-
ρούνται όλες οι υποδείξεις που αναφέρο-
νται στις οδηγίες χειρισμού. Αποφεύγετε 
οπωσδήποτε χρήσεις και χειρισμούς, για τα 
οποία οι οδηγίες χειρισμού προειδοποιούν 
πως πρέπει να αποφεύγονται. 
Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και 
όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτω-
ση κακού και ακατάλληλου χειρισμού και 
χρήσης βίας, καθώς και στην περίπτωση 
επέμβασης στη συσκευή, η οποία δε διεξή-
χθη από το διαπιστευμένο κέντρο σέρβις 
μας, η εγγύηση εκπίπτει. 

∆ιαδικασία σε περίπτωση αξίωσης 
εγγύησης
Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το 
αίτημά σας το συντομότερο δυνατό, παρα-
καλούμε, ακολουθήστε τις παρακάτω υπο-
δείξεις:
• Έχετε πάντα διαθέσιμα, για όποτε σας 

ζητηθούν, τον αριθμό προϊόντος 
IAN: 367792_2101 και την απόδειξη 
ως αποδεικτικό στοιχείο αγοράς.

• Θα βρείτε τον αριθμό προϊόντος στην πι-
νακίδα τύπου, σε κάποια εγχάραξη, στο 
εξώφυλλο των οδηγιών χειρισμού (κάτω 
αριστερά) ή ως αυτοκόλλητο στην πίσω 
ή κάτω πλευρά της συσκευής. 

• Αν εμφανιστούν λειτουργικές βλάβες ή 
άλλα ελαττώματα, επικοινωνήστε πρώ-
τα με το ακόλουθο κέντρο σέρβις 
τηλεφωνικά ή με email.

• Στη συνέχεια, και εφόσον το προϊόν θε-
ωρηθεί ελαττωματικό, μπορείτε να το 
αποστείλετε στη διεύθυνση που σας 
δόθηκε, ελεύθερο από ταχυδρομικά τέ-
λη, συνοδευόμενο από την απόδειξη 
αγοράς και ένα σημείωμα σχετικά με το 
είδος της βλάβης και τη χρονική στιγμή 
που εμφανίστηκε.
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Στον ιστότοπο www.lidl-service.com μπο-
ρείτε να μεταφορτώσετε το παρόν ή περισ-
σότερα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και 
λογισμικά εγκατάστασης.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευ-
θείας στη σελίδα του σέρβις της Lidl 
(www.lidl-service.com) και καταχωρώντας 
τον αριθμό προϊόντος (IAN) 367792_2101 
μπορείτε να ανοίξετε τις οδηγίες χρήσης 
του προϊόντος σας.

ντρο σ ρβις

 Σέρβις Ελλάδα
Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) 
E-Mail: hoyer@lidl.gr

 Σέρβις Κύπρος
Tel.: 8009 4409
E-Mail: hoyer@lidl.com.cy

IAN: 367792_2101

ρομη ευτ ς
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας πως η 
ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύ υνση 
σέρβις. Επικοινωνήστε πρώτα με το κέ-
ντρο σέρβις που αναγράφεται παραπάνω.

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg
ΓΕΡΜΑΝIΑ

GR

CY
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1. Overview
1 Pressure valve
2 Pressure valve button
3 Handle (of the lid)
4 Tab
5 Lid
6 Arrow marking
7 Pot
8 Heating plate
9 Marking (lid closed)
10 Operating panel
11 Mains power cable with mains plug
12 Condensed water tank
13 Base unit
14 Port (for connecting the mains power cable)
15 Marking (lid open)
16 Handle (of the base unit)
17 Safety contact
18 Holder (for the condensed water tank)
19 Pressure indicator
20 OPEN Release button (for the lid)
21 Soup spoon
22 Rice spoon
23 Steamer insert
24 Measuring beaker

Figure A: underside of lid
25 Sealing ring
26 Safety filter (for the pressure valve)
27 Underside of the pressure indicator
28 Holder (for the sealing ring)

Rear fold-out page: figure B - G
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Thank you for your 
trust!

Congratulations on your new Multi-Pot.

For safe handling of the device and in order 
to get to know the entire range of features:

• Thoroughly read these user in-
structions prior to initial use.

• Above all, observe the safety in-
formation!

• The device should only be used 
as described in this copy of the 
user instructions.

• Keep this copy of the user in-
structions for reference.

• If you pass the device on to 
someone else, please include this 
copy of the user instructions. The 
user instructions are a part of 
the product.

We hope you enjoy your new Multi-Pot!

Symbols on your device
DANGER!
Hot surfaces

In order to avoid injury as a result of burns, 
never touch the surfaces of the device during 
operation. Only use the handles and control 
elements provided.

The food-safe material of devices 
with this symbol will not change the 
taste or smell of food.

2. Intended purpose
This Multi-Pot is a multifunctional device with 
various cooking programs for time and ener-
gy-saving pressure cooking, for slow cook-
ing, for steaming, for searing, for making 
yoghurt, and for baking cakes.
The pressure and cooking time default set-
tings for most programs can be adjusted 
manually. 

The device is designed for private, domestic 
use. The device must only be used in dry, in-
door areas.
This device must not be used for commercial 
purposes.

Foreseeable misuse

DANGER! Risk of injury from 
scalding!

Do not lean over the pressure cooker … 
… when you open the lid and the con-

tents are still hot, and
… when hot steam is escapes from the 

Multi-Pot. 
Ensure that no body parts (e.g. hand or 
arm) are above the pressure valve when 
you open this using the pressure valve 
button and steam escapes.
The Multi-Pot is not a deep fryer. Food 
cannot and must not be deep fried in 
oil.
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3. Safety information

Warnings
If necessary, the following warnings are 
used in this copy of the user instructions:

DANGER! High risk: failure to ob-
serve this warning may result in inju-
ry to life and limb.

WARNING! Moderate risk: failure to ob-
serve this warning may result in injury or se-
rious material damage.
CAUTION: low risk: failure to observe this 
warning may result in minor injury or mate-
rial damage.
NOTE: circumstances and specifics that must 
be observed when handling the device.

Instructions for safe operation
This device must not be used by children. The device and its power 
cable must be kept away from children.
This device can be used by people with restricted physical, sensory 
or intellectual abilities or people without adequate experience 
and/or understanding if they are supervised or instructed on how 
to use this device safely and if they are aware of the resulting dan-
gers. 
Children must not play with the device.

Parts of the surfaces of the device become very hot dur-
ing operation. During operation, only touch the operat-
ing panel and handles of the device. After operation, 
only grip the pot using potholders or oven 
gloves.

Clean all parts and surfaces that come into contact with food be-
fore using the device for the first time (see “Cleaning and storage” 
on page 70).
When pressure cooking (with the pressure valve closed): Fill the de-
vice only to the maximum filling level (marking in pot: 2/3), as boil-
ing water may otherwise spray out. If you are preparing food such 
as rice or dried vegetables, which swell up during the cooking pro-
cess, do not fill the pot past halfway (marking in pot: 1/2).
The channels for pressure regulation much be checked regularly to 
ensure that they are not blocked (see “Checking and cleaning 
valves” on page 70).
Before each use, ensure that the valves are not blocked (see “Prepa-
rations before each use” on page 59).
Do not open the device while it is pressurised. Please take note of 
the pressure indicator. Wait until the pressure has dropped, or 
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open the pressure valve until only a little steam is coming out. Nev-
er use force to open the device.
Place the device in a stable position by using the handles, in order 
to prevent the hot liquid from spilling.
If the mains power cable of this device becomes damaged, it must 
be replaced by an equivalent power cable. Contact the our custom-
er service.
The base unit, the mains power cable and the mains plug must not 
be immersed in water or other liquids. 
If liquid should enter the base unit, pull out the mains plug immedi-
ately. Have the device checked before reusing.
This device is not intended to be operated using an external timer 
or a separate remote control system.
In order to avoid overheating, the device must never be covered. 
Heat can otherwise accumulate in the device.
Do not lean over the device … 
… when you open the lid and the contents are still hot, and
… when hot steam escapes from the device. 
Ensure that no body parts (e.g. hand or arm) are above the pres-
sure valve when you open this using the pressure valve button and 
steam escapes. There is a danger of being scalded by escaping 
steam.
This device is equally intended for use in the home and in applica-
tions similar to the home, such as for example...
… in kitchens for staff in shops, offices and other commercial set-

tings;
… on agricultural properties;
… by customers in hotels, motels and other residential facilities;
… in bed-and-breakfast establishments.
Make sure that no liquid overflows onto the device plug connec-
tion.
Remember that the surface of the heating element remains hot after 
use.
Do not use any abrasive or corrosive cleaning agents.
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DANGER for children!
Packing materials are not children's 
toys. Children should not be allowed to 
play with the plastic bags. There is a 
risk of suffocation.
Keep the device out of the reach of chil-
dren. 

DANGER to and from pets 
and livestock!

Electrical devices can represent a dan-
ger to pets and livestock. In addition, 
animals can also cause damage to the 
device. For this reason you should keep 
animals away from electrical devices at 
all times.

DANGER! Risk of electric 
shock due to moisture!

Liquid and food must always be placed 
in the pot, and never directly into the 
base unit.
Protect the base unit from moisture, wa-
ter drops and water splashes: Failure to 
observe this instruction may result in an 
electrical shock hazard.
Never touch the device with wet hands.
Make sure that the surface under the de-
vice is dry.

DANGER! Risk of electric 
shock!

Do not use the device if the device or 
the mains power cable has any visible 
damage, or if the device has previously 
been dropped.
Only connect the mains plug to a prop-
erly installed and easily accessible 
earthed wall socket whose voltage cor-
responds to the specifications on the rat-
ing plate. The wall socket must still be 
easily accessible after the device is 
plugged in.
Ensure that the mains power cable can-
not be damaged by sharp edges or hot 
points.

When using the device, ensure that the 
mains power cable cannot be trapped 
or crushed.
When removing the mains plug from the 
wall socket, always pull on the plug and 
never the cable.
Pull the mains plug out of the wall 
socket, ...
… if there is a fault,
… when you are not using the device,
… before you clean the device and
… during thunderstorms.
To avoid any risk, do not make modifi-
cations to the product.

FIRE HAZARD!
Before turning the device on, place it on 
a level, stable, dry, heat-resistant sur-
face.
The safety contact in the middle of the 
heating plate must be clean and move 
freely in order to avoid overheating.
It is not necessary to constantly super-
vise during operation, but just to check 
regularly. This applies in particular 
when very long cooking times are set.
Do not place the Multi-Pot in a hot oven.

DANGER! Risk of injury 
from burning!

Only transport the device when it has 
cooled down. 
Wait for the device to cool down before 
cleaning.

DANGER! Risk of injury 
from hot food!

When you have heated semi-liquid 
food, carefully shake the Multi-Pot be-
fore opening. This should prevent food 
from spraying out.
If you have cooked meat with the skin 
on, the skin can swell up. Do not pierce 
the meat while the skin is swollen.
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DANGER! Risk of injury 
from scalding!

Do not open the Multi-Pot while it is 
pressurised. Please take note of the 
pressure indicator.
Do not move the device during opera-
tion.
Ensure that no body parts (e.g. hand or 
arm) are above the following valve 
openings when steam escapes from 
these:
- from the pressure valve, when you are 

opening it using the pressure valve 
button,

- from the pressure indicator, particular-
ly during the heating phase.

WARNING! Risk of material 
damage

The device must never be operated 
when empty, in order to avoid overheat-
ing.
Never operate the Multi-Pot without the 
pot.
Ensure that there is never too much or 
too little water and food in the device. 
Please note the instructions regarding 
filling volume and the markings in the 
pot (see “Markings in the pot / filling 
volumes” on page 58).
Never place the device directly under a 
wall-mounted cupboard, as steam es-
capes from the top and could damage 
the furniture.
Never place the device on hot surfaces 
(e.g. hot plates) or near to heat sources 
or open fire.
Only use the original accessories.

The device is fitted with non-slip plastic 
feet. As furniture is coated with a variety 
of different varnishes and acrylics, and 
treated with different cleaning agents, it 
cannot be completely ruled out that 
components are contained in some of 
these substances that could damage 
and soften the plastic feet. If necessary, 
place a non-slip mat under the device.
Do not clean using sharp objects or 
abrasive cleaning agents.

4. Items supplied
1 base unit 13
1 pot 7
1 lid 5
1 condensed water tank 12
1 steamer insert 23
1 measuring beaker 24
1 rice spoon 22
1 soup spoon 21
1 mains power cable with mains plug 11
1 copy of the user instructions

Unpacking
1. Remove all parts from the packaging.
2. Check that all parts are present and in-

tact.
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5. Overview of operating panel

P

Rice

Less Normal More

Multigrain

Beef
/Meat

Soup

Stew

Start

Poultry

Fish

Steam
Veggies

Beans
/Chili

Yogurt

Cake

Sear
Sauté

Hours
Minutes

Slow
Cook Egg

Keep Warm
Cancel

Pressure
Level

Delay
Start

Low High

29

30

31

32
33
34

36

37

38
39

40
41

42
43

44

45

47

48

49

50

3546

No. / 
Designation Function

29 Display Display of current settings and information about the 
cooking process, error messages

30 Poultry Poultry button Program for cooking poultry
31 Fish Fish button Program for cooking fish
32 Steam/

Veggies
Steaming button Program for steaming and cooking vegetables and 

potatoes
33 + Plus button Extending cooking time
34 Beans/

Chili
Beans button Program for cooking bean dishes and chilis
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35 Hours/
Minutes

Time unit button Switching between hours and minutes when setting 
the Delay Start 38 function

36 Egg Egg button Program for cooking eggs
37 Keep 

Warm/
Cancel

Cancel button Cancel settings or running program /
from standby: warm function

38 Delay 
Start

Delay button Delays the start of a program

39 Slow 
Cook

Slow cooking but-
ton

Program for slow cooking at low temperature (with-
out pressure)

40 Pressure 
Level

Pressure button Select pressure level: (High) / (Low)

41 Sear/
Sauté

Searing button Program for searing in an open pot

42 Cake Cake button Program for baking cakes
43 Yogurt Yoghurt button Program for preparing yoghurt
44 Start Start button Starting the set program
45 Stew Stew button Program for preparing stew dishes
46 – Minus button Shortening cooking time
47 Soup Soup button Program for cooking soups
48 Beef/

Meat
Meat button Program for braising meat

49 Multi-
grain

Multigrain button Program for cooking grain mixtures, brown rice, mix-
tures of rice and wild rice

50 Rice Rice button Program for cooking rice (white or husked rice)

No. / 
Designation Function
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Indications in the display

No. / display Meaning
51 Less, Normal, 

More
Selected cooking time default setting

52 Display of cooking time, information (e.g. OFF in standby)
53 Pressure has built up

54 High Pressure level setting: high pressure
55 Progress bar: runs when the device is heating up
56 Low Pressure level setting: low pressure
57 Device is heating up and building up pressure (except for programs 

that operate without pressure)

P

Less Normal More

Low High

51 52

53
54

55

56
57

P
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6. Overview of functions
Your new Multi-Pot combines energy and time-saving pressure cooking with the modern, au-
tomatic control of cooking processes. As a result, this device is not only a particularly safe 
pressure cooker, but also an intelligent multifunctional device, which allows you e.g. to cook 
gently like a slow cooker, or to prepare yoghurt.
The Multi-Pot has 14 cooking programs. The cooking programs have default settings for 
cooking time, pressure level and temperature. 
- Some programs operate without pressure. It is not possible to set a pressure for these.
- For the other programs, you can change the preset pressure level High 54 or Low 56 

using the button Pressure Level 40.
- The preset temperatures cannot be changed.
- The change the cooking time within the adjustable range: 

- Repeatedly press the program button to switch between the default settings Less, Nor-
mal, More 51.

- You can use the buttons + 33/– 46 if necessary to set the desired time manually.
- The cooking time displayed is the time for which the device has reached and maintains 

the programmed values for temperature and pressure. Before this the device is heating 
up and building up temperature. 

The preset values and the adjustable ranges can be found in the following table.

Button Func-
tion

Preset cooking time Manually 
adjusta-

ble range 
for cook-
ing time

Pre-
set 

pres-
sure 
level

Notes
Less Normal More

Rice Rice 6 min 8 min 15 min 1 - 20 min High - Let the rice 
rest for ap-
prox 5 min-
utes after 
cooking.

Multi-
grain

Multi-
grain

20 min 40 min 60 min 1 - 240 min High

Beef/
Meat

Meat 20 min 35 min 70 min 1 - 240 min High

Soup Soup 20 min 30 min 240 min 1 - 240 min High
Stew Stew 20 min 35 min 45 min 1 - 240 min High
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Yogurt Yoghurt 24 h 8 h boil 0.5 - 99.5 h without 
pres-
sure

- Setting the 
cooking time 
in 30-minute 
increments

- Delayed start 
not possible

- Does not 
switch to the 
warm program 
at the end of 
the program.

Cake Cake 45 min 10 - 60 min High - Always cover 
cakes with 
plastic wrap 
and alumini-
um foil.

Sear/
Sauté

Searing 30 min not possible without 
pres-
sure

- When the tem-
perature is 
reached, the 
cooking time 
starts counting 
down in the 
display 29.

- Delayed start 
not possible

Slow 
Cook

Slow 
cooking

4 h 0.5 - 20 h without 
pres-
sure

- Setting the 
cooking time in 
30-minute in-
crements

Poultry Poultry 5 min 15 min 30 min 1 - 240 min High
Fish Fish 5 min 10 min 15 min 1 - 40 min Low
Steam/
Veggies

Vegeta-
bles

3 min 10 min 15 min 1 - 240 min Low

Beans/
Chili

Beans / 
chili

25 min 30 min 40 min 1 - 240 min High

Egg Eggs 3 min 4 min 8 min 1 - 10 min High

Button Func-
tion

Preset cooking time Manually 
adjusta-

ble range 
for cook-
ing time

Pre-
set 

pres-
sure 
level

Notes
Less Normal More
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7. Before first use
• Clean the device prior to its first 

use (see “Cleaning and storage” 
on page 70)!

• Remove the protective film from the op-
erating panel 10.

NOTE: because the device is slightly 
greased when delivered, slight smoke and 
odour may be produced during its first use. 
This is harmless and stops after a short 
amount of time. Please ensure sufficient ven-
tilation in the meantime.

8. Handling of the 
Multi-Pot

8.1 Opening lid (when 
cold)

Figure B:
1. Hold down the release button OPEN 20 

while you turn the lid 5 clockwise until 
the arrow marking 6 points to the mark-
ing  15.

2. Remove the lid 5 upwards.

8.2 Placing lid in drip-dry 
position

Figure C: for example to drip-dry the hot 
lid, you can place the lid 5 upright with the 
tab 4 in the recess in one of the handles 16 
of the base unit 13.

8.3 Closing lid

Figure D:
For pressure to be able to build up in the 
Multi-Pot, it is important that the lid 5 is 
closed correctly.
1. Place the lid 5 with the arrow 

marking  6 pointing to the marking 
 15.

2. Turn the lid 5 anticlockwise until 
the arrow marking  6 points to the 
marking  9. The locking mecha-
nism will click audibly.

NOTE: when the lid 5 is on top of the base 
unit but not correctly closed, signal sounds will 
be heard and the display 29 will show Lid.
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8.4 Opening/closing 
pressure valve

DANGER! Risk of injury from 
scalding!

Ensure that no body parts (e.g. hand or 
arm) are above the pressure valve 1 
when you open this using the pressure 
valve button  2 and steam escapes. 
There is a danger of being scalded by 
escaping steam.

The pressure valve button  2 allows you 
to open and close the pressure valve 1.

NOTE: the pressure valve 
button  2 is more matte 
at the bottom than at the 
top. The matte part is only 
visible when the pressure 
valve 1 is closed.

8.5 Pressure indicator

DANGER! Risk of injury from 
scalding!

Before each use, you must check to en-
sure that the underside of the pressure 
indicator 27 is clean and moves freely 
(see “Preparations before each use” on 
page 59).
Ensure that no body parts (e.g. hand or 
arm) are above the pressure indica-
tor 19 when steam escapes from it.

The pressure indicator 19 is a valve located 
in a recess in the lid 5. Hot steam can flow 
out of this valve when pressure has built up 
inside the Multi-Pot. You can see that the 
Multi-Pot is pressurised when the pressure in-
dicator 19 is lifted.

Opening Closing

• Press down the 
pressure valve 
button  2 until 
it "clicks".

• Press down the 
pressure valve 
button  2 so 
that it disengages.

no pressure under pressure

Can be opened. Do not open!
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8.6 Opening lid safely 
(while hot)

DANGER! Risk of injury from 
scalding!

Do not open the Multi-Pot while it is 
pressurised. Please take note of the 
pressure indicator 19. Wait until the 
pressure has dropped, or open the pres-
sure valve 1 until only a little steam is 
coming out. Never use force to open the 
Multi-Pot.
Ensure that no body parts (e.g. hand or 
arm) are above the pressure valve 1 
when you open this using the pressure 
valve button  2 and steam escapes. 
There is a danger of being scalded by 
escaping steam.

DANGER! Risk of injury from 
hot food!

When you have heated semi-liquid 
food, carefully shake the Multi-Pot be-
fore opening. This should prevent food 
from spraying out.
If you have cooked meat with the skin 
on, the skin can swell up. Do not pierce 
the meat while the skin is swollen.

DANGER! Risk of injury from 
burning!

Only touch the hot device on the operat-
ing panel 10 or by the handles 3/16.

When the Multi-Pot is pressurised, the pres-
sure must first be released from the pot be-
fore it can be opened safely. A safety 
mechanism prevents the lid 5 from being 
opened as long as the pressure indicator 19 
is lifted.
To release the pressure, you have two op-
tions:
- For fast steam release, the pressure 

is rapidly released through the pressure 
valve 1.

- For slow cooling, the pressure is re-
leased slowly without a valve being 
opened. 

NOTES: 
• Use slow cooling if large volumes of liq-

uid (e.g. soup) or foods containing a lot 
of starch (e.g. porridge) are inside the 
Multi-Pot. These foods can spray out 
with the steam during fast steam re-
lease, blocking the valves.

• Use fast steam release if possible for 
foods with short cooking times that can 
quickly be overcooked.

• When you use the warm program 
Keep Warm/Cancel 37, the pres-
sure is released slowly.

• If you use a cooking program without 
pressure, steam release is unnecessary. 
When you open the lid 5, be careful of 
the hot food and hot surfaces.

• If the pressure indicator 19 does not 
sink down, despite there being no 
steam and no pressure escaping the 
pressure indicator may have become 
dirty and stuck. If this happens, press 
down gently on the pressure indicator 
using a pen, chopstick or similar.

Fast steam release
1. Stop the cooking process and pull out 

the mains plug 11.
2. Press down carefully on the pressure 

valve button  2 until it clicks into 
place, in order to open the pressure 
valve 1. The pressure is released from 
the Multi-Pot. This will cause hot 
steam to escape!

3. Check that the pressure indicator 19 
has sunk down.

4. Hold down the release button 
OPEN 20 while you turn the lid 5 
clockwise until the arrow marking 6 
points to the marking  15.
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5. Carefully remove the lid 5 in an up-
ward direction.

Slow cooling
When the device is in standby (display 
shows OFF) or whilst the warm program 
Keep Warm/Cancel 37 is running, pres-
sure will be released slowly and automati-
cally. How long the cooling process takes 
depends on the quantity of food, and can 
take up to 15 minutes.
1. Allow the Multi-Pot to cool until the pres-

sure indicator 19 has sunk down.

NOTE: you can speed up the cooling pro-
cess somewhat by placing a cold, damp 
(but well wrung-out) towel over the lid. If you 
do this, first pull out the mains plug 11.

2. Hold down the release button 
OPEN 20 while you turn the lid 5 
clockwise until the arrow marking 6 
points to the marking  15.

3. Carefully remove the lid 5 in an up-
ward direction.

8.7 Markings in the pot / 
filling volumes

DANGER!
When pressure cooking (with closed 
pressure valve 1): fill the pot 7 only to 
the maximum filling level (marking in pot 
max 2/3), as boiling water may other-
wise spray out. If you are preparing 
food such as rice or dried vegetables, 
which swell up during the cooking pro-
cess, do not fill the pot 7 past halfway 
(marking in pot: 1/2).

WARNING! Risk of material damage!
The device must never be operated 
when empty, in order to avoid overheat-
ing.

When pressure cooking (with closed pres-
sure valve 1), ensure that there is never too 
much or too little water in the device. Please 
note the markings inside the pot 7.

- max. 2/3: this is the maximum filling 
level with which it is permitted to oper-
ate the device.

- 1/2: this marking indicates the half fill-
ing level of the pot 7. It is not permitted 
to fill up with liquid for rice and similar 
swelling foods above and beyond this 
marking.

- Always place at least 250 ml of liquid 
(water, broth etc.) in the pot 7.

8.8 Using the steamer 
insert

DANGER! Risk of injury from 
burning!

The steamer insert 23 becomes hot dur-
ing use. Wait until it has cooled down 
before removing it from the pot 7, or 
use potholders or oven gloves.

In order to cook food in steam (e.g. using the 
function Steam/Veggies 32), you can 
place the steamer insert 23 in the pot 7. 
You only place a little water in the pot 7, so 
that the mesh is above the water level. You 
place the food on the mesh. This should not 
be touching the water.
The handles fold out upwards to facilitate 
placement and removal. The handles can be 
folded down for space-saving storage.
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9. Preparations before 
each use

DANGER!
The safety contact 17 in the middle of the 
heating plate 8 must be clean and move 
freely in order to avoid overheating.
Before each use, ensure that the valves 
(pressure indicator 19 and pressure 
valve 1) are not blocked.

Check the following points:
- The sealing ring 25 must be inserted 

correctly. The seal must be in good con-
tact all around.

- The safety filter 26 must be free from dirt.
- The underside of the pressure indica-

tor 27 must be clean and move freely.
- The inside o the base unit 13, the heat-

ing plate 8 and the safety contact 17 
must be free from dirt and dry.

Setting up

FIRE HAZARD! 
Before turning the device on, place it on 
a level, stable, dry, heat-resistant surface.

• Place the base unit 13 on a level, dry 
and non-slip work surface, so that the 
device can neither fall nor slip off.

Attaching the condensed water 
tank
The condensed water tank 12 catches con-
densed water that runs off the lid 5 and into 
the upper ring on the base unit 13.
• Figure E: insert the condensed water 

tank 12 into the holder 18.

NOTE: empty the condensed water tank 12 
at the latest when the water has reached the 
marking MAX.

Sealing ring 
It is sometimes difficult to remove the lid 5 
from the base unit 13 after cooking under 
pressure. To make the lid easier to remove, 
you can use a cloth with a drop of cooking oil 
to rub on the sealing ring 25 before cooking.

10. Cooking with the 
Multi-Pot

DANGER!
Please note that the inside of the base 
unit 13 must remain clean and dry.

DANGER! Risk of injury from 
scalding!

Ensure that no body parts (e.g. hand or 
arm) are above the pressure indica-
tor 19 when steam escapes from it.
Do not open the Multi-Pot while it is pressur-
ised. Please take note of the chapter “Open-
ing lid safely (while hot)” on page 57.

DANGER! Risk of injury from 
burning!

Parts of the surfaces of the device become 
very hot during operation. During opera-
tion, only touch the device on the operat-
ing panel 10 and handles 3 + 16. 
After operation, only grip the 
pot 7 using potholders or oven 
gloves.

NOTES: 
• Familiarise yourself with handling the 

Multi-Pot before you start cooking (see 
“Handling of the Multi-Pot” on 
page 55).

• The basic procedure is described in the 
following. For some programs there are 
differences, which you can find in the 
chapter “Overview of functions” on 
page 53 and the description of the indi-
vidual cooking programs (see “Individu-
al cooking programs” on page 63).
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10.1 Preparing the cooking 
process

1. Prepare the foods as described in the 
recipe, and place them in the pot 7. 
Please take note of the chapter “Mark-
ings in the pot / filling volumes” on 
page 58 and the information in chapter 
“Individual cooking programs” on 
page 63.

2. Wipe down the outside of the pot 7 if 
necessary. It must be clean and dry.

3. Place the pot 7 into the base unit 13.
4. Place the lid 5 and lock it, such that the 

arrow marking 6 points to the marking 
 9. The locking mechanism will 

click audibly.
5. Close/open the pressure valve 1 using 

the pressure valve button  2.
- For pressure cooking, the pressure 

valve 1 must be closed.
- For cooking without pressure, the 

pressure valve 1 must be open. 
6. Plug the mains power cable 11 into the 

port 14 in the base unit 13. Plug the 
mains plug into a suitable wall earthed 
wall socket. The wall socket must still be 
easily accessible after the device is 
plugged in.

7. As soon as the device is connected to 
the power supply, the display 29 will 
show OFF. The device is in standby 
mode.

10.2 Cooking times

Cooking times depend on the freshness and 
quality of the food, the size of the pieces, 
and personal preference (al dente or well 
done). 
To transfer the cooking times from conven-
tional recipes to cooking with the Multi-Pot, 
apply the following rules of thumb:
- When cooking at high pressure (pres-

sure level High 54), the cooking time is 
reduced by approx. half.
Example:
A recipe calls for a cooking time of 
90 minutes. At pressure level High 54, 
for the Multi-Pot this means: 
1/2 of 90 min. = 45 minutes.

- When cooking at low pressure (pressure 
level Low 56), the cooking time is re-
duced to approx. two thirds.
Example:
A recipe calls for a cooking time of 
90 minutes. At pressure level Low 56, 
for the Multi-Pot this means: 
2/3 of 90 min. = 60 minutes.

- When cooking without pressure (pres-
sure valve 1 open), the cooking time re-
mains the same.

NOTES: 
• Further notes on cooking times can be 

found in chapter “Individual cooking 
programs” on page 63.

• If you use larger quantities than indicat-
ed in the cooking time tables, the cook-
ing times can be extended as required. 
Normal household portions can gener-
ally be cooked without extension of the 
cooking times.
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10.3 Setting cooking 
program and starting

NOTE: the cancel button Keep Warm/
Cancel 37 allows you to cancel the set-
tings or a running program at any time.

1. Press the desired program button. The 
LEDs above the program button and 
above the Start button Start 44 will 
flash. The display 29 shows the cook-
ing time set as Normal 51 and the pre-
set cooking time will flash.

As long as the LEDs and the display are 
flashing, the settings for the time and pres-
sure level can be changed.

NOTE: the preset values and the adjustable 
ranges can be found in the table in chapter 
“Overview of functions” on page 53.

2. If desired, first change the pressure level: 
Press the pressure button Pressure 
Level 40 to switch between High 54 
and Low 56.

3. The change the cooking time within the 
adjustable range: 
- Repeatedly press the program button 

to switch between the default settings 
Less, Normal, More 51.

- You can use the buttons + 33/– 46 if 
necessary to set the desired time man-
ually.

- By keeping the buttons + 33/– 46 
pressed, you can cycle through the 
values faster.

4. Briefly press the Start button Start 44 
to start the cooking program. 
- The LEDs above the selected program 

button and above the Start button 
Start 44 will be lit continuously.

- The display 29 will show ON and a 
running progress bar 55, indicating 

that the device is heating up and 
building up pressure.

- This may take some time depending 
on filling volume and cooking pro-
gram.

5. When the temperature and pressure 
have been reached, the cooking pro-
gram starts automatically. 
- The display 29 counts down the 

cooking time. 

- In order to maintain the temperature, 
the device automatically switches 
back and forth between heating up 
(progress bar 55 running) and heat-
ing switched off (progress bar 55 sta-
tionary).

6. The end of the cooking process is sig-
nalled by beeps. The device automati-
cally switches to the warm program. 
The LED of the Cancel button Keep 
Warm/Cancel  37 is lit. The dis-
play 29 counts the warm time upwards 
from 00:00. The pressure is slowly re-
leased.

10.4 Interrupt the cooking 
process

• To cancel a running program, press the 
Cancel button Keep Warm/Can-
cel 37. 
The device is then in standby mode. The 
display 29 will show OFF.

 57 This symbol indicates that 
the device is heating up 
and building up pressure.

 53 This symbol indicates that 
the set pressure has been 
reached.

P
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10.5 End cooking

1. End the cooking program or the warm 
program by pressing the Cancel button 
Keep Warm/Cancel 37. 
The display 29 shows OFF. The device 
is in standby mode.

2. Pull the mains plug 11 out of the wall 
socket.

3. Select a suitable method for reducing 
the pressure in the pot and safely open-
ing the lid 5 (see “Opening lid safely 
(while hot)” on page 57).

4. Remove the hot pot 7 using potholders 
or oven gloves.

5. Allow the device to cool down before 
you clean it.

10.6 Warm (Keep Warm/
Cancel)

When a cooking program has ended, the 
device automatically switches to the warm 
program Keep Warm/Cancel 37.
You can also start the warm program manu-
ally in order to keep hot food warm in the 
Multi-Pot.

NOTES: 
• Keeping food warm for very long peri-

ods changes the flavour and appear-
ance, vitamins are destroyed, and the 
food can go bad.

• Because the warm program works with-
out pressure, you can open and close 
the lid 5 while the program is running. 
You should however be aware of any 
residual pressure that may be present af-
ter another cooking program.

• After the yoghurt program (Yogurt 43), 
the device does not automatically switch 
to the warm program.

1. Place the hot food into the pot 7.
2. Wipe down the outside of the pot 7 if 

necessary. It must be clean and dry.
3. Place the pot 7 into the base unit 13.
4. Place the lid 5 and lock it, such that the 

arrow marking 6 points to the 
marking  9. The locking mecha-
nism will click audibly.

5. Open the pressure valve 1 by pressing 
down on the pressure valve button 
 2 until it clicks into place.

6. Use the mains power cable 11 to con-
nect the port 14 on the base unit 13 to 
a properly installed earthed wall socket 
that corresponds to the technical data.

7. As soon as the device is connected to 
the power supply, the display 29 will 
show OFF. The device is in standby 
mode.

8. Click the Cancel button Keep Warm/
Cancel 37 to start the warm program.
The LED of the Cancel button Keep 
Warm/Cancel 37 is lit. The dis-
play 29 counts the warm time upwards 
from 00:00.
After 12 hours, the warm program ends 
automatically.

9. Click the Cancel button again to end 
the warm program Keep Warm/
Cancel 37. 
The LED of the Cancel button Keep 
Warm/Cancel 37 goes out. The dis-
play 29 will show OFF. The device is in 
standby mode. 

10. Pull the mains plug 11 out of the wall 
socket.

11. Open the lid 5 and place it in the drip 
dry position (see “Placing lid in drip-dry 
position” on page 55).

12. Remove the hot pot 7 using potholders 
or oven gloves.

13. Allow the device to cool down before 
you clean it.
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10.7 Cooking with a delay 
time

This function allows you to prepare the cook-
ing process and then cook at a later point in 
time. The cooking process can be started 
with a delay time of up to 24 hours (0:01 to 
23:59). 

NOTES:
• The yoghurt program (Yogurt 43) and 

the searing program (Sear/Sauté 41) 
cannot be started with a delay time.

• Please note that some foods (e.g. fish) 
can go bad if they are left in the pot at 
room temperature for multiple hours be-
fore they are cooked.

1. Prepare the cooking process as de-
scribed (see “Preparing the cooking 
process” on page 60).
The device is in standby mode (display 
shows OFF).

2. Press the Delay button. Delay 
Start 38. The display 29 shows 
00:30. The minutes flash.

3. Use the buttons + 33/– 46 to set the 
minutes of the desired delay time. 

4. Press the time units button Hours/
Minutes 35 to switch to setting the 
hours.

5. Use the buttons + 33/– 46 to set the 
hours.

6. Now set the cooking program and start 
it as described (see “Setting cooking 
program and starting” on page 61).
The LED of the selected program and 
the LED above the Delay Start 38 are 
lit. The display counts down the delay 
time.

7. After the delay time has elapsed, a sig-
nal sounds and the heating and pres-
sure build-up phase starts automatically.

NOTES: 
• You can also set the delay time after you 

have set the cooking program. To do 
that, make the settings for the cooking 
program, but then do not press the Start 
button Start 44. Then proceed with 
steps 2. to 5. as described. At the end, 
start the delay time with the Start button 
Start 44.

• You can cancel the process at any time 
using the Cancel button Keep Warm/
Cancel 37.

11. Individual cooking 
programs

11.1 Searing (Sear/Sauté)

The searing program (Sear/Sauté 41) is 
intended for the brief searing of small quan-
tities. This program allows you e.g. to sear 
mincemeat before adding other ingredients 
and continuing cooking using another pro-
gram.

Special features of this program
- This program works without pressure 

and with the lid 5 open.
- Cooking with a delay time is not possi-

ble.
- The cooking time is set to 30 minutes 

and cannot be changed.

Proceed as follows
1. Place a little cooking oil into the pot 7.
2. Place the pot 7 into the base unit 13.
3. Connect the device to the power sup-

ply.
4. Press the Searing button Sear/Sau-

té 41 and then the Start button 
Start 44. The device starts to preheat.

5. The cooking time starts counting down 
in the display 29 when the frying tem-
perature is reached. Now add the food 
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and fry it while stirring.
The base of the pot 7 should be just 
barely covered. If you want to sear 
more, do it in portions.

6. When you have finished searing, press 
the Cancel button Keep Warm/Can-
cel 37. The display 29 will show OFF. 
The device is in standby mode.

NOTE: when the preset cooking time of 
30 minutes has elapsed, the device auto-
matically switches to the warm program.

11.2 Making yoghurt 
(Yogurt)

The yoghurt program Yogurt 43 allows 
you to make yoghurt yourself. To do this, you 
require yoghurt cultures or fresh yoghurt and 
milk. All commercially available milk varie-
ties (raw milk, pasteurised fresh milk, long-
life milk and UHT milk) are suitable.
Raw milk always needs to be pasteurised in 
an initial step. 
For pasteurised fresh milk, long-life milk and 
UHT milk, this step is not necessary. 
For the actual yoghurt production, yoghurt 
cultures / a little fresh yoghurt is added. The 
actual yoghurt production then takes place 
at moderate warmth.

NOTES: 
• For 1 litre of milk, add 200 g of fresh 

yoghurt (with live cultures).
• If you use yoghurt cultures, see the infor-

mation from the manufacturer for quanti-
ties.

• Use milk that is as fresh as possible, 
which you have freshly opened, and en-
sure that all kitchen utensils you use 
have been thoroughly cleaned.

Special features of this program
- The default setting More 51 is intended 

for pasteurising milk. This selection also 
selects a different temperature.

- The default setting for the preparation 
time Normal 51 is 8 hours, and can be 
adjusted in increments of 30 minutes. 
The temperature is ideal for making yo-
ghurt. The time can be adjusted de-
pending on the information in the recipe 
or on the packaging of the yoghurt cul-
tures.

- This program works without pressure. 
The pressure valve 1 must be open 
(pressure valve button  2 engaged in 
the lower position).

- Working with a delay time is not possi-
ble.

- After the preparation time has elapsed, 
the device does not switch to the warm 
program.

Pasteurising milk (for raw milk)
1. Fill the pot 7 with milk up to a maxi-

mum of the marking max. 2/3.
2. Place the pot 7 into the base unit 13.
3. Connect the device to the power sup-

ply.
4. Press the Yoghurt button Yogurt 43 un-

til More 51 is selected.
5. Press the Start button Start 44. The dis-

play 29 shows boil. The milk is heated 
to pasteurise it.

6. When the process is complete, an au-
dio signal will sound and the dis-
play 29 will show Yogt.

7. Allow the milk to cool to below 46 °C 
before you add the yoghurt cultures / 
fresh yoghurt. Check the temperature 
using a thermometer.
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Preparing yoghurt in the pot
1. Fill the pot 7 with milk up to a maxi-

mum of the marking max. 2/3.
2. Add the yoghurt cultures or fresh yo-

ghurt. Stir the milk and yoghurt/yoghurt 
cultures well.

3. Place the pot 7 into the base unit 13.
4. Connect the device to the power sup-

ply.
5. Press the Yoghurt button Yogurt 43 un-

til Normal 51 is selected. The dis-
play 29 shows the preset time of 8:00.

6. Use the buttons + 33/– 46 to adjust 
the time for yoghurt production in incre-
ments of 30 minutes. 

7. Press the Start button Start 44. The dis-
play 29 counts down the time.

8. When the process is complete, an au-
dio signal will sound and the dis-
play 29 will show Yogt.

11.3 Slow cooking (Slow 
Cook)

The slow cooking program Slow Cook 39 
allows you to use the Multi-Pot as a slow 
cooker. The food is cooked slowly at a lower 
temperature and without pressure.

Special features of these 
programs
- This program works without pressure 

and with the lid 5 closed. The pressure 
valve 1 must be open (pressure valve 
button  2 engaged in the lower posi-
tion).

- The default setting for the cooking time 
is 4 hours, and can be adjusted in incre-
ments of 30 minutes.

- The cooking times can be taken directly 
from recipes for slow cookers. They are 
not shortened, because the device oper-
ates without pressure in this program.

- Suitable for soups, stews, meat stews, 
pulses, potatoes, carrots, and other 
comparatively firm vegetables.

- Suitable for making meat stock.
- Not suitable for ingredients that over-

cook quickly, e.g. pasta, fish, milk prod-
ucts. These can be added towards the 
end of the cooking time if so desired.

11.4 Baking cakes (Cake)

The cake program Cake 42 allows you to 
bake cakes. 

Special features of this program
- You require a small cake tin approx. 18 cm 

in diameter.
- Always cover cakes with plastic wrap 

and aluminium foil.
- You need the steamer insert 23.
- Default setting of pressure level: High 54.
- The pressure valve 1 is closed (pressure 

valve button  2 up).

Proceed as follows
1. Place the pot 7 into the base unit 13.
2. Place the steamer insert 23 into the 

pot 7.
3. Fill approx. 500 ml of water into the 

pot 7.
4. Prepare the cake mix according to the 

recipe and place it into the cake tin. 
Cover the cake with plastic wrap and 
aluminium foil. Place the cake tin on the 
steamer insert 23.

5. Connect the device to the power sup-
ply.

6. Press the Cake button Cake 42. The 
display 29 shows the preset time of 
0:45.

7. Use the buttons + 33/– 46 to adjust 
the time to your recipe. 

8. Press the Start button Start 44. The dis-
play 29 counts down the time.

9. When the process is complete, an au-
dio signal will sound and the device au-
tomatically switches to the warm 
program. The display 29 counts the 
warm time upwards from 00:00.
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10. After approx. 10 minutes (10.00), end 
the warm program by pressing the Can-
cel button Keep Warm/Cancel 37.

11. Remove the hot cake tin using pothold-
ers or oven gloves.

11.5 Fish (Fish)

The fish program Fish 31 is for cooking fish 
in steam. Other fish dishes can also be 
made successfully using this device, howev-
er, such as fish soup or stewing on a bed of 
vegetables with very little liquid.

Special features of this program
- Default setting of pressure level: 

Low 56.
High 54 is not recommended.

- For purposes of steaming, place the fish 
into a heat-resistant oven dish and place 
this on the steamer insert 23. Place suf-
ficient liquid in the bottom of the pot 7 
(minimum approx. 250 ml).

- For stewing, the fish is placed directly 
into the pot 7 with a little fish stock, 
broth or white wine, and vegetables 
and herbs to taste. 

Example cooking times:

11.6 Meat (Beef/Meat)

This meat program Beef/Meat 48 is in-
tended for braising meat (except poultry).

Special features of this program
- First use the searing program Sear/

Sauté 41 as required to sear the meat 
from all sides. After adding liquid, you 
should then use the meat program 
Beef/Meat 48. 

- Add at least 250 ml of liquid (e.g. wa-
ter, broth or meat stock).

Example cooking times:

Food Weight Cooking 
time

Blue trout 1000 g 3 - 5 minutes
Cod 1000 g 7 - 8 minutes
Rose fish 1000 g 3 - 6 minutes
Salmon (fillet) 1000 g 6 - 8 minutes

Food Weight Cooking 
time

Meatballs 500 g 5 - 6 minutes
Pork chops 500 g 30 - 35 minutes
Goulash, veal 
chops, rou-
lades

500 g 20 - 25 minutes

Marinaded 
pot roast, 
boiled beef

500 g 50 minutes

Roast beef 500 g 30 minutes
Roast venison 500 g 25 - 30 minutes
Roast lamb 500 g 20 - 25 minutes
Lamb ragout 500 g 10 - 15 minutes
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11.7 Poultry (Poultry)

This poultry program Poultry 30 is intend-
ed for cooking poultry.

Special features of this program
- First use the searing program Sear/Sau-

té 41 as required to sear the meat from 
all sides. After adding liquid, you should 
then use the poultry program Poul-
try 30.

- Add at least 250 ml of liquid (e.g. wa-
ter, broth or meat stock).

Example cooking times:

11.8 Vegetables (Steam/
Veggies)

Vegetables can be steamed using the steam-
ing program Steam/Veggies 32 or 
stewed with a little liquid (e.g. water, broth).

Special features of this program
- Default setting of pressure level: 

Low 56.
- The pressure level High 54 is recom-

mended for boiled potatoes and cab-
bage dishes.

- Add at least 250 ml of liquid (e.g. wa-
ter or broth). 

- For cooking in steam you need the 
steamer insert 23.

- For stewing, add the liquid and the veg-
etables to the pot 7 at the same time.

- The program is not intended for the veg-
etables to be completely covered with 
water.

Example cooking times:

Food Weight Cooking 
time

Chicken 
breast

500 g 8 minutes

Chicken legs 500 g 10 minutes
Turkey 
(breast/legs)

500 g 18 - 20 minutes

Food Weight Cooking 
time

Pres-
sure 
level

Cauliflow-
er (florets)

500 g 2 - 4 minutes Low 56

Cauliflow-
er (whole)

500 g 9 - 11 min-
utes

Low 56

Green 
beans

500 g approx. 
5 minutes

Low 56

Broccoli 500 g 2 - 4 minutes Low 56
Fennel 
(halved)

500 g 6 - 8 minutes Low 56

Green 
peas 
(young)

500 g approx. 
3 minutes

Low 56

Carrots 
(slices)

500 g 4 - 6 minutes Low 56

Kohlrabi 
(1 cm piec-
es)

500 g 2 - 3 minutes Low 56

Potatoes 
(peeled, 
quartered)

500 g 8 - 9 minutes Low 56

Boiled 
potatoes 
(whole)

500 g 15 minutes High 54

Brussels 
sprouts

500 g 2 - 3 minutes Low 56

White 
cabbage 
(thin strips)

500 g 3 - 5 minutes High 54

Red cab-
bage (thin 
strips)

500 g 4 - 6 minutes High 54

Sauerkraut 500 g 8 - 12 min-
utes

High 54
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11.9 Beans/chili (Beans/
Chili)

The beans program Beans/Chili 34 al-
lows you to cook dried pulses without soak-
ing them first. You can also save time with 
the preparation of chili con carne.

Special features of this program
- If you are using dried pulses, note that 

the maximum filling level for all ingredi-
ents together is the marking 1/2.

- Add sufficient water to dried pulses. 
They must be at least covered. They ab-
sorb a lot of water when they swell up.

- When you have prepared dried pulses, 
allow them to cool down slowly before 
you open the lid. If you release the 
steam quickly, foam can escape and 
block the valves.

Example cooking times:

11.10 Stew/soup (Stew/
Soup)

The soup program Soup 47 is used for 
making soup, and the stew program 
Stew 45 is used for making stew. 

Special features of these 
programs
- Default setting of pressure level: 

High 54.
- The cooking times are halved compared 

to conventional recipes.
- For foods that swell up or produce a lot 

of foam (e.g. boiling bones for meat 
stock), fill the pot 7 at most up to the 
marking 1/2. Allow it to cool down 
slowly after the program is complete.

- For all other soups and stews, you can fill 
the pot 7 up to the maximum filling level 
max. 2/3 and use the fast steam release.

11.11 Eggs (Egg)

The egg program Egg 36 is intended for 
boiling eggs.

Special features of these 
programs
- Default setting of pressure level: 

High 54.
- The number of eggs placed in the pot 7 

should at most cover the bottom.
- Fill at least 250 ml of water into the pot 7.
- Always use the fast steam release for 

the eggs, remove them immediately, 
and cool them under cold water, so that 
they do not cook longer than intended.

- The cooking times for eggs vary de-
pending on the size and freshness of the 
eggs. Very large and very fresh eggs re-
quire a little longer. As a rule of thumb 
for size M, use:
- the default setting Normal for semi-

soft eggs,
- Less for soft-boiled eggs,
- More for hard-boiled eggs.

Food Weight Cooking time

White beans 
(without 
soaking)

500 g 20 - 25 minutes

Kidney beans 
(without 
soaking)

500 g 65 minutes

Peas (dried) 500 g 45 minutes
Lentils 500 g 10 - 15 minutes
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11.12 Rice (Rice)

The rice program Rice 50 is optimal for 
cooking white (husked) rice.

Special features of these 
programs
- Default setting of pressure level: 

High 54.
- What volume of liquid you add de-

pends on the variety of rice. See the in-
formation on the packaging.

- For the cooking time, use half of the 
time specified on the packaging. 

- Please note the maximum filling volume 
of 1/2 for the total volume of rice and 
liquid.

- Let the rice rest for approx 5 minutes af-
ter cooking.

NOTE: for cooking wild rice and brown 
rice, use the multigrain program Multi-
grain 49.

Example quantities of liquid and 
cooking times:

11.13 Multigrain (Multigrain)

The multigrain program Multigrain 49 is 
intended for cooking brown rice, wild rice 
and various types of grains.

Special features of these 
programs
- Default setting of pressure level: 

High 54.
- What volume of liquid you add de-

pends on the variety of grain. See the 
information on the packaging.

- For the cooking time, use half of the 
time specified on the packaging. 

- Please note the maximum filling volume 
of 1/2 for the total volume of grain and 
liquid.

Example quantities of liquid and 
cooking times:

Rice 
variety

Quantity for 
2 portions Cooking 

time
Rice Liquid

Basmati 
rice

120 g 300 ml Less

Long-
grain rice

120 g 300 ml Normal

Grain 
variety

Quantity for 
2 portions Cooking 

time
Grain Liquid

Brown 
rice

120 g 300 ml approx. 
15 minutes + 
10 minutes 
warm time

Wild rice 125 g 500 ml approx. 
25 minutes, 
drain, 
10 minutes 
warm time

Spelt 125 g 500 ml approx. 
20 minutes
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12. Cleaning and 
storage

Clean the device prior to its first use!

DANGER! Risk of electric 
shock due to moisture!

The base unit 13, mains power cable 
and mains plug 11 must not be im-
mersed in water or other liquids. 

DANGER! Risk of electric 
shock!

Pull the mains plug 11 out of the wall 
socket before you clean the device.

DANGER! Risk of injury from 
burning!

Wait for the device to cool down before 
cleaning.

WARNING! Risk of material damage! 
Do not clean using sharp objects or 
abrasive cleaning agents.

• Clean the device after each use and re-
move all food residues.

12.1 Disassembling the 
device

1. Pull the mains plug 11 out of the wall 
socket and allow the device to cool.

2. Pull the mains power cable 11 out of 
the port 14 in the base unit 13.

3. Remove the lid 5 from the device.
4. Figure A: pull strongly to remove the 

sealing ring 25 from the underside of 
the lid 5.

5. Remove the pot 7 from the base 
unit 13.

6. Pull the condensed water tank 12 out 
of the holder 18.

12.2 Cleaning accessories in 
the dishwasher

The following accessories can be cleaned in 
the dishwasher:
- the pot 7
- the sealing ring 25
- the condensed water tank 12
- the steamer insert 23
- the measuring beaker 24
- the rice spoon 22
- the soup spoon 21

12.3 Cleaning the housing 
and power cable

The base unit 13, the lid 5 and the mains 
power cable 11 are cleaned as follows:
1. Wipe these parts clean using a damp 

cloth (with a little detergent if neces-
sary).

2. Dry all parts completely before you use 
the device again.

3. Pay particular attention to the recesses 
on the external rim of the base unit 13 
and inside the lid 5.

12.4 Checking and cleaning 
valves

The lid contains two valves, which must al-
ways be clean and move freely. They must 
be open and unblocked. Always check 
the valves during cleaning!
Pressure indicator 19
• Check the underside of the pressure in-

dicator 27 on the underside of the 
lid 5. The pressure indicator 19 must 
move freely, and must not be soiled 
(e.g. with food residues).

NOTE: if the pressure indicator 19 / 27 
ever becomes soiled with stubborn dirt, 
clean it under running water with a small 
brush.
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Pressure valve 1
1. Figure F: on the top of the lid 5: pull 

the pressure valve 1 out upwards.
2. Figure G: on the underside of the 

lid 5: pull off the safety filter 26. (The 
safety filter 26 fits very tightly. Remov-
ing it is difficult.)

3. Clean both parts by hand using a mild 
detergent and allow them to dry. Use a 
small brush if necessary for the small 
spaces in between.

NOTE: if the inside of the pressure valve 1 
is dirty, clean it with a damp cloth. If soiled 
with stubborn dirt, clean the inside of the 
pressure valve 1 under running water with a 
small brush.

12.5 Assembling accessories

1. Allow all parts to dry completely before 
reassembling them.

2. Reinsert the pressure valve 1 and safety 
filter 26.

3. Place the sealing ring 25 back on the 
underside of the lid 5. Check:
- that all parts are clean,
- that the silicone plug in the middle of 

the sealing ring 25 sits precisely on 
the holder 28,

- that the seal is fully in contact all the 
way around.

4. Place the condensed water tank 12 
back into the holder 18.

12.6 Storing the device

DANGER for children!
Keep the device out of the reach of chil-
dren. 

• Allow all parts to dry completely before 
you put away the device for storage.

• Do not close the device when you store it.
• Store the device somewhere dry, dust-

free and frost-free.

13. Disposal
This product is subject to the 
provisions of European Direc-
tive 2012/19/EC. The sym-
bol showing a wheelie bin 
crossed through indicates 
that the product requires sep-
arate refuse collection in the European Un-
ion. This applies to the product and all 
accessories marked with this symbol. Prod-
ucts identified with this symbol may not be 
discarded with normal household waste, but 
must be taken to a collection point for recy-
cling electric and electronic appliances. 

This recycling symbol marks 
e.g. an object or parts of the 
material as valuable for recy-
cling. Recycling helps to re-
duce the consumption of raw 
materials and protect the environment.

Packaging
When disposing of the packaging, make 
sure you comply with the environmental reg-
ulations applicable in your country.
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14. Ordering accessories
Accessories for the pressure cooker 
SSM 1000 A2 can be reordered.

Ordering online
shop.hoyerhandel.com

1. Scan the QR code with your smart-
phone/tablet.

2. With the QR code you will access a 
website where you can submit your re-
order.

15. Trouble-shooting
If your device fails to function as required, 
please try this checklist first. Perhaps there is 
only a minor problem, and you can solve it 
yourself.

DANGER! Risk of electric 
shock!

Do not attempt to repair the device your-
self under any circumstances.

Fault Possible causes / 
Actions

No function

• Has the device been 
connected to the pow-
er supply?

• Check the connection.

Steam escap-
ing from pres-
sure valve 1.

• Is the pressure valve 1 
open?

• Is the pressure valve 1 
not inserted correctly?

Steam escapes 
from pressure 
indicator 19.

• This is normal during 
the heating phase.

• If steam escapes after 
the start of the pro-
gram: switch off the 
device, allow to cool, 
check pressure indica-
tor 19.

Steam escapes 
from the side of 
the lid 5.

• Lid 5 not properly 
closed?

• Switch off device, al-
low to cool, check that 
the sealing ring 25 is 
free from dirt and in-
serted correctly.

Pressure indica-
tor 19 does not 
move upwards.

• Switch off device, al-
low to cool, check that 
the sealing pressure 
indicator 19 is clean 
and moves freely.
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16. Technical 
specifications

Pressure indica-
tor 19 does not 
move down-
wards.

• Is the device still pres-
surised?

• Switch off device, al-
low to cool, check that 
the sealing pressure 
indicator 19 is clean 
and moves freely.

Lid 5 will not 
open.

• Is the device still pres-
surised? Then the lid 5 
cannot be opened 
(safety mechanism).

• Is the pressure indica-
tor 19 stuck?

Program does 
not start.

• Is the lid 5 not proper-
ly closed? Is steam es-
caping?

Lid is shown in 
the display 29 
and an audio 
signal sounds.

Is the lid 5 not closed, or 
not open in the case of 
the searing program 
(Sear/Sauté 41)?

Error message 
E3 appears in 
the display 29.

Overheating: allow the 
device to cool down. 
Check that there is 
enough liquid in the 
pot 7. Start the process 
again.

The dis-
play 29 shows 
another error 
message (E and 
a number).

Contact the Service Cen-
tre.

Fault Possible causes / 
Actions

Model: SSM 1000 A2
Mains voltage: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Protection 
class: I 
Power rating: 1000 W
Working 
pressure: 70 kPa
Maximum 
permitted 
pressure: 120 kPa
Filling vol-
umes:

- min. 250 ml
- max 4 litres
- Rice / food 

that expands:
max. 3 litres
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Symbols used

Subject to technical modifications.

17. Warranty of the 
HOYER Handel GmbH

Dear Customer, 
your device is provided with a 3 year war-
ranty starting with the purchase date. In the 
event of product defects, you are entitled to 
statutory rights against the vendor. These 
statutory rights are not restricted by our war-
ranty presented in the following. 

Warranty conditions
The warranty period starts with the purchase 
date. Please keep the original purchase re-
ceipt in a safe place. This document is re-
quired to verify the purchase.
If within three years from the purchase date 
of this product a material or factory defect 
occurs, the product will be repaired or re-
placed by us – at our discretion – free of 
charge to you, or the purchase price will be 
refunded. This warranty implies that within 
the period of three years the defective de-
vice and the purchase receipt are presented, 
including a brief written description of the 
defect and the time it occurred.
If the defect is covered by our warranty, the 
repaired or a new product will be returned 
to you. No new warranty period starts with 
a repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory 
claims for defects
The warranty period is not extended when 
the warranty has been claimed. This also ap-
plies to replaced and repaired parts. Any 
damages and defects already existing at the 
time of purchase must be reported immedi-
ately upon unpacking. Repairs arising after 
the expiration of the warranty period are 
subject to a charge.

Warranty coverage
The device was produced carefully according 
to strict quality guidelines and tested diligent-
ly prior to delivery.

Geprüfte Sicherheit (certified 
safety): devices must comply with 
the generally acknowledged 
rules of technology and the Ger-
man Product Safety Act (Produkt-
sicherheitsgesetz - ProdSG). (Not 
for UK.)
With the CE marking, 
HOYER Handel GmbH declares 
the conformity with EU guide-
lines.
This symbol reminds you to dis-
pose of the packaging in an envi-
ronmentally friendly manner.

Recyclable materials are marked 
with the recycling symbol (3 ar-
rows). The material can be speci-
fied by the recycling number in 
the centre (here: 21) and/or an 
abbreviation (here: PAP).
AC voltage

The symbol identifies parts that 
can be cleaned in the dishwasher.

With the UKCA marking 
HOYER Handel GmbH declares 
the conformity with the UK guide-
lines.
The symbol identifies the product 
manufacturer.
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The warranty applies to material or factory 
defects.

Excluded from the warranty are 
wear parts subject to normal wear 
and damages to fragile parts, e.g. 
switches, batteries, lamps or other 
parts manufactured from glass.

This warranty expires if the product is dam-
aged, not used as intended or not serviced. 
For the proper operation of the product, all in-
structions listed in the operating instructions 
must be observed carefully. Any form of use 
and handling that is advised against in the 
operating instructions or warned against 
must always be avoided.
The product is only intended for private and 
not for commercial use. In the case of incor-
rect and improper treatment, use of force and 
interventions not performed by our author-
ised Service Centre, the warranty shall cease. 

Handling in case of a warranty 
claim
In order to ensure prompt processing of your 
matter, please observe the following notes:
• Please keep the article number 

IAN: 367792_2101 and the purchase 
receipt as a purchase verification for all in-
quiries.

• The article number can be found on the 
rating plate, an engraving, the title 
page of your instructions (in the bottom 
left), or as a label on the rear or under-
side of the device. 

• If faulty operation or other defects occur, 
first contact the Service Centre listed in 
the following by telephone or email.

• Then, you are able to send a product re-
ported as defective free of charge to the 
service address specified to you, includ-
ing the purchase receipt and the infor-
mation on the defect and when it 
occurred.

At www.lidl-service.com you can download 
this and many other manuals, product vide-
os and installation software.

This QR code takes you directly to the Lidl Ser-
vice website (www.lidl-service.com), where 
you can enter the article number (IAN) 
367792_2101 to open your user instruc-
tions.

Service Centre

 Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657 
E-Mail: hoyer@lidl.co.uk

 Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak)) 
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: hoyer@lidl.ie

 Service Cyprus
Tel.: 8009 4409
E-Mail: hoyer@lidl.com.cy

IAN: 367792_2101

GB

IE

CY
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