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Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük használat előtt alaposan olvassa át a 

kézikönyvet, és tegye el a későbbi használathoz. Különösen ügyeljen a biztonsági tanácsokra. 

  



Biztonsági tanácsok 

Kérem, kövesse az itt található utasításokat a megfelelő működéshez. 

Az alábbi felsorolt figyelmeztetésekkel elkerülheti a sérüléseket. Kérem, szigorúan tartsa be az 

előírásokat. 

Az alábbi két jel fontos, félreértelmezése vagy meg nem értése problémát okozhat: 

Figyelmeztetés: Súlyos sérülést, vagy halált okozhat. 

Figyelem: Személyi sérülést vagy kárt okozhat más tárgyakban 

 

Figyelem! 

1., Ezt a készüléket ne használja olyan személy, aki szellemileg vagy testileg hátrányos 

helyzetű, beleértve a gyerekeket is. Csak akkor használja, ha egy olyan személy felügyeli, aki a 

biztonságot garantálni tudja. 

2., Gyerekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. 

Figyelmeztetés! 

A készüléket csak fali, földelt konnektorban használja, más termékekkel ne közösen! 

Ha más készülékekkel együtt használja a konnektort, akkor tűzveszély és áramütés kockázata 

áll fenn. 

 

A hálózati csatlakozót csak biztonságos aljzatba dugja bele! 

Kérem, a csatlakozót teljesen dugja be a megfelelő konnektorba, elkerülve az esetleges 

veszélyeket. 

 

Ne fogja meg, ne húzza ki a konnektorból a csatlakozót vizes kézzel! Áramütést kockáztat vele! 

 

Mindig a külső fazekat használja. A belső edényt ne tegye közvetlen tűzre, vagy ne használja 

indukciós fazékként. 

Ellenkező esetben túlmelegedik és üzemzavar léphet fel. 

 

Figyelmeztetés! 

Soha ne nyissa ki vagy mozdítsa el a kuktát működés közben. 

Mindkét fogantyút fogja meg, ha el akarja mozdítani a kuktát. 

Működés közben, vagy a szelep teljes leállásáig ne nyissa ki a fedelet, különben leforrázza 

magát! 

 

Az úszószelepre soha ne tegyen ruhát, vagy idegen tárgyakat! Üzemzavar léphet fel! 

 

Figyelem! 

Ne használjon sérült hálózati csatlakozót. Ha a kábel sérült, vagy hibás, mint pl: deformálódott, 

pótolt, meghosszabbított, vagy a kábel bizonyos része túlmelegszik, vagy a készülék nem 

működik megfelelően, pl: leáll időnként, akkor azonnal vigye a készüléket szervizbe. Ellenkező 

esetben áramütés, rövidzárlat, tűzveszély és sérülés is bekövetkezhet. 

 

Óvatosan kezelje a hálózati csatlakozó kábelt. 

Önkényesen ne változtassa meg a hálózati csatlakozó kábelt, és ne sértse meg. Ne csavarja, ne 

pótolja ki, ne tekerje be idegen anyaggal, ne tegye meleg hely közelébe. Ne helyezzen nehéz 

tárgyakat a hálózati kábelre, ne tegye résekbe, ahol megsérülhet. Ellenkező esetben a kábel 

megsérülhet, áramütést és tűzesetet okozhat. Ha mégis megsérül a kábel, vigye szervizbe a 

készüléket. 



Figyelem! 

A csatlakozó tisztítása 

Ha a csatlakozó koszos, akkor száraz anyaggal törölje le. Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn. 

Soha ne használjon nedves anyagot vagy vizet a csatlakozó tisztításához. 

 

A készüléket ne használja egyenetlen felületen. Ellenkező esetben felborulhat és égési 

sérüléseket, tűzveszélyt okozhat. 

 

Ne szedje szét vagy javítsa meg saját maga. 

Szükség esetén vigye szervizbe, hogy megakadályozza a rövidzárlatot, áramütést vagy személyi 

sérülést. 

 

Ne használja a készüléket víz vagy tűz közelében. 

Ne használja a készüléket olyan gyúlékony anyagok mellett, mint a papír, ruha, kárpit, függöny 

vagy műanyag zacskó. Ellenkező esetben áramütés, tűzvész, rövidzárlat keletkezhet. 

 

Ne tegye ki a készüléket direkt napfénynek, vagy ne tegye olyan helyre, ahol olaj folyhat rá. 

Üzemzavart okozhat. 

 

Ne használja a készüléket fal vagy bútor közvetlen közelében. A gőz és a forróság 

deformálhatja, elszínezheti a felületeket. 

 

Figyelem! 

Használat után húzza ki a konnektorból a dugót.  

Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból a dugót. Így 

elkerülheti a az áramütést, rövidzárlatot. 

 

Használat után, vagy tisztítás, karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt 

kinyitja a kukta tetejét, hogy kiemelje az ételt, húzza ki a dugót a konnektorból. Kérem, ne 

feledje áramtalanítani a készüléket, mielőtt kitisztítja. 

Ellenkező esetben rövidzárlatot, áramütést okozhat. 

 

Ne tegye a kuktát vízbe, vagy ne permetezze vízzel. 

Nem szabad a belső fazék külső oldalán víznek lennie. Behelyezéskor törölje át a felszínét egy 

száraz ruhával, amivel letörli a vizet és a port. Ellenkező esetben rövidzárlat, áramütés, tűzvész 

keletkezhet. 

 

Ne kezdje el a tisztítást vagy karbantartást, amíg a kukta le nem hűlt. 

Égési sérüléseket okozhat, ha hozzáér a forró részekhez. 

 

Figyelem! 

Egyéb óvintézkedések 

1., A nyomásszabályozó gőzelvezető szelepét rendszeresen ellenőrizze, hogy ne legyen zárva 

2., Ne helyezzen nehéz tárgyakat a nyomásszabályozó szelepére. A szelepet más tárggyal ne 

helyettesítse. 

3., Ha egyszerre sok gőz jön ki, akkor azonnal állítsa le a kuktát, áramtalanítsa és vigye 

szervizbe. 

4., A készüléket ne használja 2000m tengerszint feletti magasságban. 

5., A készüléket tilos vízbe meríteni tisztítás céljából. 

6., A nyomásszabályozó csatornáit tisztán kell tartani, hogy a gőz szabályosan el tudjon távozni. 



A hulladékká vált termék kezelése: Ez az ikon azt jelöli, hogy a terméket az EU-n belül külön kell 
kezelni a többi háztartási hulladéktól. A szabályozatlan hulladéklerakásból az emberi és természeti 

környezetre való veszély elkerülése végett hasznosítsa újra a készüléket, támogatva ezzel fenntartható jövőt. 

Vigye a készüléket az erre való gyűjtőhelyekre, vagy vigye vissza a vásárlás helyszínére. A kereskedő 
gondoskodik majd a készülék megfelelő újrahasznosításáról. 

 

Termékjellemzők 

Ez a termék csak teljesen lezárt állapotban működtethető. Így teljesen megbízható és 

biztonságos. 

Ötvözi a kukta, a rizsfőző és pároló edény erősségeit. és pótolja azok hiányosságait. A beépített 

mikrocomputer biztosítja az intelligens főzőrendszerhez a megfelelő nyomás és hőmérséklet 

beállítását, ami ideális kuktává tesz a készüléket. 

Megjegyzés: Egyes típusok eltérhetnek a használati utasításban leírtaktól, de a működési elve 

mindegyiknek megegyezik. 

 

Műszaki paraméterek 

Model Névleges 

feszültség 

Névleges 

teljesítmény 

Névleges 

űrtartalom 

Átmérő 

CYWK-5016S 220-230V~50Hz 940W 5L 22cm 

 

Model Üzemi nyomás Meghatározott 

nyomás 

Tartós 

hőmérséklet 

Főzőidő 

CYWK-5016S 0-70 kPa 90kPa 65-80 C fok 0-99 perc 

 

Működtetés 

Működés előtt… 

 

Az első üzembe helyezéskor kérem, sima vízzel főzze át a kuktát, hogy a fém és szilikon 

alkatrészek esetleges ízét kifőzze. 

A készülék a következő környezeti tényezők között üzemeltethető: 

Szobahőmérsékleten, gyúlékony és korrodáló gázoktól mentes helyen. 

-10 és +40 C fok között 

Maximum 95% páratartalom mellett 

 

Ne helyezze a készüléket vizes, párás helyre, mint pl: a konyhaszekrény kis polca, mert 

különben a belső edény eldeformálódhat és a készülék is elromolhat. 

 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a tömítő gyűrű a helyén van.  

Tisztítás vagy karbantartás után a tömítő gyűrűt szorosan a fém gyűrűre tegye vissza, mert ha 

rosszul helyezik el, akkor a nyomás feltolja, és a rizs odaég, vagy nem fő meg teljesen. 

 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kukta teteje jó le van zárva. 



Forgassa el a külső fazekat, amíg az nem szorul rendesen. A fedélnek a külső burkolathoz kell 

szorulnia. Máskülönben kockázatot vállal. 

 

Győződjön meg róla, hogy a nyomás szabályozó szelep zárva van 

Tekerje el a nyomás szabályozó szelepet zárásig. 

Ha nyitva van, akkor a rizs nem tud megfőni. ( a jobb oldali a szelep állapot jelző) 

 

Az étel és a víz mennyisége nem haladhatja meg a belső fazék űrtartalmának 4/5-ét. 

Ellenkező esetben a folyadék kilöttyen, és elektromos zárlatot okozhat. A 4/5 jelzés a belső 

fazékon a folyadékszint legfelső határa. E felett nem lehet sem ételt, sem folyadékot főzni 

benne. 

 

Tisztítsa meg minden ráragadt idegen anyagtól a kuktát kívül-belül, mielőtt használja.  

Ellenkező esetben befolyásolhatja a főzés hatékonyságát. 

Törölje le a vízcseppet, rizsszem maradékokat és egyéb maradványokat a belső fazék külső 

felületéről és a karimájáról és a külső fazék belső részeiről, mert ott találhatóak a szenzorok és a 

fűtő tekercs. 

 

Működés közben… 

 

A nyomásérzékelő szelepből kiáramló levegő nem érintkezzen élőlénnyel, fallal, vagy egyéb 

tárgyakkal. 

Ellenkező esetben égési sérülés, vagy vagyoni káreset történik. A kukta borítása nagyon forró 

lehet, ezért ne érintse meg! Működés közben a nyomás szabályozó szelepből forró gőz jöhet ki, 

ezért a gyermekeket ne engedje a kukta közelébe! 

 

Ha a főzés befejeződött, fordítsa a gombot a „levegő-ki” állásba, hogy az összes levegő a 

szelepen keresztül kijöjjön, és a szelep leessen. 

Folyékony ételek főzésének végén (pl: zabkása) ne fordítsa el a szelepet kioldó állásba, amíg a 

„Keep Warm” (Melegen tart) lámpa világít. Várjon, amíg a szelep úszója leesik. Ellenkező 

esetben a folyékony étel a kivezető csövön kifolyik. Vizes törülközőt tehet a kukta tetejére, 

hogy felgyorsítsa a lehűlést. 

 

Ne nyissa ki a fedelet főzés közben. 

Ha ki kell nyitnia a fedelet főzés közben (pl: valamilyen adalékot vagy ételt tesz bele) a gombot 

az OFF pozícióba kell tekernie, majd tekerje el a szelepet a „levegő ki” pozícióba, hogy a 

nyomás kijöjjön a kukta belsejéből. Miután az úszó leesett, kinyithatja a kuktát. (folyékony étel 

főzése esetén ne engedje ki egyből a nyomást, mert az étel kifolyhat) 

 

Ne kapcsolja be a készüléket üresen, vagy a belső fazék nélkül. 

Ellenkező esetben üzemzavar léphet fel. A műanyag részek eldeformálódhatnak vagy színüket 

veszíthetik. Az elektromos melegítő gyűrű túlmelegedhet és tüzet okozhat. 

 

Ha a kukta leesik vagy eltörik, azonnal kapcsolja ki, és vigye szervizbe.  

Ellenkező esetben rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. 

 

Ha elromlik a kukta, és valamelyik hibaüzenetet írja ki a következők közül, akkor azonnal 

kapcsolja ki a készüléket és vigye szervizbe: 

  



Kijelzőn megjelenő kód Hibajelenség 

E1 A melegítő ellenállás 

szakadása 

E2 A melegítő ellenállás 

rövidzárlata 

E3 A hőmérséklet elvesztése, 

szárazon futás 

E4 A nyomás kapcsoló hibája 

E5 Gázszivárgás 

 

Működés után… 

 

Működés után tisztítsa ki a készüléket, hogy a baktériumok ne szaporodjanak el benne. Ha 

hosszabb ideig nem használja, akkor tisztítsa ki és tegye egy száraz, védett helyre. 

 

Készülék felépítése és részei 

 



 
 

Funkciók leírása 

 

  



1., Kijelző 

Amikor áram alá helyezi a készüléket, akkor 4 db 0 jelenik meg a kijelzőn. Főzés ideje alatt 4 

db körbeforgó jelet mutat a kijelző, amíg a készülék el nem éri a beállított hőmérsékletet. Utána 

a beállított időtől el kezd visszafelé számolni. Ha kész az étel, akkor jelez a készülék és 

automatikusan bekapcsolódik a meleg tartás funkció, a kijelzőn az első digit „-„ lesz. 

 

2., Meleg tartás/Törlés - gomb 

A készenléti állapotban, ha megnyomja ezt a gombot, akkor automatikusan bekapcsolódik a 

meleg tartás funkció. Az első digit „-„ lesz, majd 3 db 0 jelenik meg a kijelzőn. Ez az állapot ne 

tartson 6 óránál tovább, mert befolyásolja a főzés hatékonyságát. Minden munkafolyamatnál 

(melegítés, beállítás, melegen tartás) ha megnyomja ezt a gombot, akkor a készülék kilép és 

készenléti állapotba kapcsol. 

 

3., Automata nyomásbeállító - gomb („+” és „-„) 

A nyomás megtartása azt jelenti, hogy a készülék a beállított nyomást (hőmérsékletet) tartja a 

kukta belsejében a megadott időszakra (0-99 perc), amit kézzel is be tud állítani. 

Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot, lépjen be ebbe a módba, és a „+” vagy „-„ 

gombokkal be tudja állítani a megfelelő időszakot. 

 

4., Előre - gomb 

Ennek a gombnak a megnyomásával tovább tudja működtetni a kuktát, mint amennyi időre az 

be van állítva. 

 

5., Forralás - gomb 

Ebben a módban a rizst forralni is tudja főzés közben. Így biztosítja a megfelelően egyenletes és 

egyforma meleget a rizs főzésekor. Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot, majd 

megjelenik a Forralás jelző fény, akkor kezd üzemelni a kukta. A főzési periódus alatt a nyomás 

szabályozó szelep folyamatosan engedi ki a gőzt, ezáltal biztosítva a rizs egyenletes főzését. 2-5 

pohárnyi rizs mennyisége a legideálisabb ehhez a kukta méretéhez. Zabkását vagy darált húst ne 

főzzön ebben a módban.  

Ha ebben a módban főz, akkor teljesen normális jelenség, hogy gőz jön ki a kivezető csövön, 

ami hanghatással is jár. 

 

6., Párolás – gomb 

Ebben a módban tud párolni, vagy lassú tűzön főzni víz nélkül, vagy kevés vízzel. Tegye 

szárnyas ételt (darabokban, vagy egyben is) a belső fazékba víz nélkül, vagy csak kevés vízzel, 

majd zárja le a fedőt, és nyomja meg a „Stew” gombot. (a gyakorlott felhasználók az automata 

nyomásbeállítást is beállíthatják, saját tapasztalataik alapján). A kukta tökéletesen végrehajtja a 

párolást. A szakácskönyvben ilyen étel a Párolt karaj vagy a Sós, párolt csirke. 

7., Tisztítás – gomb 

Ebben a módban a készülék vizet párologtat a fazék belsejében, megakadályozva a baktériumok 

megjelenését. 

Készenléti módban nyomja meg a Clean gombot, majd a kijelzőn 5 percről indulva 

visszaszámolás kezdődik, majd a végén befejeződik a tisztítás. Ebben a módban nem tud 

átkapcsolni más módra, csak a Törlés gombbal. 

  



Működtetés 

1., Nyissa ki a fedelet 

Tartsa szorosan a fedél fogantyúját, majd az óramutató járásával ellentétesen forgassa el a nyitó 

pozícióig. Majd emelje fel a fedelet. (Lásd: Fig. 1, 2, 3) 

 
2., Vegye ki a belső fazekat, majd tegye bele az ételt és a 

folyadékot/vizet. Az étel és az ital mennyisége nem lehet több 

mint a belső fazék űrtartalmának 4/5-e. (Fig.4). Azok az 

ételek, amelyek vízben megdagadnak (bab, moszat, hínár, 

rizsgombóc), a belső fazék 3/5-énél nem lehet több (Fig. 5.).  

A rizs behelyezési arányai a vízbe:  

A mérőedénybe tegyen egy adagnyi rizst. /Fig. 6) (ez kb. 150 

g, ami egy átlagos adagnak felel meg) Adjon hozzá vizet a 

rizs mennyiségéhez arányosan. A skála a fazék külső részén 

található. (Fig. 7) Ha pl: 6 adag rizst akar főzni, akkor a „6” 

jelzésig töltse fel vízzel az edényt. A víz mennyiségét 

adagolhatja a tapasztalatai vagy az ízlése alapján.  

 

3., Helyezze be az edényt a kuktába.  

Mielőtt belehelyezi a belső fazekat a kuktába, törölje át a belső fazék külső felületét és a 

fűtőtestet. (Fig. 8) Semmilyen idegen anyag nem maradhat sem a fazék külső részén, sem a 

fűtőtesten. Miután behelyezte a fazekat a kuktába, kicsit forgassa meg, és győződjön meg arról, 

hogy jól illeszkedik a kuktába és a fűtőtesthez is. 

 
4., Zárja le a kukta fedelét a helyére (Fig. 9) 

Mielőtt lezárja a kuktát kérem, ellenőrizze, hogy a hőszigetelő fedél és a 

tömítő gyűrű a helyén legyen. Forgassa a hőszigetelő fedelet és 

győződjön meg róla, hogy illeszkedik a külső fazékkal.  A fedélen 

található háromszög jel a külső fazékon található nyitott körnél van, 

akkor van nyitva a kukta teteje. Ha elforgatja, akkor a háromszög a teli 

körhöz ér, hall egy kattanást, és ekkor záródik a kukta teteje. 

 

5., Tegye a nyomás érzékelő szelepet a zárt állapotba (Fig. 10) 

Ellenőrizze, hogy a lebegő szelep teljesen be legyen esve. (Az úszónak alul kell lennie a 

melegítés előtt) 

 

6., Dugja be a konnektorba 

A kijelző 4 db 0-t mutat 

 



7., Funkció kiválasztása és a főzés elkezdése 

1., Állítsa be a főzési időt (Ha nem akarja, akkor átugorhatja ezt a beállítást) 

Készenléti módban nyomja meg a „Preset” gombot, és a kijelzőn megjelenik a 15 perces főzési 

idő (00:15). Ha még egyszer megnyomja, akkor fél órára ugrik fel a kijelző (00:30). Minden 

egyes megnyomáskor 15 perccel ugrik fel a kijelző, egészen 24 óráig, majd ezután elölről 

kezdődik 00:15től a számlálás. Ha hosszan nyomja a gombot, automatikusan megy 15 

percenként a beállítandó idő. 

Az idő beállítása után jelölje ki a főzési módot. A P-**jelenik meg a kijelzőn (** a főzési időt 

jelöli). A főző program elindítása után ezzel a gombbal nem tud változtatni rajta. 

2., Automata nyomásbeállító program 

Készenléti módban nyomja meg a „Self-set keep pressure” gombot, ami a nyomást 

automatikusan beállítja. A + és a – gombokkal 1 percenként tudja az időt változtatni 0-99 perc 

között. Ha hosszan nyomja a gombot, automatikusan nő vagy csökken a beállított idő. Amikor 

beállította az időt, és nem nyomja meg egyik gombot sem, 5 másodperc után a kukta el kezd 

működni. 

 

Néhány példa az idő beállításához: 

Menü Párolás Forrásban 

főzés 

Zabkása Leves Hús/Csirke Bab 

Főzési idő 

(perc) 

10-18 8-15 10-30 15-35 5-25 25-45 

  

 

 Ezek a beállítások egyénenként változhat, a főzési és étkezési szokások szerint. 

 Megjegyzés: A főzési idő alatt a kukta néhányszor felforrósodhat, hogy tartsa a 

beállított hőfokot. Ez normális jelenség főzési módban. 

 

8., Az étel kivétele 

A kuktát csak akkor nyissa ki, ha lehűlt már, és a nyomás már kiengedett a belsejéből. A szelep 

teljesen beesik, csak akkor szabad a kukta tetejét kinyitni. Előtte mindig húzza ki a dugót a 

konnektorból. 

 Megjegyzés: Amikor a főzés véget ért, a kukta automatikusan tartja a meleget kb. 10 

percig. Rizs főzésénél még tartsa bent a rizst a kuktában erre az időre, és jobban 

átpuhul. 

 

Tisztítás 

Kérjük, húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt a tisztítást elkezdi. Addig ne kezdje el 

tisztítani, amíg a kukta le nem hűl. A tisztításhoz ne használjon benzint, súrolószert, karcoló 

anyagokat. 

 

Tipp  Ha levest, vagy rizst főz, akkor elég tisztítani 3 alkalmanként. ha zabkását, 

vagy egyéb ragacsosabb ételt főz, akkor a főzés után azonnal tisztítsa ki a 

kuktát. 

 Az összes alkatrészt, ami az étellel érintkezik, tisztítsa le. Ilyen a belső edény, 

a szelep, a tető, a tömítő gyűrű, az acél külső edény. Így meg tudja növelni a 

kukta élettartalmát és biztonságosabban üzemeltetheti. 

 

  



 A külső rész tisztítása 

1., Tekerje a kukta tetején lévő gombot a „levegő ki” állásba (Az óramutató járásával 

ellentétesen, kb. 60 fokkal), hogy a belső gőz kijöjjön. (Fig.1) A fogantyúnál fogva tekerje el a 

tetőt az óramutató járásával ellentétesen a nyitó pozícióig. (Fig.2) Kattanás után emelje fel a 

fedőt (Fig.3) Ezután a nyomásszabályozó szelepet emelje fel és vegye ki. 

 
2., Vegye ki a kukta borítását a tisztításhoz. A tömítő gyűrűt is vegye 

ki és tisztítsa meg. 

 

3., Egy kis edénybe tegyen 2/3-nyi meleg vizet. Tegyen hozzá egy kis 

tisztítószert. A nyomásszabályzó szelepet, tömítő gyűrűt, fedelet tegye 

bele kb. fél órára, majd utána mossa le mindegyiket háromszor. 

 

 A tömítő gyűrű és a hőszigetelő fedél tisztítása 

1., Nyissa ki a kukta fedelét és vegye ki a tömítő gyűrűt és a hőszigetelő fedelet.  

2., Egy kis edénybe tegyen 2/3-nyi meleg vizet. Tegyen hozzá egy kis tisztítószert. A tömítő 

gyűrűt, hőszigetelő fedelet tegye bele kb. fél órára, majd utána mossa le mindegyiket 

háromszor. 

3., A tisztítás után helyezze vissza a fedelet és a tömítő gyűrűt a megfelelő pozícióban a kukta 

tetjébe. 

Szétszedése/összeszerelése a tömítő gyűrűnek. 

 
 

 Az alkatrészek tisztítása 

 

Belső edény Tartozékok 

Mosogatószert és puha anyagot használjon a 

tisztításhoz. Soha ne használjon durva kefét, 

súroló szivacsot vagy súrolószert! Tisztítás 

után törölje ki a vizet a fazékból. 

Mosogatószert és puha anyagot használjon a 

tisztításhoz. 

 



 
 Fogyóeszközök 

A belső edény, a tömítő gyűrű vagy a lebegő szelep gyűrűje mind elhasználódó, fogyó eszköz. 

Ha elérik, vagy eltörik, akkor keressen fel egy műszaki áruházat, ahol ezeket pótolni tudja. 

 

Elektromos kapcsolási rajz 

 
Hibaelhárítás 

Hibaelhárítás No Hiba Hiba oka Megoldás 

1 Nehéz a fedelet 

bezárni 

A tömítő gyűrű 

nincs a helyén 

Tegye a helyére a 

tömítő gyűrűt 

A nyomó rúd az 

úszó miatt szorul 

Egy fogpiszkálóval 

mozgassa meg az 

úszót 

A fedő nem 

záródik rendesen 

Zárja le a fedőt a 

megfelelő 

pozícióban 

Túl nagy a nyomás 

a kuktában 

Vegye le a 

nyomásszabályozó 

szelepet kiengedni a 

levegőt 

2 Nehéz a fedelet 

kinyitni 

A főzés még nem 

ért véget 

Várjon a főzési idő 

végéig 



Az úszó nincs 

teljesen beesve 

Egy fogpiszkálóval 

óvatosan mozgassa 

meg az úszót 

3 Levegő szivárog 

a fedélen át 

A tömítő gyűrű 

nincs a helyén 

Tegye a helyére a 

tömítő gyűrűt 

Ételmaradék 

maradt a tömítő 

gyűrűn 

Tisztítsa le a tömítő 

gyűrűt 

A tömítő gyűrű 

sérült 

Cserélje ki a tömítő 

gyűrűt 

A tető nem zár 

rendesen 

A leírás alapján zárja 

le a fedelet 

Nagy mennyiségű 

gőz áramlik ki a 

fedél alatt 

Vigye a készüléket 

szervizbe 

4 Levegő szivárog 

ki az 

úszószelepen 

keresztül 

Ételmaradék 

maradt az úszó 

tömítőgyűrűjénél 

Tisztítsa meg az 

úszó tömítőgyűrűjét 

Az úszó tömítője 

törött 

Cserélje ki az úszó 

tömítőgyűrűjét 

5 Az úszó nem 

tud emelkedni 

Túl kevés az étel és 

a víz a fazékban 

Adjon még hozzá 

ételt és vizet 

Levegő szivárog a 

fedélnél vagy a 

nyomásszabályzó 

szelepnél 

Vigye szervizbe a 

készüléket 

6 A rizs kicsit 

túlfőtt 

A kukta nem volt 

tisztítva vagy 

karbantartva régóta 

Tisztítsa ki a kuktát 

7 A fedő a helyén 

van, lezárva, de 

a kukta nem 

működik 

A kukta biztonsági 

zárásában van 

üzemzavar 

Vigye szervizbe a 

készüléket 

8 A rizs kijön a 

kuktából a 

Forrásban lévő 

főzésnél 

Nem megfelelő 

adag rizs vagy víz 

van a kuktában 

A fazék jelöléséhez 

igazítsa a víz és a 

rizs mennyiségét. 

 


