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TIPS TO PROLONG THE LIFE OF YOUR COOK-SHOP PRESSURE COOKER

Firstly, we should like to thank you for purchasing this Cook-Shop product, and we hope that you will 
have lots of fun cooking with it.

As its name suggests, the Cook-Shop pressure cooker prepares food in a fast, healthy, environmentally 
friendly and energy-saving manner. The Cook-Shop pressure cooker is a high quality article that you 
will always use with pleasure and is TUV tested (GS0826/1073B/13/C1) ASF - 24 - 4L / ASF - 24 - 8L

Its main advantage is to speed up the cooking process by increasing the internal pressure and 
temperature with airtight technology. Thus resulting in time and energy-efficient cooking! 
Meanwhile, airtight cooking limits the cooking liquid’s outflow and reduces contact with oxygen; 
preserving the food’s flavours and nutrients. Thus also resulting in healthy cooking!

TECHNICAL DRAWING
1.   Long handle of the lid
2.   2-level pressure and open-lid switch (red switch)
3.   Pressure-control valve
4.   Lid of the pressure cooker
5.   Decompression window
6.   Silicon gasket
7.   Side handle of the casserole
8.   Casserole
9.   Encapsulated sandwich base
10. Long handle of the casserole
11. Lid lock & overpressure plug 
  (with nut, ring, spring and ball)
12. Inside slider
13. Outside slider
14. Vent pipe (with nut and ring)

EN



4 |

PRODUCT TECHNICALITIES
1. Working pressure of lid lock: less than 5 kPa
2. Airtight pressure: more than 20 kPa, but less than working pressure. There will be no steam leakage 

or water drips within airtight pressure.
3. Working pressure: 

• 60 kPa
• 90 kPa

4. Working pressure of overpressure plug: 160 ± 15 kPa
5. Decompression pressure: 260 ± 20kPa
6. Cooker’s inner diameter: 220 mm

SAFETY DEVICES
1. 2-level switch: 

• To regulate pressure, choose one of the two working pressures: 60 kPa or 90 kPa.
• Bring the pressure down to 0 before opening to ensure your safety. 
• Regulator can easily be taken out to clean.

2. Lid lock & Overpressure plug: 
• If the lid is not closed completely, the internal pressure will not mount to 5 kPa.
• If the internal pressure is more than 5 kPa, lid and casserole will lock simultaneously.
• If the internal pressure is more than the working pressure of the overpressure plug  

(160 ± 15 kPa), the overpressure plug will open automatically to release pressure

3. Decompression window: 
• If the internal pressure is still higher than above mentioned pressure and higher than the 

exhaust of the gasket, the gasket will be pushed through the opening and pressure will drop 
quickly.

4. Open-lid switch:
• This switch prevents the lid from being opened while the cooker is still under pressure. When 

the cooker is still under pressure, the lid lock plug will not drop; blocking the open-lid switch 
and the outside slider to be moved up to open the lid.

• This switch will also prevent the lid lock plug from rising; if the lid is not completely or proper 
closed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Please read the following instructions carefully and store them away for future use.

Attention: Please follow these instructions, to prevent problems which might occur from 
improper handling. 

The pressure cooker is suitable for all hobs including induction: gas, electric, ceramic, halogen, 
induction.
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1. Do not touch the hot surface of the pressure cooker directly. Use the handle.
2. Keep children away from the pressure cooker.
3. The pressure cooker is suitable for steaming and cooking, but unsuitable for frying or simmering.  

Do not use the pressure cooker for a purpose other than the one for which it is intended. 

4. Match the base of the pressure cooker to the stove top.

5. The Cook-Shop pressure cooker is not suitable for use in 
the oven. 

6. Be very careful when moving the pressure cooker, which is under pressure or filled with hot 
liquid. Hold the pressure cooker flat and put it down gently. 

7. Clean the pressure cooker regularly, especially keeping the pressure-control valve, the 
overpressure plug... clean. Check their conditions before using.

8. Do not point the decompression window and pressure-control valve in your direction.
9. Keep an eye on the pressure cooker at all times. Never allow the pressure cooker to boil dry!
10. Do not turn on the fire before the lid is completely closed. Never try to force the pressure cooker 

open if the lid lock does not drop down.

11. Never leave salty food standing in your pressure cooker.

12. Do not weigh down the pressure-control valve. 
Otherwise, it will lead to abnormal pressure that could 
cause hidden safety problems.
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13. Never use the cold water release method to cool down 
your pressure cooker. This method involves running 
cold water from the cold tap over the pressure cooker, 
avoiding the steam vent. If done so, the combination 
of the cold water and steam will form hot spatter drops 
that could cause burns. But if needed, you can place the 
bottom of the pressure cooker in cold water for cooling 
down.

14. When using the pressure cooker on a gas stove, make sure the flame does not burn the handles.

15. When steam escapes from the overpressure plug or decompression window, turn off the heat 
immediately. Do not use it again before the problem is found and solved.

16. When cooking mushy meals, shake the pressure cooker gently-  to avoid the food from 
splashing out of the pot-  before you open the lid. 

HOW TO USE THE COOK-SHOP PRESSURE COOKER?
1. Before first use, remove all paper and labels and wash your new pressure cooker in warm soapy 

water. Afterwards rinse and dry thoroughly. 

2. Check the vent pipe and lid lock and make sure they are both clean. If not, dredge the vent pipe 
with a 2 mm needle. If the lid lock is stuck, rinse it and the area around it with water.

3. The total capacity of the food used in the pressure cooker should never exceed 2/3 of the 
casserole and with expanding food such as porridge no more than 1/2.
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4. When closing the lid, make sure to align the triangle mark on the lid with the triangle mark on 
the long handle of the casserole and place the lid flat. Hold the handle of the casserole with your 
left hand and turn the handle of the lid horizontally and clockwise with your right hand until 
the lid handle is directly above the casserole handle which indicates that the lid is completely 
closed.

5. Put the pressure cooker on a heating source and turn on the heat. When there is steam escaping 
from the vent pipe, the lid lock plug and the red pressure indicator plug will rise and lock the lid. 
Choose the right pressure level (60 kPa or 90 kPa) by moving down the red switch.

6. When steam exhausts from the pressure-control valve, 
this indicates that the cooker has reached the right 
pressure level. 

7. Now you can turn down/off the heat to save energy:

• For induction or gas stoves to a level 1 or 2. 
• For electric, ceramic or halogen stoves you can turn 

off the heat entirely. 
A little steam will continue to exhaust from the pressure-
control valve until food is ready.

This process can take about 10 to 15 minutes, so deduct 
this time from the actual cooking time mentioned in the 
recipe. This is what we call “the natural release method”.

The pressure cooker will lose its pressure slowly until no more steam exhausts from the pressure-
control valve. If this is the case, then the cooker is no longer under pressure and the red pressure 
indicator plug will drop; enabling you to open the lid safely.

For recipes which require very long cooking time, the heat should not be turned off but reduced 
to a minimum; so only a little steam will still exhaust from the pressure-control valve.
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8. When the red pressure indicator plug has dropped, you 
can push the lid handle to the front end. At the same time 
moving the lid handle counter-clockwise until the two 
triangles are aligned. Then the lid can be opened.

MAINTENANCE
1. Maintenance of the pressure cooker :

•  Clean the pressure cooker with a detergent after cooking.
• Keep the pressure cooker dry when not in use.
• Avoid the use of metal or sharp objects, as these may scratch the surface.

2. Maintenance of the silicon gasket:
• After every use, wash with water and dry thoroughly. Do not allow oil to get in contact with the 

gasket.
• Do not store the gasket together with any acid, alkaline or oily substances. 
• Keep away from direct sunlight.
• Do not cool down the pressure cooker with cold water, as this causes cracks in the gasket.
• Store the gasket horizontally.
• Store it at a room temperature between 15°C - 40°C 
• Do not use the gasket for other functions. Do not bend or twist.
• After extensive use, leakage may occur. The gasket must be replaced with a new one. 
 Normal use = 400 hours or at least every 2 years.

3. Maintenance of the pressure-control valve: 
• Wash and clean the pressure-control valve carefully. 
• Check for dirt in the vent pipe and clean if necessary.

4. Maintenance safety precautions: 
• Maintenance can only be done on an empty and cooled down item. 
• WARNING: repair should only be done by authorized personnel.
• In case of failure, please consult checklist below.
• If checklist below doesn’t include failure occured, see guarantee.

5. Checklist in case of failure: 
• If the overpressure plug doesn’t rise or get locked while heating, please clean the plug hole.
• If the Gasket isn’t mounted in the right way and therefore doesn’t fit or gets aged; mount it 

correctly, clean and/or change it.
• If the regulator doesn’t get back to the end position by itself, clean it or push it manually.
• If the temperature doesn’t reach the desired level, turn the fire up or eliminate any possible 

scorched items from the bottom.
• If the scorched items are hard, fill the pressure cooker with hot water to make it soft then clean 

it. Don’t  use hard things such as metal utensils to avoid damage.
• After prolong usage, leakage can occur around the gasket, In this case, the gasket should be 

replaced. Our suggested life time is 400 hours or every 2 years. Only use original Brabantia 
replacement parts. The use of non-original parts can affect the function and the security of the 
Brabantia pressure cooker. In this case all claims of guarantee and liability are invalid.
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SPECIAL WARNING
All parts are designed exclusively for the Cook-Shop pressure cooker. Only use original 
Cook-Shop replacement parts. If not, all claims of guarantee and liability are invalid.

COOKING TIMES
Cooking time depends on the type of ingredient, cooking style of habits. See what is mentioned on 
the recipe.

kPa
Cooking Time 
(min.)

Min. quantity liquid 
(ml)

Vegetables, potatoes, fruit

Asparagus 
Carrots sliced
Brussels sprouts/red cabbage 
Cauliflower as flowerets 
Cauliflower as a whole 
Early kale/celery (cut)
Leek (cut)/pepper
Broccoli  
Spinach 
Beans
Boiled potatoes
Sliced apples
Sliced pears 
Apricots 

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

6 - 10
6 - 8
8 - 10
8 - 9
10 - 15
3 - 5
4
5 - 6
2 - 3
7 - 10
7 - 9 
2 - 5
3 - 5 
2

250

Cereals and rice: Boil water in the opened pressure cooker. Add corn, rice, etc. and stir it. Wait until 
it settles and close the pressure cooker. 

Corn (1 cup)
Rice pudding (1 cup)
Risotto (1 cup)

90
90
90

10
7 - 8
5 - 7

330
166 - 330
250

Meat & Fish: Fry and brown the meat well, before putting it into the pressure cooker.  
Put it into the perforated inserted basket afterwards.

Beef Roast
 Goulash
Porc Roast (1kg)
Veal Roast
 Tongue
Sheep Leg of lamb
Poultry Whole chicken
 Dove 
Venison Leg of roe deer
 Roast hare
 Rabbit
Fish Depending on weight and size

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
60

30 - 40
20
30 - 35
12 - 15
15 - 20
30
15
8 - 10
20 - 30
25
15
6 - 8

250 - 330
250 - 330
250 - 330
250
830
250
330
250
250
250 - 330
250
250
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kPa
Cooking Time 
(min.)

Min. quantity liquid 
(ml)

Vegetables, potatoes, fruit

Soup & pulses: Attention while cooking pulses. Soups that cause foam while cooking them, should 
be cooked first in the opened pressure cooker (it can be closed only after the foam disappeared).

Soaked beans/stew
Vegetable soup

90
90

25 - 30
10 - 20

Max. 2/3 of the 
pot content

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Silicon gasket

16303844 - 3458166303843

Complete lid

16303924 - 3458166303928

Body long handle

16303824 - 3458166303829

Body side handle

16303834 - 3458166303836

Vent pipe (with nut and ring)

16303864 - 3458166303867

Pressure-control valve

16303854 - 3458166303850
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GUARANTEE AND TECHNICAL DATA

This pressure cooker was designed and tested intensively by our experts.

This Cook-Shop item is guaranteed for 2 years from the date of purchasing, provided it is used as per 
the care and use instructions. 

This means the item will be repaired free of charge or replaced if it is found to be defective due to 
faulty materials and/or manufacture or during household use. In case of replacement, if the defective 
product is no longer available, Cook-Shop reserves the right to replace the item with a similar product.

This guarantee does not cover defects caused by negligence, abuse, commercial use and/or normal 
wear and tear.

In the unlikely event that a fault should occur, simply return this pan to the relevant store together 
with proof of purchase and packaging. Please also be sure to include a return address, description of 
product defect, phone number, and any other information pertinent to the product’s return.

Depending on the frequency of the use, we suggest to replace the gasket of the cover every 2 
years. Only use original replacement parts of Cook-Shop. The use of non-original parts can affect the 
function and the security of the pressure cooker of Cook-Shop. In this case all claims of guarantee and 
liability are invalid.

We reserve the right to make technical changes.

The pressure cooker corresponds to the requirements of the European directive EN 12778 for steam 
pressure cookers and has been tested and approved by TUV.

GS0826/1073B/13/C1
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΥΤΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ COOK-SHOP

Πρώτα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Cook-Shop και να σας 
ευχηθούμε να το απολαύσετε για πολλά χρόνια στην κουζίνα σας.

Όπως δηλώνει και η ονομασία της, η χύτρα ταχύτητας Cook-Shop ετοιμάζει το φαγητό με γρήγορο, 
υγιεινό, φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενέργεια. Η χύτρα 
ταχύτητας Cook-Shop είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, διαθέτει πιστοποιητικό ελέγχου TUV 
(GS0826/1073B/13/C1) ASF - 24 - 4L / ASF - 24 - 8L και θα σας προσφέρει πάντα ευχάριστη χρήση.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του προϊόντος είναι ότι επισπεύδει τη διαδικασία του μαγειρέματος, 
αυξάνοντας την εσωτερική πίεση και θερμοκρασία χάρη στην αεροστεγή τεχνολογία του. Αυτό 
συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας στο μαγείρεμα! Ταυτόχρονα, το αεροστεγές 
μαγείρεμα περιορίζει την απώλεια υγρών όπως και την επαφή με το οξυγόνο, διατηρώντας το άρωμα 
και τα θρεπτικά συστατικά του φαγητού. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζει υγιεινό μαγείρεμα!

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Μακριά λαβή καπακιού
2.   Πλήκτρο πίεσης 2 βαθμίδων και ανοίγματος καπακιού (κόκκινο πλήκτρο)
3.   Βαλβίδα ελέγχου πίεσης
4.   Καπάκι χύτρας ταχύτητας
5.   Άνοιγμα αποσυμπίεσης
6.   Στεγανοποιητικό λάστιχο σιλικόνης
7.   Πλαϊνή βοηθητική λαβή σκεύους
8.   Σκεύος
9.  Πρεσαριστή βάση “sandwich”
10. Μακριά λαβή σκεύους
11. Βαλβίδα ασφάλισης καπακιού & υπερπίεσης
 (με παξιμάδι, δακτύλιο, ελατήριο και μπίλια)
12. Εσωτερικός σύρτης
13. Εξωτερικός σύρτης
14. Σωλήνας εξαερισμού 

(με παξιμάδι και δακτύλιο)
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
1. Πίεση λειτουργίας βαλβίδας ασφάλισης καπακιού: Λιγότερο από 5 kPa
2. Αεροστεγής πίεση: πάνω από 20 kPa, αλλά μικρότερη από την πίεση λειτουργίας. Με την αεροστεγή 

πίεση δεν υπάρχει διαρροή ατμού ή σταγόνες νερού.
3. Πίεση λειτουργίας:
  • 60 kPa
  • 90 kPa 
4. Πίεση λειτουργίας βαλβίδας υπερπίεσης: 160 ± 15 kPa
5. Πίεση αποσυμπίεσης: 260 ± 20 kPa
6. Εσωτερική διάμετρος σκεύους: 220 mm

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
1. Πλήκτρο πίεσης 2 βαθμίδων:

• Για να ρυθμίσετε την πίεση, επιλέξτε μια από τις δύο πιέσεις λειτουργίας: 60 kPa ή 90 kPa.
• Για την ασφάλειά σας, ρυθμίστε την πίεση στο «0» πριν ανοίξετε το καπάκι.
• Το συρόμενο πλήκτρο αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

2. Βαλβίδα ασφάλισης καπακιού & υπερπίεσης:
• Αν το καπάκι δεν έχει κλείσει εντελώς, η εσωτερική πίεση δεν φτάνει τα 5 kPa.
• Μόλις η εσωτερική πίεση υπερβεί τα 5 kPa, το καπάκι και το σκεύος ασφαλίζουν ταυτόχρονα.
• Όταν η εσωτερική πίεση υπερβεί την πίεση λειτουργίας της βαλβίδας υπερπίεσης
 (160 ± 15 kPa), η βαλβίδα υπερπίεσης ανοίγει αυτόματα για να μειωθεί η πίεση.

3. Άνοιγμα αποσυμπίεσης:
• Αν η εσωτερική πίεση εξακολουθεί να υπερβαίνει την προαναφερόμενη πίεση και την 

πίεση στην έξοδο του λάστιχου στεγανοποίησης, το λάστιχο πιέζεται μέσα από το άνοιγμα 
αποσυμπίεσης και η πίεση μειώνεται γρήγορα.

4. Πλήκτρο ανοίγματος καπακιού: 
• Αυτό το πλήκτρο εμποδίζει το άνοιγμα του καπακιού ενώ το σκεύος είναι ακόμα υπό πίεση. Σε 

αυτή την περίπτωση, η βαλβίδα ασφάλισης καπακιού δεν κατεβαίνει και μπλοκάρει το πλήκτρο 
ανοίγματος καπακιού και θα πρέπει να μετακινήσετε προς τα πάνω τον εξωτερικό σύρτη για να 
ανοίξετε το καπάκι.

 • Αυτό το πλήκτρο εμποδίζει, επίσης, το ανέβασμα της βαλβίδας ασφάλισης καπακιού, αν το 
καπάκι δεν έχει κλείσει εντελώς ή αν δεν έχει κλείσει σωστά.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Προσοχή: Παρακαλούμε τηρήστε αυτές τις οδηγίες, για να αποφύγετε ενδεχόμενα 
προβλήματα λόγω ακατάλληλου χειρισμού.

Αυτή η χύτρα ταχύτητας είναι κατάλληλη για όλες τις εστίες, συμπεριλαμβανομένων των επαγωγικών: 
γκαζιού, ηλεκτρική, κεραμική, αλογόνου, επαγωγικές.
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1. Μην αγγίζετε απευθείας την καυτή επιφάνεια της χύτρας ταχύτητας. Χρησιμοποιήστε τις λαβές 
του σκεύους.

2. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη χύτρα ταχύτητας.
3. Η χύτρα ταχύτητας είναι κατάλληλη για μαγείρεμα στον ατμό και βράσιμο, αλλά δεν 

ενδείκνυται για τηγάνισμα ή σιγοβράσιμο. Μην χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας για σκοπούς 
διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

4. Τοποθετήστε τη χύτρα ταχύτητας σε εστία με διάμετρο 
ίση με τη διάμετρο της βάσης του σκεύους.

5. Η χύτρα ταχύτητας Cook-Shop δεν είναι κατάλληλη για 
χρήση στον φούρνο.

6. Η μετακίνηση της χύτρας ταχύτητας απαιτεί πολλή προσοχή όταν το σκεύος είναι υπό πίεση ή 
περιέχει καυτά υγρά. Κρατήστε τη χύτρα ταχύτητας σε οριζόντια θέση και ακουμπήστε την κάτω 
απαλά.

7. Η χύτρα ταχύτητας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Φροντίστε ιδιαίτερα ώστε η βαλβίδα ελέγχου 
πίεσης και η βαλβίδα υπερπίεσης να διατηρούνται καθαρές και ελέγχετε την κατάστασή τους 
πριν και μετά από κάθε χρήση του σκεύους. Το καπάκι της χύτρας ταχύτητας δεν πρέπει να 
πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

8. Μην στρέφετε το άνοιγμα αποσυμπίεσης και τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης προς το μέρος σας.

9. Φροντίστε να παρακολουθείτε πάντα τη χύτρα ταχύτητας όταν τη χρησιμοποιείτε. Η χύτρα 
ταχύτητας δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται άδεια και/ή χωρίς νερό στην εστία!

10. Μέχρι να κλείσετε ερμητικά το καπάκι, μην ενεργοποιείτε την εστία. Ποτέ μην επιχειρήσετε να 
ανοίξετε τη χύτρα ταχύτητας βίαια ή αν δεν είναι κατεβασμένη η βαλβίδα ασφάλισης καπακιού.

11. Μην αφήνετε στη χύτρα ταχύτητας φαγητά που περιέχουν αλάτι.

12. Ποτέ μην πιέζετε τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης κατά το 
μαγείρεμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αφύσικη πίεση και 
ενδεχόμενα, μη ορατά προβλήματα στην ασφάλεια.
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13. Μην βάζετε ποτέ τη χύτρα ταχύτητας κάτω από τη βρύση 
για να μειώσετε τη θερμοκρασία της με τρεχούμενο κρύο 
νερό. Με αυτή τη μέθοδο, το κρύο νερό πέφτει επάνω 
στη χύτρα ταχύτητας αποφεύγοντας τη βαλβίδα ατμού 
και το σωλήνα εξαερισμού. Ο συνδυασμός κρύου νερού 
και ατμών οδηγεί σε πιτσίλισμα από καυτές σταγόνες που 
μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Ωστόσο μπορείτε, αν 
απαιτείται, να βάλετε τη βάση του σκεύους μέσα σε κρύο 
νερό για να μειώσετε τη θερμοκρασία του.

14. Όταν χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας σε εστία γκαζιού, βεβαιωθείτε ότι η φλόγα δεν καίει τις
λαβές.

15. Σε περίπτωση που βγαίνει ατμός από τη βαλβίδα υπερπίεσης ή από το άνοιγμα αποσυμπίεσης, 
απενεργοποιήστε αμέσως την εστία. Μην χρησιμοποιήσετε ξανά το σκεύος προτού εντοπίσετε 
και αποκαταστήσετε το πρόβλημα.

16. Όταν μαγειρεύετε πολτοποιημένα φαγητά, κουνήστε απαλά τη χύτρα ταχύτητας - για να 
αποφύγετε το πιτσίλισμα του φαγητού -  προτού ανοίξετε το καπάκι.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ COOK-SHOP; 
1. Πριν την πρώτη χρήση του σκεύους, αφαιρέστε τη συσκευασία και τις ετικέτες και πλύνετε 

τη νέα σας χύτρα ταχύτητας με χλιαρό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, ξεβγάλετε το σκεύος και 
στεγνώστε το καλά.

2. Ελέγξτε τον σωλήνα εξαερισμού και τη βαλβίδα ασφάλισης καπακιού και βεβαιωθείτε ότι είναι 
καθαρά. Αν δεν είναι, καθαρίστε τον σωλήνα εξαερισμού με μια βελόνα 2 mm. Αν η βαλβίδα 
ασφάλισης καπακιού έχει κολλήσει, πλύνετέ την με νερό καθώς και την περιοχή γύρω από τη βαλβίδα.

3. Ο συνολικός όγκος του φαγητού στο εσωτερικό της χύτρας ταχύτητας δεν πρέπει ποτέ να 
υπερβαίνει τα 2/3 του σκεύους, ή το 1/2 του σκεύους αν πρόκειται για φαγητό που διογκώνεται.
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4. Όταν κλείνετε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι το τριγωνικό σύμβολο στο καπάκι ευθυγραμμίζεται με 
το τριγωνικό σύμβολο στη μακριά λαβή του σκεύους και τοποθετήστε το καπάκι με οριζόντια 
κίνηση. Κρατήστε σταθερά τη λαβή του σκεύους με το αριστερό σας χέρι και γυρίστε οριζόντια 
και δεξιόστροφα τη λαβή του καπακιού με το δεξιό σας χέρι, μέχρι η λαβή του καπακιού να 
βρίσκεται ακριβώς επάνω από τη λαβή του σκεύους, το οποίο υποδεικνύει ότι το καπάκι έχει 
κλείσει εντελώς.

5. Τοποθετήστε τη χύτρα ταχύτητας επάνω σε μια εστία μαγειρέματος και ενεργοποιήστε την εστία. 
Μόλις αρχίσει να διαφεύγει ατμός από τον σωλήνα εξαερισμού, η βαλβίδα ασφάλισης καπακιού 
και ο κόκκινος δείκτης πίεσης ανασηκώνονται και ασφαλίζουν το καπάκι. Επιλέξτε την κατάλληλη 
βαθμίδα πίεσης (60 kPa ή 90 kPa) μετατοπίζοντας το κόκκινο πλήκτρο.

6. Μόλις αρχίσει να διαφεύγει ατμός από τη βαλβίδα 
ελέγχου

πίεσης, αυτό σημαίνει ότι η χύτρα ταχύτητας έχει 
αποκτήσει το σωστό επίπεδο πίεσης.

7. Μπορείτε πλέον να χαμηλώσετε/κλείσετε τη θερμοκρασία 
στην εστία, για εξοικονόμηση ενέργειας:

• Σε επαγωγικές εστίες ή εστίες γκαζιού, επιλέξτε 
   τη βαθμίδα 1 ή 2.
• Σε ηλεκτρικές και κεραμικές εστίες ή εστίες 

αλογόνου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς 
την εστία.

Μια μικρή ποσότητα ατμού εξακολουθεί να βγαίνει από 
τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης μέχρι να ολοκληρωθεί το 
μαγείρεμα.

Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 έως 15 λεπτά, για αυτό θα πρέπει να αφαιρέσετε αυτό 
το χρονικό διάστημα από τον χρόνο μαγειρέματος που αναφέρεται στην συνταγή. Αυτή η 
διαδικασία περιγράφεται ως «μέθοδος φυσικής απελευθέρωσης».

Η πίεση στη χύτρα ταχύτητας μειώνεται αργά, μέχρι να μην διαφεύγει πλέον καθόλου ατμός από 
τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης. Αυτό σημαίνει ότι η χύτρα ταχύτητας δεν είναι πλέον υπό πίεση και 
μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια το καπάκι όταν ο κόκκινος δείκτης πίεσης κατέβει.

Για συνταγές με πολύ μεγάλο χρόνο μαγειρέματος, η εστία δεν πρέπει να απενεργοποιείται αλλά 
να ρυθμίζεται στην ελάχιστη βαθμίδα ενέργειας, ώστε να εξακολουθεί να βγαίνει μια ελάχιστη 
ποσότητα ατμού από τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης.
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8. Όταν ο κόκκινος δείκτης πίεσης κατέβει, γυρίστε 
αριστερόστροφα τη λαβή στο καπάκι μέχρι τα δύο 
τριγωνικά σύμβολα να ευθυγραμμίζονται αντικριστά. 
Μπορείτε πλέον να ανοίξετε το καπάκι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
1. Συντήρηση της χύτρας ταχύτητας:

• Μετά το μαγείρεμα, καθαρίστε τη χύτρα ταχύτητας με απορρυπαντικό πιάτων.
• Προφυλάξτε τη χύτρα ταχύτητας από την υγρασία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
• Αποφύγετε τη χρήση μεταλλικών ή αιχμηρών εργαλείων κουζίνας, γιατί μπορεί να 

γρατζουνίσουν την επιφάνεια του σκεύους.

2. Συντήρηση του στεγανοποιητικού λάστιχου σιλικόνης:
• Μετά από κάθε χρήση, θα πρέπει να πλένετε το στεγανοποιητικό λάστιχο και να το στεγνώνετε 

καλά.  
 Το στεγανοποιητικό λάστιχο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με λάδια και λιπαρές ουσίες.
• Μην αποθηκεύετε το στεγανοποιητικό λάστιχο μαζί με οξέα και αλκαλικές ή λιπαρές ουσίες. 

Προφυλάξτε το  στεγανοποιητικό λάστιχο από άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
• Μην βάζετε ποτέ τη χύτρα ταχύτητας κάτω από τη βρύση για να μειώσετε τη θερμοκρασία της 

με τρεχούμενο κρύο νερό, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει ρωγμές στο στεγανοποιητικό 
λάστιχο.

• Το στεγανοποιητικό λάστιχο πρέπει να αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση.
• Επίσης, πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 15°C - 40°C.
• Μην χρησιμοποιείτε το στεγανοποιητικό λάστιχο για λειτουργίες που δεν ανήκουν στην 

προβλεπόμενη   
   χρήση του. Μην το λυγίζετε και μην το στρίβετε.
• Σε περίπτωση εντατικής χρήσης του σκεύους, μπορεί να προκύψει διαρροή και θα πρέπει να 

αντικαταστήσετε το στεγανοποιητικό λάστιχο με ένα καινούριο. Κανονική χρήση = 400 ώρες ή 
τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.

3. Συντήρηση της βαλβίδας ελέγχου πίεσης:
• Το πλύσιμο και ο καθαρισμός της βαλβίδας ελέγχου πίεσης, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή.
• Ελέγξτε αν ο σωλήνας εξαερισμού έχει βρομίσει και, αν χρειάζεται, καθαρίστε τον.

4. Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με τη συντήρηση: 
• Η συντήρηση πρέπει να γίνεται όταν το σκεύος είναι άδειο και κρύο. 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα service.
• Σε περίπτωση ελαττώματος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα ελέγχου.
• Εάν η παρακάτω λίστα ελέγχου δεν περιλαμβάνει το ελάττωμα που παρουσιάστηκε, ανατρέξτε 

στην εγγύηση.

5. Λίστα ελέγχου σε περίπτωση ελαττώματος: 
• Εάν κατά το ζέσταμα η βαλβίδα υπερπίεσης δεν ανασηκωθεί ή φράξει, παρακαλούμε καθαρίστε 

την οπή της βαλβίδας.



18 |

• Εάν το λάστιχο στεγανοποίησης δεν είναι τοποθετημένο σωστά και επομένως δεν 
προσαρμόζεται ή εάν είναι παλιό, τοποθετήστε το με τον σωστό τρόπο, καθαρίστε και/ή 
αντικαταστήστε το.  

• Εάν ο ρυθμιστής δεν επανέλθει στην τελική θέση από μόνος του, καθαρίστε τον και πιέστε τον 
με το χέρι. 

• Εάν η θερμοκρασία δεν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, ανεβάστε τη θερμοκρασία στην εστία ή 
απομακρύνετε τυχόν καμμένα υπολείμματα από τον πάτο του σκεύους.

• Εάν τα καμμένα υπολείμματα είναι σκληρά, γεμίστε την χύτρα ταχύτητας με ζεστό νερό για 
να μαλακώσουν και στη συνέχεια καθαρίστε τα. Για την αποφυγή ζημιάς, μην χρησιμοποιείτε 
σκληρά αντικείμενα όπως μεταλλικά κουζινικά εργαλεία.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, μπορεί να δημιουργηθεί διαρροή γύρω από το λάστιχο 
στεγανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, το λάστιχο πρέπει να αντικατασταθεί. Ο 
εκτιμώμενος χρόνος ζωής για την αντικατάσταση είναι κάθε 400 ώρες χρήσης ή κάθε 2 χρόνια. 
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να 
επηρεάσει τη λειτουργία και την ασφάλεια της χύτρας ταχύτητας. Σε αυτήν την περίπτωση 
οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης και ευθύνης ακυρώνεται.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλα τα εξαρτήματα της χύτρας ταχύτητας Cook-Shop έχει σχεδιαστεί ειδικά για το 
συγκεκριμένο προϊόν. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά COOK-SHOP. Σε 
διαφορετική περίπτωση, κάθε αξίωση εγγύησης και ευθύνης ακυρώνεται.

ΧΡΟΝΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από το είδος των συστατικών και τις προσωπικές συνήθειες στο 
μαγείρεμα. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στην εκάστοτε συνταγή.

kPa
Χρόνος μαγειρέ-
ματος (λεπτά)

Ελάχιστη ποσό-
τητα νερού (ml)

Λαχανικά, πατάτες, φρούτα

Σπαράγγια
Καρότα κομμένα σε φέτες
Λαχανάκια Βρυξελλών/κόκκινο λάχανο 
Κουνουπίδι κομμένο 
Κουνουπίδι ολόκληρο
Λαχανίδα/σέλινο (κομμένο)
Πράσο (κομμένο)/πιπεριά
Μπρόκολο 
Σπανάκι 
Φασόλια
Βραστές πατάτες 
Μήλα κομμένα σε φέτες 
Αχλάδια κομμένα σε φέτες 
Βερίκοκα

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

6 - 10
6 - 8
8 - 10
8 - 9
10 - 15
3 - 5
4
5 - 6
2 - 3
7 - 10
7 - 9 
2 - 5
3 - 5 
2

250

Δημητριακά & Ρύζι: Βράστε το νερό χωρίς να τοποθετήσετε το καπάκι στη χύτρα ταχύτητας. 
Προσθέστε το καλαμπόκι, το ρύζι, κλπ. και ανακατέψτε τα. Μόλις τα συστατικά σταθεροποιηθούν, 
κλείστε τη χύτρα ταχύτητας.
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kPa
Χρόνος μαγειρέ-
ματος (λεπτά)

Ελάχιστη ποσό-
τητα νερού (ml)

Λαχανικά, πατάτες, φρούτα

Καλαμπόκι (1 φλιτζάνι)
Ρυζόγαλο (1 φλιτζάνι) 
Ριζότο (1 φλιτζάνι)

90
90
90

10
7 - 8
5 - 7

330
166 - 330
250

Κρέας & Ψάρι: Σοτάρετε καλά το κρέας και αφήστε το να ροδίσει πριν το βάλετε στη χύτρα 
ταχύτητας. Στη συνέχεια τοποθετήστε το στο τρυπητό καλάθι.

Βοδινό Ψητό
 Γκούλας
Χοιρινό Ψητό (1 kg) 
Μοσχάρι Ψητό
 Γλώσσα 
Αρνί Πόδι αρνιού 
Πουλερικά Κοτόπουλο ολόκληρο
 Περιστέρι
Κυνήγι Μπούτι ζαρκαδιού
 Ψητός λαγός
 Κουνέλι
Ψάρι Ανάλογα με το βάρος και το μέγεθος

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
60

30 - 40
20
30 - 35
12 - 15
15 - 20
30
15
8 - 10
20 - 30
25
15
6 - 8

250 - 330
250 - 330
250 - 330
250
830
250
330
250
250
250 - 330
250
250

Σούπες & Όσπρια: Το μαγείρεμα οσπρίων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι σούπες που αφρίζουν 
κατά το μαγείρεμα πρέπει αρχικά να μαγειρεύονται στη χύτρα ταχύτητας χωρίς τοποθετημένο 
καπάκι (το καπάκι μπορεί να τοποθετηθεί εφόσον οι αφροί διαλυθούν).

Φασόλια γίγαντες μουλιασμένα/Λαδερά φαγητά με όσπρια
Σούπα λαχανικών

90
90

25 - 30
10 - 20

Έως τα 2/3 του 
όγκου του σκεύους

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Στεγανοποιητικό λάστιχο σιλικόνης

16303844 - 3458166303843

Καπάκι κομπλέ

16303924 - 3458166303928

Μακριά λαβή σκεύους

16303824 - 3458166303829
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Πλαϊνή βοηθητική λαβή σκεύους

16303834 - 3458166303836

Σωλήνας εξαερισμού (με παξιμάδι και δακτύλιο)

16303864 - 3458166303867

Βαλβίδα ελέγχου πίεσης

16303854 - 3458166303850

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αυτή η χύτρα ταχύτητας έχει σχεδιαστεί και υποβληθεί σε εντατικούς ελέγχους από τους εξειδικευμένους 
μηχανικούς μας.

Αυτό το προϊόν της Cook-Shop συνοδεύεται με εγγύηση 2 ετών που ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του 
προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας.

Αυτό σημαίνει ότι η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς χρέωση πραγματοποιείται μόνο σε 
περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος λόγω ακατάλληλων υλικών και/ή σφαλμάτων κατασκευής ή κατά 
την οικιακή χρήση. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, η Cook-Shop διατηρεί το δικαίωμα να 
αντικαθιστά το προϊόν με ένα παρόμοιο αν το συγκεκριμένο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω αμέλειας, ακατάλληλου χειρισμού, εμπορικής χρήσης και/ή 
φυσιολογικής φθοράς.

Σε μια - μάλλον απίθανη - ενδεχόμενη βλάβη, θα πρέπει απλά να παραδώσετε το προϊόν, κλεισμένο 
στη συσκευασία του, μαζί με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα που το αγοράσατε. Παρακαλούμε 
βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τη διεύθυνση επιστροφής, μια περιγραφή της βλάβης του προϊόντος, 
το τηλέφωνό σας, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία για την επιστροφή του προϊόντος.

Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης, συνιστούμε να αντικαθιστάτε το στεγανοποιητικό λάστιχο του καπακιού

κάθε 2 χρόνια. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Cook-Shop. Η χρήση μη γνήσιων 
ανταλλακτικών μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και την ασφάλεια της χύτρας ταχύτητας Cook-Shop. Σε 
αυτή την περίπτωση, κάθε αξίωση εγγύησης και ευθύνης ακυρώνεται.

Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών.

Η χύτρα ταχύτητας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 12778 για χύτρες ταχύτητας 
με ατμό και έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την υπηρεσία TUV.

Αρ. αναφοράς:

GS0826/1073B/13/C1
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TIPPS UM DEN WERT UND DIE FUNKTION DES 
SCHNELLKOCHTOPFES ZU ERHALTEN

Zu erst möchten wir uns für den Kauf dieses Cook-shop-Produkts bei Ihnen bedanken und sind sicher, 
dass Sie beim Kochen viel Freude damit haben. 

Der Cook-shop-Schnellkochtopf ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das Sie gerne nutzen werden. 
Der Cook-shop Schnellkochtopf ist selbstverständlich vom TÜV getestet (GS0826/1073B/13/C1) 
ASF - 24 - 4L / ASF - 24 - 8L und somit sicher im Gebrauch.

Sein größter Vorteil liegt darin, dass Ihre Speisen erheblich schneller und nährstoffschonender 
gegart werden. Was auch Energie- und zeiteffizientes Kochen bedeutet. Das luftdichte 
Zubereitungssystem verhindert, dass Zutaten austrocknen und somit wertvolle Nährstoffe verloren 
gehen.

TECHNISCHE ZEICHNUNG 
1. Deckelgriff
2. 2-Stufen Regel- und Öffnungsknopf (roter Schieber) 
3. Druckausgleichsventil
4. Deckel des Schnellkochtopfes 
5. Dekompressionsöffnung im Deckelrand
6. Silikon Dichtungsring
7. Topfseitengriff 
8. Topf
9. Verkapselter Sandwichboden 
10. Stielgriff des Topfes 
11. Druckanzeiger und Überdruckventil mit rotem  

Druckanzeigestift
12. Innenschiene 
13. Außenschiene 
14. Entlüftungsrohr

D
E
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PRODUKT DATEN 
1. Arbeitsdruck des Deckelschlosses: weniger als 5 kPa (Kilopascal)
2. Luftdichter Druck: höher als 20 kPa, aber weniger als der Arbeitsdruck. Während des luftdichten 

Drucks kann kein Dampf austreten
3. Arbeitsdrücke: 
  • 60 kPa (Kilopascal)
  • 90 kPa 
4. Arbeitsdruck des Druckanzeigers und Überdruckventil : 160 ± 15 kPa 
5. Dekompressions Druck: 260 ± 20kPa 
6. Innerer Durchmesser: ca. 220 mm 

4 SICHERHEITSHINWEISE 
1. 2-Stufen Regler:

• Um den Druck zu bestimmen, stellen Sie den roten Schieberegler jeweils nach Gargut auf 60 kPa 
oder 90 kPa. 

• Reduzieren Sie, vor Öffnen des Deckels, den Druck auf 0. 
• Der Schieberegler kann zur Reinigung einfach entfernt werden. 

2. Druckanzeiger & Überdruckventil: 
• Wenn der Deckel nicht komplett geschlossen ist, wird der Druck im Topf keine 5 kPa erreichen. 
• Erst wenn der Druck innerhalb des Topfes höher als 5 kPa ist,verschließen sich Deckel und Topf 

gleichzeitig. 
• Wenn der Druck innerhalb des Topfes den Arbeitsdruck des Überdruckventils erreicht 

(160 ± 15 kPa), öffnet dieses automatisch um den Überdruck entweichen zu lassen.

3. Dekompressionsöffnung: 
• Sollte der Druck innerhalb des Topfes doch höher als oben genannt ansteigen, würde der 

Dichtungsring durch die Dekompressionsöffnung im Deckelrand gedrückt, wodurch der Dampf 
sicher entweichen könnte.

4. Deckel Entriegelung: 
• Der Schieberegler verhindert ein versehentliches Öffnen des Topfes, während dieser noch unter 

Druck steht. 
 

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN
Bitte lesen Sie die Sicherheitsinformationen sorgfältig und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung stets 
auf. 

Achtung: Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise um Probleme, die auf unsachgemäßen 
Gebrauch zurückzuführen sind, zu vermeiden. 

Der Schnellkochtopf ist für alle Herdarten geeignet, inklusive Induktion. 
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1. Bitte berühren Sie nicht direkt die heiße Oberfläche des Topfes. Benutzen Sie die Griffe, ggf. 
Topfhandschuhe.

2. Verwahren und Benutzen Sie den Schnellkochtopf außerhalb der Reichweite von Kindern. 
3. Der Schnellkochtopf ist zum Dämpfen und Kochen geeignet, jedoch nicht zum Braten und 

Frittieren. Bitte verwenden Sie Ihren Schnellkochtopf nur gemäß seiner Nutzungsbestimmung.

4. Stellen Sie den Schnellkochtopf auf die passende Herdplatte. 

5. Der Schnellkochtopf ist nicht für die Benutzung im Backofen geeignet 

6. Seien Sie beim Hantieren mit dem Schnellkochtopf vorsichtig, wenn dieser unter Druck steht 
oder mit heißer Flüssigkeit befüllt ist. Setzen Sie den Topf vorsichtig auf. 

7. Reinigen Sie Ihren Schnellkochtopf regelmäßig. Bitte beachten Sie hierbei besonders das 
Überdruckventil und Druckausgleichsventil. Bitte prüfen Sie auch deren Funktion regelmäßig vor 
und nach Gebrauch. Der Schnellkochtopfdeckel mit den Bedienteilen ist nicht zur Reinigung in 
der Spülmaschine geeignet. 

8. Halten Sie das Überdruckventil und Dekompressionsöffnung nicht unmittelbar in Ihre Richtung. 

9. Benutzen Sie den Schnellkochtopf, wie jedes Kochgeschirr nicht ohne Inhalt oder 
unbeaufsichtigt.

10. Erhitzen Sie den Topf nicht, bevor er nicht komplett verriegelt ist. Versuchen Sie nicht den 
Schnellkochtopf gewaltsam zu öffnen

11. Bewahren Sie nie salzhaltige Speisen im Schnellkochtopf auf.

12. Drücken Sie während des Kochvorganges nie auf das 
Druckausgleichsventil. Es könnten sonst Probleme beim Abdampfen 
auftreten.

13. Halten Sie den Schnellkochtopf niemals unter kaltes Wasser um ihn 
abzukühlen. Dies könnte zu sehr heißen Verdampfungen führen. 
Sie können jedoch, falls benötigt, jedoch nur den Boden des 
Schnellkochtopfes in kaltes Wasser stellen. 
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14. Vergewissern Sie sich bei der Benutzung des Schnellkochtopfes auf einem Gasherd, dass die 
Flammen die Griffe nicht berühren. 

15. Wenn Dampf aus dem roten Druckanzeigestift oder der Dekompressionsöffnung austritt, 
drehen Sie bitte die Wärmezufuhr sofort zurück. Benutzen Sie den Schnellkochtopf erst wieder, 
sobald das Problem gefunden und behoben wurde.

16. Benutzen Sie den Schnellkochtopf nicht für das Kochen von grösseren Mengen Milch. Bitte 
benutzen Sie hierfür einen Cook-shop-Simmertopf.

17. Wenn Sie breiige Nahrungsmittel zubereiten, dann rütteln Sie den Schnellkochtopf sanft, um zu 
vermeiden, dass das Essen herausspritzt, ehe Sie den Deckel öffnen.

WIE MAN DEN SCHNELLKOCHTOPF BENUTZT? 
1. Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie die Verpackung und alle Zettel und waschen den 

Schnellkochtopf in warmen Seifenwasser aus. Spülen und trocknen Sie den Schnellkochtopf 
gründlich. 

2. Achten Sie darauf, dass das alle Ventile und Verschlüsse sauber sind. Falls nicht, reinigen Sie 
diese.

3. Befüllen Sie den Schnellkochtopf bis maximal 2/3 des Topfes. Bei Speisen, die sich während des 
Kochens ausdehnen, bis maximal zur Hälfte. 

4. Vergewissern Sie sich beim Verschließen des Deckels, dass das Dreieckssymbol des Deckels 
und das des Topfes sich gegenüber stehen und schieben den Deckel flach zu. Halten Sie den 
Griff des Topfes mit der linken Hand und drehen den Deckelgriff horizontal im Uhrzeigersinn 
mit Ihrer rechten Hand bis die beiden Griffe direkt übereinanderstehen. Das zeigt an, dass 
der Schnellkochtopfdeckel korrekt verschlossen ist. Verkanten Sie nicht den Schnellkochtopf-
Deckel beim Aufsetzen, der Bajonettverschluss im Topfrand würde dadurch beschädigt und der 
Schnellkochtopf unbrauchbar.
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5. Stellen Sie den Schnellkochtopf auf Ihren Herd und schalten diesen ein. Wenn der rote 
Dampfdruckanzeiger aufsteigt wird der Deckel verriegelt. Wählen Sie je nach Gargut den 
richtigen Arbeitsdruck durch verschieben des roten 2-Stufen Regelknopfes.

6. Wenn Dampf aus dem Druckausgleichsventil austritt bedeutet 
dies, dass der Schnellkochtopf den gewünschten Arbeitsdruck 
erreicht hat. 

7. Jetzt können Sie die Wärmezufuhr reduzieren um Energie zu 
sparen: 

• Für Induktions- oder Gasherde genügt meist Stufe 1 oder 2. 
• Für Elektro-, Keramik- oder Halogenherde können Sie die 

Wärmezufuhr komplett abstellen. 
Ein wenig Dampf wird durch das Druckausgleichsventil austreten 
bis das Gargut fertig ist. 

Dieser Prozess kann 10 bis 15 Minuten dauern, ziehen Sie diese Zeit von der eigentlich im 
Rezept genannten Zubereitungszeit ab. Der Schnellkochtopf baut den Druck selbstständig ab 
bis kein Dampf mehr aus dem Druckausgleichsventil austritt und der rote Dampfdruckanzeiger 
verschwindet. Das bedeutet, dass der Schnellkochtopf nicht mehr unter Druck steht und es 
Ihnen möglich ist, den Schnellkochtopf sicher zu öffnen. 

Für Rezepte die eine länger Garzeit benötigen, sollte die Wärmezufuhr nicht komplett abgestellt 
sondern nur auf ein Minimum reduziert werden. 

8. Wenn der Rote Dampfdruckanzeigestift wieder zurückgegangen 
ist, führen Sie den roten 2-Stufen Regelknopf auf 0 und 
drehen den Deckel gegen den Uhrzeigersinn bis sich die 2 
Dreieckssymbole wieder gegenüberstehen. Jetzt kann der Deckel 
geöffnet werden.

WARTUNG 
1. Wartung des Schnellkochtopfes : 

• Reinigen Sie den Schnellkochtopf nach jedem Gebrauch mit einem geeigneten Reinigungsmittel. 
• Bewahren Sie den Schnellkochtopf trocken auf, wenn er nicht im Gebrauch ist. 
• Vermeiden Sie die Nutzung von metallischen oder scharfen Küchenhelfern, da diese die 

Oberflächen beschädigen könnten. 

2. Wartung des Silikon-Schnellkochtopfdichtungsringes: 
• Reinigen Sie den Dichtungsring nach jedem Gebrauch und trocken ihn gründlich ab. Halten Sie 

Öle und Fette fern von dem Dichtungsring 
• Lagern Sie den Dichtungsring nicht zusammen mit säurehaltigen, alkalinen oder öligen 

Substanzen. 
• Setzen Sie ihn nicht direkten Sonnenstrahlen aus. 
• Kühlen Sie den Schnellkochtopf nicht mit kaltem Wasser ab, da dies Risse im Dichtungsring 
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verursachen kann.
• Lagern Sie den Dichtungsring flach liegend bei Raumtemperatur
• Benutzen Sie den Dichtungsring nicht für andere Funtionen. Biegen oder Verdrehen Sie ihn nicht. 
• Wenn der Schnellkochtopf nach intensivem Gebrauch beginnt Druck zu verlieren, darf die Silikon-

Schnellkochtopfdichtung nur durch eine neue Original Cook-shop Dichtung ersetzt werden. Bei 
normalem Gebrauch nach ca. 400 Stunden oder maximal 2 Jahren. 

3. Wartung des Druckausgleichsventil: 
• Reinigen Sie das Druckausgleichsventil sehr vorsichtig. 
• Überprüfen Sie das Entlüftungsrohr auf eventuelle Verschmutzung. Falls erforderlich reinigen Sie 

dieses. 

4. Wartung – Sicherheitshinweise: 
• Warten Sie nur leere und abgekühlte Töpfe. 
• Warnung: Nur autorisiertes Personal ist fähig den Schnellkochtopf zu reparieren.
• Bei Versagen, sehen Sie bitte untenstehende Checkliste.
• Wenn Sie den Fehler nicht in untenstehender Liste zurückfinden, sehen Sie bitte die 

Garantiebedingungen.

5. Checkliste bei Versagen: 
• Wenn das Überdruckventil beim Erhitzen nicht aufsteigt oder fest sitzt, reinigen Sie bitte das 

Überdruckventilloch.
• Wenn der Dichtungsring umgekehrt im Topf steckt oder abgenutzt ist, drehen Sie den um, 

reinigen oder ersetzen Sie den.
• Wenn der Druckanzeiger nachher nicht fällt, reinigen Sie den oder drucken Sie darauf.
• Wenn der Topf nicht heiß genug wird, erhöhen Sie den Wärmezufuhr, oder entfernen Sie 

mögliche angebackene Resten.
• Wenn das Angebackene hart ist, füllen Sie den Schnellkochtopf mit heißem Wasser, damit es 

locker wird, und reinigen Sie den Topf. Benutzen Sie keine harten Hilfsmittel aus z.B. Metall, sonst 
beschädigen Sie den Topf.

• Wenn der Schnellkochtopf nach intensivem Gebrauch beginnt, Druck zu verlieren, muss die 
Silikon-Schnellkochtopfdichtung durch eine neue Brabantia-Dichtung ersetzt werden. Bei 
normalem Gebrauch nach ca. 400 Stunden oder maximal 2 Jahren. Die Benutzung von anderen 
Ersatzteilen kann Funktion und Sicherheit des Brabantia-Schnellkochtopfes beeinträchtigen. Es 
verfällt außerdem jeglicher Garantieanspruch.

SPEZIELLER SICHERHEITSHINWEIS 
Alle Teile wurden speziell für den Cook-shop-Schnellkochtopf entwickelt. Benutzen Sie 
bitte ausschließlich originale Cook-shop-Ersatzteile. Bei Nichtbeachtung verfallen jegliche 
Garantie- und Rechtsansprüche. 

KOCHZEITEN 
Die Kochzeiten hängen von den Zutaten und den persönlichen Kochgewohnheiten ab. Beachten Sie 
bitte, was in dem jeweiligen Rezept angegeben ist. 
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kPa-
Stufe

Garzeiten
(min)

Min. Flüssigkeit
(ml)

Kartoffeln und Gemüse / Frisches Obst

Spargel 
Karotten in Scheiben
Rosenkohl / Rotkohl
Blumenkohl in Röschen 
Blumenkohl ganz
Grünkohl/Geschnittener Sellerie
Geschnittener Porree / Paprika
Brokkoli 
Spinat
Bohnen
Salzkartoffeln 
Äpfel in Scheiben
Birnen in Scheiben 
Aprikosen

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

6 - 10
6 - 8
8 - 10
8 - 9
10 - 15
3 - 5
4
5 - 6
2 - 3
7 - 10
7 - 9 
2 - 5
3 - 5 
2

250

Getreide und Reis: Bringen Sie Wasser im offenen Schnellkochtopf zum Kochen. Fügen Sie 
den Mais, den Reis etc. hinzu und rühren Sie ihn um. Warten Sie, bis dieser sich gesetzt hat, und 
schließen Sie den Schnellkochtopf.

Mais (1 Tasse)
Milchreis (1 Tasse)
Risotto (1 Tasse)

90
90
90

10
7 - 8
5 - 7

330
166 - 330
250

Fleisch & Fisch: Braten und bräunen Sie das Fleisch gut, bevor Sie es in den Schnellkochtopf legen. 
Legen Sie es anschließend in den perforierten Korbeinsatz. 

Rindfleisch Braten 
 Gulasch 
Schweinefleisch Braten (1kg)
Kalb Braten
 Zunge
Schaffleich Lammkeule
Geflügel Ganzes Hähnchen
 Taube
Wild Rehkeule
 Hasenbraten
 Kaninchen
Fisch  Je nach Gewicht und Größe

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
60

30 - 40
20
30 - 35
12 - 15
15 - 20
30
15
8 - 10
20 - 30
25
15
6 - 8

250 - 330
250 - 330
250 - 330
250
830
250
330
250
250
250 - 330
250
250

Eintöpfe und Hülsenfrüchte: Achtung beim Garen von Hülsenfrüchten. Eintöpfe, bei denen es zu 
einer Schaumbildung kommt, sollten zunächst im offenen Schnellkochtopf 
gegart werden (dieser kann erst nach Verschwinden des Schaums geschlossen werden).

Eingeweichte Bohnen / Eintopf
Gemüsesuppe

90
90

25 - 30
10 - 20

Max. 2/3 des 
Topfinhalts
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ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Silikon Dichtungsring 

16303844 - 3458166303843

Komplette Deckel

16303924 - 3458166303928

Stielgriff 

16303824 - 3458166303829

Topfseitengriff

16303834 - 3458166303836

Entlüftungsrohr 

16303864 - 3458166303867

Druckausgleichsventil

16303854 - 3458166303850
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GARANTIE- BEDINGUNGEN 
Dieser Schnellkochtopf wurde von unseren Experten entworfen und intensiv getestet. 

Cook-shop gewährt auf diesen Artikel 2 Jahre Garantie ab Datum des Kaufes, bei sachgemäßer, dem 
Artikel entsprechender Verwendung. 

Dies bedeutet, dass der Schnellkochtopf bei berechtigter Beanstandung, kostenlos repariert oder 
ersetzt wird. Im Falle eines Umtausches und einer zwischenzeitlichen Sortimentsumstellung behält 
sich Cook-shop das Recht vor, den Schnellkochtopf gegen ein ähnliches Produkt auszutauschen. 

Diese Garantie deckt keine Schäden resultierend aus: Missbrauch, kommerziellem Nutzen und/oder 
normalem Verschleiss. 

Im seltenen Falle einer Beanstandung, bringen Sie den Schnellkochtopf, zusammen mit dem Kaufbeleg 
unter Angabe der Fehlfunktion zu dem Geschäft, bei dem Sie den Artikel gekauft haben.

Abhängig von der Nutzung empfehlen wir den Schnellkochtopfdichtungsring alle 2 Jahre zu ersetzen. 
Benutzen Sie ausschließlich Original Cook-shop-Ersatzteile. Die Benutzung von anderen Ersatzteilen 
kann Funktion und Sicherheit des Cook-shop-Schnellkochtopfes beeinträchtigen. Es verfällt außerdem 
jeglicher Garantieanspruch. 

Cook-shop behält sich das Recht technischer Änderungen vor. 

Der Schnellkochtopf entspricht der Europäischen Norm EN 12778 für Schnellkochtöpfe und ist TÜV 
zertifiziert 

GS0826/1073B/13/C1



· Inner capacity marks
· Ενδείξεις εσωτερικής χωρητικότητας 
· mit Literskala

· Food safe 
· Κατάλληλο για τρόφιμα 
· Lebensmittelgeeignet 

· Made of stainless steel
· Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
· Aus Edelstahl rostfrei

· Your cookware is suitable for ceramic / halogen cookers
· Το σκεύος είναι κατάλληλο για κεραμικές εστίες / εστίες αλογόνου
· Ihr Kochgeschirr ist für Keramikkochfelder / Halogenherde geeignet

· Your cookware is suitable for electric cookers
· Το σκεύος είναι κατάλληλο για ηλεκτρικές εστίες
· Ihr Kochgeschirr ist für Elektroherde geeignet

· Your cookware is suitable for gas cookers
· Το σκεύος είναι κατάλληλο για εστίες γκαζιού
· Ihr Kochgeschirr ist für Gasherde geeignet

· Your cookware is suitable for induction cookers
· Το σκεύος είναι κατάλληλο για επαγωγικές εστίες
· Ihr Kochgeschirr ist für Induktionsherde geeignet



GUARANTEE CARD • ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ • GARANTIEKARTE 

Item • Προϊόν • Artikel:.....................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Defect • Βλάβη • Fehler:  ..................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Name+address • Όνομα+Διεύθυνση • Name+Anschrift: 

 ............................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................

 
Phone • Τηλέφωνο • Tel. :  ...............................................................................................................................................................................

E-mail • Email: .........................................................................................................................................................................................................

• In the unlikely event that a fault should occur, please bring the defective product + guarantee card 
to the relevant store. Guaranteed only against faulty workmanship and materials. 

• Σε μια - μάλλον απίθανη - ενδεχόμενη βλάβη, παρακαλούμε παραδώστε το ελαττωματικό προϊόν 
& την κάρτα εγγύησης στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει μόνο σε 
περίπτωση ακατάλληλων υλικών και/ή σφαλμάτων κατασκευής.

• Im seltenen Fall, dass ein Produkt einen Fehler aufweisen sollte, bringen Sie dieses bitte, zusammen 
mit der Garantiekarte zu dem Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben. Garantie nur für 
mangelhafte Verarbeitung und fehlerhaftes Material.

Datum • Ημερομηνία • Datum:

Stamp of the retailer

Σφραγίδα εμπόρου

Stempel des Händlers



BERSON

Αθήνα
Αγαμέμνονος 47- Kαλλιθέα

Τηλ. 210-9478700

Θεσσαλονίκη
Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 

(εμπορικό κέντρο Philippos) - Πυλαία
Τηλ. 2310-954020

©
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 A
lli

no
x 

BV
BA

 0
5/

20
16

Allinox BVBA
Stationsstraat 127
8780 Oostrozebeke
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