
CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do 
manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do 
mesmo. 
1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a 
garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 
(noventa) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra 
conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia 
abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, 
dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições 
estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO
2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças 
que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do 
Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá 
validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do 
produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja 
dentro do prazo estipulado acima.
3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e 
transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por 
conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das 
condições abaixo:
• Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, 
inundação, desabamento ou incêndio;
• Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
• Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
• Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a 
excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
• Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL / 
AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
• Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE
• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última 
revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.    
• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua 
região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

Agratto, uma marca Ventisol.

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A. | CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú - Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br | www.agratto.com.br M
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MANUAL DO USUÁRIO

PANELA DE ARROZ
E LEGUMES

MODELOS 
6 XÍCARAS: PA6X - 01 | PA6X - 02 | PAI6X - 01 | PAI6X - 02

10 XÍCARAS: PA10X - 01 | PA10X - 02 | PAI10X - 01 | PAI10X - 02

• Este produto é destinado apenas ao uso doméstico, seu uso comercial pode 
incorrer em defeitos, que são considerados mal uso do produto e levam a perda da 
garantia;
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e 
conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao 
uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
• Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
• Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente 
e fora do alcance de crianças para evitar acidentes;
• O descarte das embalagens deve ser feito preferencialmente por coleta seletiva;
• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar 
produtos elétrico;
• Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com 
a da rede elétrica;
• Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada;
• Não utilize extensões elétricas ou adaptadores para aumentar o comprimento do 
cabo ou plugue;
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um 
Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO, afim de evitar situações de riscos;
• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico;
• Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes;
• Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e 
também antes de limpá-lo;
• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o 
plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de 
alimentação com as mãos molhadas;
• Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
• Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem 
mau funcionamento;
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios 
que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário 
e ao produto;
• Se a panela não funcionar conforme o manual, retire imediatamente o plugue da 
tomada e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Agratto;
• Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau 
funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que 
poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço 
Autorizado VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
• Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser 
imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultado o Serviço 
Autorizado VENTISOL/AGRATTO;
• Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual de Instruções, sujeito 
a perda de garantia;
• Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES 

• Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover 
partículas de poeira que possam estar no mesmo;
• Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca;
• Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha, 
pelo menos 10 cm de distância entre outros objetos e a parte de trás, as laterais e a 
parte de cima;
• Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho;
• Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, duchas ou em área externa;
• Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo à 
produtos inflamáveis;
• Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo;
• Não colocar o aparelho perto, ou em cima, de bocas (queimadores) a gás ou 
elétricas, ou perto de fornos aquecidos;
• Jamais utilize a cuba antiaderente interna diretamente em outras fontes de calor 
(por exemplo: queimadores de fogões e microondas);
• Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância;
• Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento;
• Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto este 
permanecer ligado;
• Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos e ou 
colheres de metal. Utilize somente a colher que acompanha o aparelho;
• Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar 
queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto;
• Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros 
materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do 
aparelho;
• Nunca incline o aparelho durante o uso. Se isso acontecer, a cuba antiaderente 
em seu interior não estará em contato com a placa de aquecimento e suas 
resistências poderão ser danificadas;
• O recipiente é revestido com uma película antiaderente. Para não arranhar esta 
camada protetora, só utilize utensílios de madeira ou de plástico;
• O tempo de cozimento deverá ser pensado em função do tipo de alimento e da sua 
experiência pessoal. Caso o alimento não esteja suficientemente cozido após o 
preparo, recolocar o aparelho em funcionamento até atingir o ponto desejado;
• Nunca lave arroz ou qualquer outro alimento na cuba antiaderente, evitando 
dessa forma, arranhar ou riscar o revestimento interno;
• Nunca ligue o aparelho sem alimento dentro do recipiente da panela;
• Nunca coloque a panela elétrica na geladeira. Para armazenar a sobra, guarde 
apenas a panela interna antiaderente;
• Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste 
manual;

Nunca utilize utensílios de metal para retirar ou misturar os alimentos, 
pois eles podem danificar a superfície antiaderente. Utilize apenas utensílios 
de plástico ou madeira.

COZINHAR AQUECER

6Riso

COZINHAR AQUECER

6Inox



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que a panela esteja 
totalmente resfriada;
2. Mantenha o produto limpo para operar adequadamente;
3. O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao 
redor do aparelho;
4. Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em 
local seco e seguro, longe do alcance das crianças;
5. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza;
6. A bandeja de legumes, colher de plástico, o copo medidor e o 
reservatório de água da tampa devem ser limpos com água e 
detergente neutro;
7. O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano úmido. Nunca 
imersa em água ou qualquer outro líquido;
8. Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou 
qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho;
9. Sempre limpe a cuba antiaderente após o uso com uma esponja 
macia com água e detergente neutro;
10. Seque todas as partes com um pano macio ou papel toalha e 
guarde o produto.

O correto funcionamento do seu produto depende da leitura do 
manual de instruções. Antes de instalar ou utilizar este produto 
leia com atenção os Cuidados Especiais Para Sua Segurança.

Parabéns!
Ao adquirir a PANELA DE ARROZ E LEGUMES AGRATTO, você está 
recebendo alguns benefícios que os produtos Agratto lhe oferecem.

PARTES E PEÇAS

01 - Botão de abertura da tampa
02 - Válvula de vapor
03 - Tampa
04 - Alça da tampa
05 - Trava de segurança
06 - Reservatório de água da tampa
07 - Visor de vidro (apenas nos modelos Inox)
08 - Corpo do produto
09 - Led indicador de cozimento
10 - Led indicador de aquecimento
11 - Botão de acionamento
12 - Cuba antiaderente
12 - Copo medidor
13 - Bandeja para legumes
14 - Colher plástica
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ANTES DO USO

1. É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios 
com água morna e detergente neutro e secá-los completamente 
antes da primeira utilização do produto;
2. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue 
bem. Limpe também a placa de aquecimento;
3. Passe um pano seco e macio no revestimento externo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PA10X | PAI10X - 01 
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FUNÇÕES DA PANELA

• Função Cozinhar: A função Cozinhar atua no cozimento e 
preparação dos alimentos.
1. Para ativá-la, posicione o Botão de Acionamento para baixo;
2. A sua panela elétrica de arroz é equipada com um termostato que 
não deixa o alimento queimar. Se o nível interno de água chegar a 
zero, o aparelho sofre um pequeno aumento de temperatura interna e 
o sensor é ativado. Neste momento, a Função Cozinhar é desativada, 
o Botão de Acionamento sobe e a panela entra na Função Aquecer, 
mantendo o alimento aquecido, sem queimá-lo;
• Função Aquecer:  A Função Aquecer mantém automaticamente o 
alimento aquecido e na temperatura certa. Ela atua na manutenção 
da temperatura do alimento pronto, mantendo-o adequado para ser 
servido horas depois de preparado.
3. É ativada automaticamente assim que o nível de água interno 
chegar a zero;
4. Também pode ser ativada manualmente, para isso, basta 
posicionar o Botão de Acionamento para cima.

INSTRUÇÕES DE USOINSTRUÇÕES DE USO

1. O tempo de cozimento do arroz branco tradicional varia de acordo 
com a quantidade de ingredientes inseridos no aparelho. Em média o 
tempo varia entre 20 a 30 minutos para duas medidas de arroz 
branco;
2. Ao término do processo de cozimento o aparelho imediatamente 
inicia a operação de aquecimento, que mantém a temperatura do 
arroz adequada para o momento de servir;
3. O processo de aquecimento irá iniciar quando o nível interno de 
água chegou a zero, assim que se encerra o processo de cozimento. 
Caso você tenha colocado menos água que a quantidade 
recomendada, talvez o arroz não fique completamente  cozido. Neste 
caso, adicione mais água à panela e recoloque o botão de cozimento 
na posição cozinhar;
4. Quando estiver sem a bandeja de cozinhar no vapor, sua 
capacidade será maior. Nunca exceda o limite marcado na cuba;
5. A correta proporção de preparo é de 1 copo de medida de arroz por 2 
copos de medida de água;
6. Nas panelas de 6x, 2 xícaras de arroz cru renderão até 6 xícaras de 
arroz cozido. Nas panelas de 10x, 3 xícaras de arroz cru renderão até 
10 xícaras de arroz cozido;
7. Para cozer arroz integral utilize um copo de medida a mais de água 
para cada copo de medida de arroz;
8. Cada 1 medida de arroz cru resultará em 3 medidas de arroz cozido;
9. Se você deseja cozinhar apenas os legumes no vapor, sem preparar 
junto o arroz, adicione de 4 a 5 copos de água na cuba antiaderente e 
coloque o botão na posição "cozinhar".

1. A sua panela elétrica de arroz é muito simples de ser utilizada. 
Você deve apenas seguir às instruções a seguir e ficar atento às 
observações;
2. Retire a cuba antiaderente e a bandeja para legumes do interior do 
corpo do aparelho;
3. Limpe a superfície da cuba antiaderente da panela e a bandeja de 
legumes com um pano úmido e seque com pano seco ou papel 
toalha;
4. Recoloque a cuba antiaderente dentro do corpo do aparelho;
5. Plugue o aparelho na tomada;
6. Adicione água (fria ou em temperatura ambiente) na cuba 
antiaderente;
7. Utilize o copo medidor para auxiliar nesta tarefa;
8. Adicione o arroz, utilizando o copo medidor para garantir 
quantidades uniformes de arroz de acordo com as medidas 
indicadas;
9. Em seguida, adicione o sal e os demais ingredientes, conforme 
desejado;
10. Sempre utilize a colher plástica que vem com sua panela elétrica 
de arroz para misturar bem os ingredientes e não danificar a 
superfície antiaderente;
11. Se você deseja cozinhar legumes no vapor, coloque a bandeja 
para legumes sobre a cuba antiaderente e adicione os legumes 
desejados;
12. Feche a tampa até acionar a trava. Posicione o Botão de 
Acionamento para baixo;
13. O led indicador de cozimento acenderá enquanto o processo de 
cozimento estiver ocorrendo;
14. Quando o arroz estiver pronto, o led indicador de cozimento 
desliga-se automaticamente, o botão de acionamento sobe e o led 
indicador de aquecimento acende, indicando que o processo de 
cozimento terminou e que o arroz já está pronto e será mantido 
aquecido;
15. Se você prefere um arroz "sequinho", pode deixá-lo na Função 
Aquecimento de 5 a 10 minutos depois que o led de cozimento 
apagar;
16. O correto preparo dos alimentos dependerá das preferências e 
experiências pessoais do usuário.

OBSERVAÇÕES DE USO

Se deseja um arroz mais "al dente",  pare o processo de cozimento alguns 
minutos antes do término do preparo. Pare verificar o preparo, basta abrir a
tampa da panela com muito cuidado para não se machucar com o vapor.

Todas as imagens deste manual são meramente ilustrativas.

COZINHA AQUECE

6 ícaras

Atenção. Nunca ligue a panela sem antes adicionar água na cuba antiaderente.


