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Ryžovar

Návod na použitiesk
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Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia
Ryžovar je určený na varenie sypanej
ryže (nie vo varných sáčkoch) a na prí-
pravu zeleniny v pare. V ryžovare sa
nesmie pripravovať mliečna ryža. Mlieko
by sa pripálilo na dne hrnca na ryžu
a prístroj by sa poškodil.
Ryžovar je koncipovaný pre množstvá
pripravované v súkromnej domácnosti.
Prístroj nie je vhodný na použitie 
napr. v kuchyniach pre zamestnancov
v komerčnej sfére, na farmách, v penzió-
noch s ponukou raňajok alebo zákaz-
níkmi v hoteloch, moteloch a pod., 

ako ani na komerčné účely.
NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby
s obmedzenou schopnosťou obslu-
hovať prístroje

Tento prístroj smú používať deti od •
8 rokov a osoby s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými alebo dušev-
nými schopnosťami alebo s nedo-
statkom skúseností a/alebo znalostí
len pod dozorom alebo po poučení
o bezpečnom používaní prístroja, 
ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré 
z toho vyplývajú. 

K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpeč-
nostnými prvkami. Pozorne si prečí-
tajte bezpečnostné upozornenia
a výrobok používajte len podľa opisu
v tomto návode, aby nedopatrením
nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie
použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe,
musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v  tomto návode:

Tento symbol varuje pred
nebezpečenstvom poranenia.

Tento symbol varuje pred
nebezpečenstvom poranenia
v dôsledku zásahu elektric -
kým prúdom.

Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO
varuje pred možnými ťažkými porane-
niami a ohrozením života.

Signálne slovo VAROVANIE varuje
pred poraneniami a závažnými vec-
nými škodami. 

Signálne slovo POZOR varuje pred ľah-
kými poraneniami alebo poškodeniami.

Takto sú označené doplňujúce
informácie.
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Čistenie a údržba výrobku nesmie byť
zverená deťom bez dozoru. Deti sa
nesmú hrať s prístrojom. 
Prístroj a jeho prípojný kábel sa od
zapnutia až do úplného vychladnutia
musia nachádzať mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov.
Nenechávajte visieť prípojný kábel•
z pracovnej plochy, aby zaň malé deti
nemohli stiahnuť prístroj. 
Zabráňte prístupu detí k obalovému•
materiálu. 
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo
udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO zásahu elek-
trickým prúdom

Neponárajte prístroj do vody ani iných•
kvapalín a nečistite ho pod tečúcou
vodou, pretože inak hrozí nebezpečen-
stvo zásahu elektrickým prúdom.
Chráňte prístroj a prípojný kábel pred
vlhkosťou. Prístroj preto neumiestňujte
napr. ani do blízkosti
umývadla/kuchynského drezu. 
Nikdy nenapĺňajte vodu priamo do•
vyhrievacej vane, ale vždy len do hrnca
na ryžu. Zabráňte tomu, aby voda pri
prekypení mohla odtekať do vyhrie-
vacej vane. Nikdy nepridávajte vajce,
mlieko, smotanu ani iné potraviny,
ktoré by mohli pri varení vytvárať
penu! 
Obsah by mohol prekypieť a prístroj by
sa mohol poškodiť. 

Navyše hrozí nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Prístroj zapájajte len do zástrčky•
s ochrannými kontaktmi nainštalo-
vanej podľa predpisov, ktorej sieťové
napätie zodpovedá technickým údajom
výrobku.
Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky•
… pri poruchách počas prevádzky,
… po použití,
… pri búrke a
… pred čistením prístroja.
Pritom ťahajte vždy za sieťovú
zástrčku, nikdy nie za prípojný kábel.
Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani•
pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred
horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
Neumiestňujte prístroj na horúcu
varnú dosku alebo do jej blízkosti.
Pred zapojením sieťovej zástrčky do•
zásuvky úplne odviňte prípojný kábel.
Prístroj nemá žiaden spínač zap./vyp.•
Po použití vždy vytiahnite sieťovú
zástrčku zo zásuvky. 
Na odpojenie od elektrickej siete
musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku,
ktorá musí byť preto dobre dostupná.
Používajte dobre dostupnú sieťovú
zásuvku, ktorá v prípade potreby
umožní rýchle vytiahnutie sieťovej
zástrčky.  
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Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri•
viditeľných poškodeniach na
samotnom prístroji alebo prípojnom
kábli alebo po páde prístroja.
Nikdy nenechávajte prístroj počas pre-•
vádzky bez dozoru. Prístroj nesmie byť
spúšťaný časovými spínacími hodinami
alebo samostatným systémom diaľko-
vého ovládania.
Nevykonávajte na výrobku žiadne•
zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani
prípojný kábel. Aby ste sa vyhli nebez-
pečenstvám, zverte opravy na prístroji
alebo prípojnom kábli len špecializo-
vanej opravovni alebo podobne kvalifi-
kovanej osobe. 
Ak by bolo potrebné použitie predlžo-•
vacieho kábla, musí zodpovedať tech-
nickým údajom prístroja. Pri kúpe pre-
dlžovacieho kábla si nechajte poradiť
v špecializovanej predajni. 
Pozor! Nesprávne zaobchádzanie •
s prístrojom môže viesť k poraneniam.

VAROVANIE pred popáleninami/
obarením

Prístroj sa počas prevádzky zohrieva•
a je horúci! Nedotýkajte sa horúcich
povrchov. Veko chytajte len za
úchytku. Použite príp. chňapky. 
Prístroj stavajte vždy na stabilný•
a rovný povrch odolný proti teplu
a striekancom. Pod prístroj podložte
príp. protišmykovú podložku. 

Dbajte na to, aby nedošlo k zošmyk-
nutiu alebo prevráteniu prístroja a 
aby prípojný kábel nevisel z plochy, 
na ktorú ste prístroj postavili.
Počas prevádzky nehýbte s prístrojom•
a neťahajte za prípojný kábel.
Pripravovaný pokrm je po zohriatí•
veľmi horúci. Opatrne pri jeho vybe-
raní!
Počas prevádzky vystupuje z otvoru •
vo veku para. Udržiavajte ruky a tvár
v dostatočnej vzdialenosti – hrozí
nebezpečenstvo obarenia! 
Aj pri otváraní veka dávajte pozor na
unikajúcu paru a na to, aby okolité
osoby mali dostatočný odstup od prí-
stroja.
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Po procese varenia môže pri otvorení•
veka kvapkať horúca voda z oblasti
záchytnej nádoby na kondenzovanú
vodu. Nikdy pri otváraní veka nedržte
svoju ruku v oblasti závesu veka, resp.
záchytnej nádoby na kondenzovanú
vodu.
Naparovacia vložka, hrniec na ryžu,•
vnútorná plocha veka a záchytná
nádoba na kondenzovanú vodu sú po
používaní ešte dlhší čas veľmi horúce.
Prístroj chytajte len za úchytku veka,
keď chcete premiešať obsah.
Pred čistením, prepravou alebo odlo-•
žením nechajte prístroj po používaní
najprv úplne vychladnúť.

POZOR – Vecné škody
Prístroj používajte výlučne s dodaným•
hrncom na ryžu, príp. naparovacou
vložkou.
Nepoužívajte hrniec na ryžu na spo-•
ráku alebo v rúre.
Dbajte na to, aby vo vyhrievacej vani•
neležali cudzie telesá (napr. zrnká
ryže) a tiež na to, aby neboli nalepené
vonku na hrnci na ryžu. Vyhrievacia
vaňa a vonkajšia strana hrnca na ryžu
musia byť čisté a suché. V opačnom
prípade vznikajú pri varení netypické
zvuky, regulácia teploty nepracuje
správne a prístroj sa môže prehriať.

Dbajte na to, aby sa povrchová vrstva•
hrnca na ryžu nepoškodila (napr. pri
premiešávaní alebo čistení). Keď sa
povrchová vrstva poškodí, nesmie sa
hrniec na ryžu viac používať. 
Na miešanie používajte len dodanú
varechu. Nepoužívajte kovové pred-
mety!
Prístroj postavte na také miesto, aby•
para unikajúca z prístroja nemohla
poškodiť tapety, závesné skrinky a pod.
Prístroj musí mať odstup minimálne
30 cm zo všetkých strán.
Na čistenie nepoužívajte abrazívne•
alebo žieravé čistiace prostriedky,
resp. tvrdé kefy atď.
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Prehľad (obsah balenia)
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naparovacia vložka

veko

hrniec na ryžu

úchytka veka

záchytná nádoba
na kondenzovanú vodu

(zadná strana)
držiak varechy

prípojka
(zadná strana)

tesniaci krúžok

„COOK“ (varenie) –
„WARM“ (udržiavanie teploty)-

spínač a 
kontrolky

odmerka

prípojný kábel

vyhrievacia platňa vyhrievacej vane

zaisťovacie
tlačidlo

odvetrávací otvor

varecha
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Pred prvým použitím

Čistenie

Pred prvým použitím sa musí prístroj
vyčistiť, aby sa odstránili prípadné
zvyšky z výroby. Pritom sa hneď oboz-
námte so zložením prístroja a manipu-
láciou s prístrojom:

Odstráňte všetok obalový materiál.1.

2.

Stlačte zaisťovacie tlačidlo až na
doraz a pritom vyklopte veko
nahor.

Vyberte varechu, odmerku, naparo-3.
vaciu vložku a hrniec na ryžu z prí-
stroja. 

POZOR – Vecné škody

Dbajte na to, aby sa povrchová•
vrstva hrnca na ryžu nepoškodila
(napr. pri premiešávaní alebo čis-
tení). Keď sa povrchová vrstva
poškodí, nesmie sa hrniec na ryžu
viac používať. Na miešanie použí-
vajte len dodanú varechu. Nepouží-
vajte kovové predmety.

zaisťovacie
tlačidlo

NEBEZPEČENSTVO pre
deti – Nebezpečenstvo ohro-
zenia života udusením/pre-
hltnutím

• Obalový materiál držte mimo
dosahu detí. Okamžite ho zlikvi-
dujte.

Pretože v prístroji sa budú pripra-4.
vovať potraviny konzumované
ľuďmi, dôkladne vyčistite vybrané
diely pred prvým použitím (pozri
kapitolu „Čistenie“). Následne
dôkladne osušte tieto diely.

5.

Konektor prípojného kábla zasuňte
do prípojky prístroja.

6.

Vložte varechu do držiaka varechy.
Varecha presahuje ponad
držiak varechy, aby ste ju
mohli pohodlne znova vybrať
za rukoväť.

Ryžovar je teraz pripravený na použí-
vanie.
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Zapnutie / vypnutie prístroja

Na zapnutie zastrčte sieťovúm

zástrčku do zásuvky.

Na vypnutie vytiahnite sieťovúm

zástrčku zo zásuvky. 

Varenie / príprava jedla v pare

m

Na varenie prepnite spínač nadol.
Kontrolka „COOK“ svieti.

NEBEZPEČENSTVO
zásahu elektrickým prúdom

Vždy zapojte najskôr konektor prí-•
pojného kábla do prípojky na prí-
stroji, skôr ako zastrčíte sieťovú
zástrčku do zásuvky.

Prístroj nemá žiaden spínač zap./•
vyp. Po použití vždy vytiahnite sie-
ťovú zástrčku zo zásuvky. Na odpo-
jenie od elektrickej siete musíte
vytiahnuť sieťovú zástrčku, ktorá
musí byť preto dobre dostupná.
Používajte dobre dostupnú sieťovú
zásuvku, ktorá v prípade potreby
umožní rýchle vytiahnutie sieťovej
zástrčky.  
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Udržiavanie teploty

m

Na udržiavanie teploty prepnite
spínač nahor. Kontrolka „WARM“
svieti.

• Neudržiavajte ryžu v  teple príliš
dlho. V závislosti od konkrét-
neho druhu ryže môže byť ryža
mäkká a  lepivá.

• Na udržiavanie teploty posuňte
ryžu do stredu hrnca na ryžu.

• Prístroj je vybavený regulá-
torom teploty, ktorý prepne prí-
stroj automaticky na prevádzku
udržiavania teploty, keď ...
... hrniec na ryžu nie je vložený
alebo nie je vložený správne.
... voda v hrnci na ryžu bola
takmer celkom vsiaknutá ryžou
alebo sa vyparila.
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Všeobecná obsluha
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Tipy na prípravu ryže

Vždy najskôr krátko premyte ryžu,•
predtým ako ju naplníte do 
prístroja. Tým sa dá prípadne
odstrániť chuť po otrubách. 
Na premývanie používajte výlučne
studenú vodu. Ryža je dostatočne
prepláchnutá, keď je odtekajúca
voda číra a zostáva bez mliečneho
zakalenia.

Veľmi pevné druhy ryže – predo-•
všetkým tzv. divú ryžu – odporú-
čame pred varením nechať
zmäknúť 1/2 až 1 hodinu v hrnci 
na ryžu. Po varení musí byť ryža
vnútri biela a  zakalená.

Priamo po procese varenia ryžu•
dobre premiešajte, aby sa mohla
nadbytočná voda odparovať.

Na udržiavanie teploty posuňte•
ryžu do stredu hrnca na ryžu.

Nikdy nenechávajte náčinie na•
varenie uložené v  ryži. Mohlo by 
to nepriaznivo ovplyvniť chuť.

Podľa chuti pridajte príp. ešte•
štipku soli do vody na varenie.

Nikdy nepridávajte vajce, mlieko,•
smotanu ani iné potraviny, 
ktoré by mohli pri varení vytvárať
penu!

Približné časy varenia ryže 

• Časy varenia závisia od teploty
miestnosti a  teploty vody, zvo-
leného druhu ryže a vašej
osobnej chuti. Časy varenie
uvedené v nasledujúcej tabuľke
sú preto len orientačné 
hodnoty.

• Minimálna porcia sú 2 odmerky!

Množstvo         Voda           Čas varenia
v odmerkách    ml (cca)     v minútach            
                                           (cca)

2                    360         16

3                    540         18  

4                   720          20

5                   900         22

6                   1080        26

7                    1260        27

8                   1440        31

Používanie



11

Príprava ryže

NEBEZPEČENSTVO
zásahu elektrickým prúdom

Nikdy nenapĺňajte vodu priamo do•
vyhrievacej vane, ale vždy len do
hrnca na ryžu. Zabráňte tomu, aby
voda pri prekypení mohla odtekať
do vyhrievacej vane.

VAROVANIE pred 
popáleninami/obarením

Počas prevádzky vystupuje z odve-•
trávacieho otvoru vo veku para.
Udržiavajte ruky a  tvár v dosta-
točnej vzdialenosti – hrozí nebezpe-
čenstvo obarenia! Na unikajúcu
vodnú paru dávajte pozor aj pri
otváraní veka.

Prístroj sa počas prevádzky•
zohrieva a  je horúci! Nedotýkajte
sa horúcich povrchov. Chytajte
veko príp. s použitím chňapky len
za úchytku.  Chňapku používajte aj
pri vyberaní hrnca na ryžu po
varení.

POZOR – Vecné škody

Dbajte na to, aby vo vyhrievacej•
vani neležali cudzie telesá (napr.
zrnká ryže) a  tiež na to, aby neboli
nalepené vonku na hrnci na ryžu.
Vyhrievacia vaňa a vonkajšia strana
hrnca na ryžu musia byť čisté
a suché. V opačnom prípade 
vznikajú pri varení netypické zvuky,
regulácia teploty nepracuje správne
a prístroj sa môže prehriať.

Odmerajte želané množstvo ryže1.
pomocou odmerky a dajte ryžu do
samostatnej nádoby.

Premyte ryžu: Naplňte studenú2.
vodu do nádoby a niekoľkokrát ju
premiešajte pomocou varechy.
Pritom sa uvoľnia „častice
nečistôt“.

Opatrne odlejte vodu a zopakujte3.
postup ešte raz až dvakrát, kým
nebude odtekajúca voda číra.

Vložte umytú ryžu do hrnca na4.
ryžu.

Pridajte zodpovedajúce množstvo5.
vody do hrnca na ryžu: Keď chcete
variť napr. 4 odmerky ryže, musíte
hrniec na ryžu naplniť vodou 
až po označenie 4 CUP. 

Nasaďte hrniec na ryžu do vyhrie-6.
vacej vane a  sklopte veko až na
doraz nadol. Musí sa počuteľne
a citeľne zaistiť.

Zastrčte sieťovú zástrčku do7.
zásuvky. 

Prepnite spínač nadol. Kontrolka8.
„COOK“ svieti. Pokiaľ svieti 
kontrolka „COOK“, nesmie sa
veko otvárať.

     Hneď ako bola voda v hrnci na ryžu
takmer úplne vsiaknutá ryžou alebo
sa voda vyparila, prístroj sa prepne
automaticky do prevádzky udržia-
vania teploty. Kontrolka „WARM“
svieti.
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Udržiavanie teploty

Keď chcete ryžu v  ryžovare•
udržiavať teplú, pomaly pomocou
chňapky otvorte veko a opatrne
premiešajte ryžu priloženou vare-
chou. Takto sa môže nadbytočná
voda odpariť. 

• Dávajte pozor, aby do
vyhrievacej vane nespadli 
žiadne zrnká ryže. 

• Vezmite na vedomie, že
hrniec na ryžu a vnútorná
strana veka môžu byť veľmi
horúce. 

• Neudržiavajte ryžu v  teple 
príliš dlho. V závislosti od
konkrétneho druhu ryže
môže byť ryža mäkká
a  lepivá.

Po použití

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo1.
zásuvky. 

Pomocou chňapky opatrne otvorte2.
veko. 

Odoberte hrniec na  ryžu. 3.
Bezpodmienečne pritom používajte
chňapky!

Približné časy prípravy zeleniny 
v pare

• Čas tepelnej úpravy zeleniny 
sa môže veľmi odlišovať. 
Postupujte podľa údajov vo
svojom recepte. Ďalšie časy
tepelnej úpravy pre iné druhy
zeleniny nájdete aj v sieti
internet.

• Vložku na naparovanie 
neprepĺňajte. Zelenina nesmie
presahovať cez okraj vložky.

Zelenina     Množstvo vody       Čas naparovania
                   odmerka                 v minútach       
                                                   (cca)
kapusta              1               20

koreňová 
zelenina             1               20

špargľa               1               20

špenát                1               20

cuketa                1               20



13

Príprava zeleniny v pare

Používajte na tento účel dodanú napa-
rovaciu vložku. Na prípravu v pare je
mimoriadne vhodná zelenina, pretože
sa pritom zachovajú takmer všetky
vitamíny. 

Pridajte zodpovedajúce množstvo1.
vody do hrnca na ryžu. 

Nasaďte hrniec na ryžu do vyhrie-2.
vacej vane.

Pridajte zeleninu, ktorú chcete 3.
pripravovať v pare do naparovacej
vložky a nasaďte naparovaciu
vložku do hrnca na ryžu.

Zaklopte veko až na doraz nadol.4.
Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Zastrčte sieťovú zástrčku do5.
zásuvky. 

VAROVANIE pred popáleni-
nami/obarením

Počas prevádzky vystupuje z odve-•
trávacieho otvoru vo veku para.
Udržiavajte ruky a  tvár v dosta-
točnej vzdialenosti – hrozí nebezpe-
čenstvo obarenia! Na unikajúcu
vodnú paru dávajte pozor aj pri
otváraní veka.

Prístroj sa počas prevádzky•
zohrieva a  je horúci! Nedotýkajte
sa horúcich povrchov. Chytajte
veko príp. s použitím chňapky len
za úchytku. Chňapku používajte aj
pri vyberaní naparovacej vložky po
používaní.

Nechajte – pokiaľ je to možné – 
veko počas naparovania zatvo-
rené. Pri otvorení stráca prístroj
vodnú paru potrebnú na tepelnú
úpravu potravín. 

Prepnite spínač nadol. Kontrolka6.
„COOK“ svieti.

Po uplynutí stanoveného času7.
naparovania prepnite spínač nahor.
Kontrolka „WARM“ svieti.

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo8.
zásuvky. 
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Čistenie ryžovaru / príslušenstva

Vyčistite hrniec na ryžu, naparo-1.
vaciu vložku, varechu a odmerku
ručne v  teplej vode s pridaním jem-
ného prostriedku na umývanie
riadu. Následne dôkladne osušte
tieto diely. Všetky diely (okrem
hrnca na ryžu a  ryžovaru samot-
ného) sú vhodné aj na umývanie
v umývačke riadu.

Poutierajte teleso ryžovaru zvnútra2.
a zvonku mäkkou handričkou jemne
navlhčenou vo vode. 

NEBEZPEČENSTVO –
Nebezpečenstvo ohrozenia
života v dôsledku zásahu
elektrickým prúdom

Pred čistením prístroja vytiahnite•
sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Neponárajte prístroj do vody ani•
iných kvapalín a nečistite ho pod
tečúcou vodou, pretože inak hrozí
nebezpečenstvo zásahu elektric -
kým prúdom. 

VAROVANIE pred 
popáleninami/obarením

Prístroj je po použití horúci.•
Nechajte ho pred čistením úplne
vychladnúť.

POZOR – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte abrazívne•
alebo žieravé čistiace prostriedky,
resp. tvrdé kefy atď.

Vyprázdnenie záchytnej nádoby na
kondenzovanú vodu

1.

Vytiahnite záchytnú nádobu na
kondenzovanú vodu rovno dopredu
a vyprázdnite ju.

2.

Na opätovné vloženie záchytnej
nádoby ju zatlačte celkom rovno do
výrezov na ryžovare. Musí sa poču-
teľne a citeľne zaistiť.

Click !

Čistenie a ošetrovanie
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Čistenie odvetrávacieho otvoru

1.

Na vnútornej strane veka sa nachá -
dza odvetrávacia vložka s priehľad -
ným silikónovým tesnením. 
Otočte vložku proti smeru hodino-
vých ručičiek až na doraz a vytiah-
nite ju potom rovno z veka.

2.

Vyberte priehľadné silikónové 
tesnenie.

Vyčistite vložku a  silikónové 3.
tesnenie teplou vodou a  jemným
čistiacim prostriedkom. Dôkladne
osušte oba diely. Vložka a  silikó-
nové tesnenie nie sú vhodné na
umývanie v umývačke riadu.

4.

Následne znova zasuňte silikónové
tesnenie až na doraz na vložku.
Musí sa citeľne zaistiť.

Poutierajte otvor vo veku zvnútra5.
a zvonku mierne navlhčenou 
handričkou. 

6.

Vložku znova nasaďte až na doraz
do otvoru vo veku. Potom otáčajte
vložkou v  smere hodinových ruči-
čiek. 

Uschovajte celé príslušenstvo7.
(hrniec na ryžu, naparovaciu vložku
atď.) v  ryžovare a zatvorte veko. 
Pri budúcom používaní budete mať
vždy všetko poruke.
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Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť. • Je sieťová zástrčka v zásuvke?

Pripravovaný pokrm nie je uvarený. • Naparovacia vložka je príliš
naplnená?

• Naplnili ste príliš málo vody?

• Čas varenia je príliš krátky?

Počas prevádzky vydáva ryžovar nety-
pické zvuky.

• Nespadlo niečo z pripravovaného
pokrmu do vyhrievacej vane, resp. na
vyhrievaciu platňu? Dbajte na to, aby
vo vyhrievacej vani neležali cudzie
telesá (napr. zrnká ryže) a  tiež na to,
aby neboli nalepené vonku na hrnci
na ryžu. Vyhrievacia vaňa a vonkajšia
strana hrnca na ryžu musia byť čisté
a suché. V opačnom prípade vznikajú
pri varení netypické zvuky, regulácia
teploty nepracuje správne a prístroj
sa môže prehriať.

Spínač preskakuje krátko po zapnutí na
„WARM“ (Udržiavanie teploty). 

• Hrniec na ryžu nie je vložený, resp.
nie je vložený správne.

Technické údaje

Model:                                RC-8C 
332 707 

Sieťové napätie:                220–240 V

Trieda ochrany:                 I

Výkon:                                500 W

Max. plniace množstvo:    1,5 litra

Teplota prostredia:           +10 až +40 °C

Výrobca:                            Trebs BV
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
The Netherlands (Holandsko)

V  rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické
zmeny na výrobku.


	K tomuto návodu
	Bezpečnostné upozornenia
	Prehľad (obsah balenia)
	Pred prvým použitím
	istenie
	Všeobecná obsluha
	Zapnutie / vypnutie prístroja
	Varenie / 
	Udržiavanie teploty
	Používanie
	Tipy na prípravu ryže
	Približné časy varenia ryže 
	Príprava ryže
	Približné časy 
	
	Čistenie ryžovaru / príslušenstva
	Vyprázdnenie záchytnej nádoby �na kondenzovanú vodu
	Čistenie odvetrávacieho otvoru
	Poruchy / pomoc

