NÁVOD K OBSLUZE
Hrnec na rýži

Professor HR10B

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné
užívání spotřebiče a jeho dobrá údržba.
Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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Popis výrobku
1) Skleněná poklice
2) Vnitřní vyjímatelná nádoba
3) Vnější hrnec
4) Madla
5) Světelná kontrolka udržování teploty
6) Světelná kontrolka vaření
7) Přepínač
8) Síťový kabel
9) Lžíce
10) Odměrka na rýži a vodu
1
4
3
8
5
6
10

2
9

7

Technické parametry
Napětí:
Kmitočet:
Příkon:
Objem:
Rozměry:
Hmotnost:
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220-240V~
50/60 Hz
400 W
max. 1,0 l / cca 700 g neuvařené rýže
29 x 24 x 21 cm
1,5 kg

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu
prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet
mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně
bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej.
Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem.
Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte
bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud
nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V těchto případech odneste spotřebič
do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.
Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu.
Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod. Dbejte na to, aby se vidlice napájecího
přívodu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
Dbejte na to, aby napájecí přívod nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého
povrchu.
Tento spotřebič je určen pro vaření rýže a udržování vařené rýže v teplém stavu. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorech jako jsou kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích; hotelové
pokoje a jiné obytné prostory; podniky zajišťující nocleh se snídaní. Spotřebič není určen pro komerční využití!
Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím.
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Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a
v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. sporák, kamna, gril atd.) a vlhkých
povrchů (dřez, umyvadlo atd.).
Před připojením spotřebiče k zásuvce se ujistěte, že je vyjímatelná nádoba naplněna
odpovídajícím množstvím rýže a vody a že je správně usazena ve vnějším hrnci.
Spotřebič nikdy nezapínejte bez řádně přiklopené poklice.
Pozor! Do vnějšího hrnce nikdy nesypte rýži ani nelijte vodu.
Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem
a okolo něj.
Při vaření se vytváří velké množství páry, proto neumisťujte spotřebič přímo pod
kuchyňské skříňky, ani se přes něj nenaklánějte – nebezpečí opaření!
Při provozu dochází k zahřívání vnějšího hrnce, poklice a vyjímatelné nádoby. Nedotýkejte se horkých povrchů! K manipulaci se spotřebičem použijte
rukojeti a úchyty. Doporučujeme použití kuchyňské chňapky nebo utěrky.
Při vyjímání vnitřní nádoby nebo manipulaci s poklicí vždy používejte ochranné
chňapky.
Při manipulaci se spotřebičem, který obsahuje horké jídlo, vodu nebo jiné horké
tekutiny, je nutné být mimořádně opatrný.
Poklici zvedejte směrem k sobě, ale nakloněnou od sebe.
Součásti spotřebiče nepoužívejte v mikrovlnné troubě ani na jiných varných/topných
plochách.
Uvařenou rýži v hrnci neohřívejte.
Před čištěním, uskladněním, přenášením nechte spotřebič vychladnout.
Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití viz. Čištění a údržba.
Vnější hrnec ani přívodní kabel nikdy neponořujte do vody ani neomývejte pod tekoucí
vodou.

Před prvním použitím
Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
Části 1, 2, 9 a 10 přicházející do styku s potravinami omyjte vodou s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vysušte.
POZOR! Vnější hrnec (3) se síťovým kabelem (8) nikdy nenamáčejte/neponořujte do
vody! Zajistěte, aby se voda nedostala dovnitř vnějšího hrnce (3)- tento prostor udržujte
čistý a bez vodních kapek, prachu, rýžových zrnek a dalších nečistot.
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Použití
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Vnitřní nádobu (2) postavte na rovnou, stabilní plochu.
Pomocí odměrky na rýži odměřte požadované množství rýže tak, že ji naplníte zarovnaně po okraj. Jedna odměrka by měla stačit pro jednu osobu, ale samozřejmě
závisí na individuálních preferencích.
Hrnec na rýži je určen pro vaření max. 5 odměrek, tj. cca 700 g neuvařené
rýže.
Rýži přesypte do cedníku a pořádně ji propláchněte tekoucí vodou, dokud nebude odtékat už jen čistá voda. Nechte odkapat. Rýži nikdy neproplachujte ve
vnitřní vyjímatelné nádobě (2), mohla by se poškodit. Propláchnutím rýži zbavíte
nečistot a přebytečného škrobu a zabráníte nadměrnému pěnění v průběhu vaření.
Propláchnutou rýži vsypte do vnitřní nádoby (2) a zarovnejte její povrch.
Do nádoby k rýži přilijte studenou vodu – stupnice na vnitřní straně nádoby odpovídá
množství vody v poměru k množství rýže následovně:
• Stupnice v litrech – vodu doplňte podle množství rýže odměřené v
odměrce, tzn. např. 200 ml rýže doplňte vodou po značku 0,2l.
• Stupnice v odměrkách (cup) – vodu doplňte podle množství zarovnaných odměrek
rýže, tzn. např. 2 odměrky rýže doplňte vodou po značku 2.
Nenaplňujte nádobu nad nejvyšší znázorněnou hladinu tj. 5 odměrek / 1 l.
Dávkování uvedené v návodu je do určité míry pouze orientační. Podle vlastní zkušenosti a preferencí a především podle druhu rýže, upravte množství
vody.
Rýži můžete před vařením podle chuti osolit a/nebo okořenit.
Nádobu s rýží vložte do vnějšího hrnce (3) a ujistěte se, že je správně usazená.
Dbejte na to, aby na vnějším povrchu nádoby nezůstala žádná rýže nebo voda.
Nádobu přiklopte poklicí (1) tak, aby ventil směřoval od Vás.
Zapojte vidlici napájecího přívodu do el.zásuvky. Rozsvítí se oranžová kontrolka
udržování teploty (5). Zmáčkněte přepínač směrem dolů (7) a hrnec se zapne a
zároveň se rozsvítí červená kontrolka vaření (6). V průběhu vaření přepínač neposunujte zpět do výchozí polohy!
V průběhu vaření je normální, že zpod poklice uniká pára. Kolem okrajů může lehce
probublávat voda.
Rýže bude hotová přibližně za 20-30 minut. Hrnec se automaticky přepne zpět do
režimu udržování teploty. Ozve se cvaknutí a kontrolka vaření (6) zhasne a rozsvítí
se kontrolka udržování teploty (5). Doporučujeme rýži promíchat a nechat ji v režimu
udržování teploty dojít dalších 10 až 20 minut. Rýži, kterou udržujete teplou, byste
měli občas promíchat.
Délka vaření se může lišit podle množství a druhu vařené rýže.
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Režim udržování teploty bude aktivní, dokud hrnec neodpojíte z el.zásuvky. Pro zachování chuti a konzistence nedoporučujeme udržovat rýži teplou déle než 2
hodiny. Může dojít k jejímu vysušení, ev. připálení a znehodnocení výsledků vaření. K
promíchání rýže používejte přiloženou lžíci. Nepoužívejte kovové kuchyňské pomůcky,
které by mohly poškodit povrch nádoby.
Na dně nádoby se může vytvořit tenká rýžová krusta , zvláště při vaření menšího množství rýže.
Chcete-li rýži servírovat, vytáhněte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky, opatrně
nadzvedněte poklici a odložte ji stranou. Rýži zlehka načechrejte lžící (9) a podávejte.
Uvařenou a promíchanou rýži doporučujeme uchovávat pod poklicí a spotřebovat do 1
hodiny.
Před vařením další várky rýže, nechte hrnec vychladnout.

Bezpečnostní vypnutí
Hrnec na rýži je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která při nehodě (přehřátí, vyvaření vody atd.) přístroje automaticky a nevratně vypne napájení. Stane-li se tak, obraťte se
na autorizovaný servis a/nebo na prodejce. Nejen proto nenechávejte hrnec nikdy bez
dozoru, je-li v provozu!

Čištění a údržba
Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte vychladnout. Z hrnce (3) vyjměte
nádobu na rýži (2) a odstraňte z ní zbytky rýže.
Nádobu (2), skleněnou poklici (1), lžíci (9) a odměrku (10) omyjte v teplé vodě s přídavkem
saponátu a poté opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.
Nádoba ani další příslušenství není vhodné pro mytí v myčce nádobí.
Vnější hrnec (3) očistěte mírně navlhčeným hadříkem a otřete do sucha. Dbejte na to, aby
se do vnějšího hrnce nedostala žádná voda ani rýže apod. Prostor mezi vnějším hrncem a
vnitřní nádobou musí být pořád čistý a suchý.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
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Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (z domácnosti)
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného
místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž
na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli
zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu
vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných
výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro
poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.
Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení
výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s
návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než
pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele
servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547
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NÁVOD NA OBSLUHU
Hrniec na ryžu

Professor HR10B

Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie, aby bolo zaistené správne
používanie spotrebiča a jeho dobrá údržba.
Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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Popis výrobku
1) Sklenená pokrievka
2) Vnútorná vyberateľná nádoba
3) Vonkajší hrniec
4) Madla
5) Svetelná kontrolka udržiavania teploty
6) Svetelná kontrolka varenia
7) Prepínač
8) Sieťový kábel
9) Lyžica
10) Odmerka na ryžu a vodu
1
4
3
8
5
6
2

10
9

7

Technické parametry
Napätie:
Kmitočet:
Príkon:
Objem:
Rozmery:
Hmotnosť:
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220-240V ~
50/60 Hz
400 W
max. 1,0 l / cca 700 g neuvarenej ryže
29 x 24 x 21 cm
1,5 kg

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať
deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a
jeho prívodu.

Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie
vrátane bezpečnostných upozornení a vyobrazení a uschovajte ho.
Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírym nebom.
Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez
dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa. V týchto prípadoch odneste spotrebič do
odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste spotrebič zakúpili.
Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo kvalifikovaným
servisom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu.
Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod. Dbajte na to, aby sa vidlice napájacieho
prívodu nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
Dbajte na to, aby napájací prívod nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
Tento spotrebič je určený pre varenie ryže a udržiavanie varenej ryže v teplom stave.
Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch ako sú
kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách; hotelové izby a iné obytné priestory; podniky poskytujúce nocľah s raňajkami. Spotrebič
nie je určený pre komerčné využitie!
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Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom.
Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie
a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. sporák, pec, gril atď.) a vlhkých
povrchov (drez, umývadlo atď.).
Pred pripojením spotrebiča k zásuvke sa uistite, že je vyberateľná nádoba naplnená
zodpovedajúcim množstvom ryže a vody a že je správne usadená vo vonkajšom hrnci.
Spotrebič nikdy nezapínajte bez riadne priklopené pokrievky.
Pozor! Do vonkajšieho hrnca nikdy nesypte ryžu ani nelejte vodu.
Pri prevádzke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad
spotrebičom a okolo neho.
Pri varení sa vytvára veľké množstvo pary, preto neumiestňujte spotrebič priamo
pod kuchynské skrinky, ani sa cez neho nenakláňajte - nebezpečenstvo obarenia!
Pri prevádzke dochádza k zahrievaniu vonkajšieho hrnca, pokrievky a
vyberateľné nádoby. Nedotýkajte sa horúcich povrchov! K manipulácii so spotrebičom použite rukoväte a úchytky. Odporúčame použitie kuchynské chňapky
alebo utierky.
Pri vyberaní vnútornej nádoby alebo manipulácii s pokrievkou vždy používajte
ochranné rukavice.
Pri manipulácii so spotrebičom, ktorý obsahuje horúce jedlo, vodu alebo iné horúce tekutiny, je nutné byť mimoriadne opatrný.
Pokrievku zdvíhajte smerom k sebe, ale naklonenú od seba.
Súčasti spotrebiča nepoužívajte v mikrovlnnej rúre ani na iných varných / vykurovacích
plochách.
Uvarenú ryžu v hrnci neohrievajte.
Pred čistením, uskladnením, prenášaním nechajte spotrebič vychladnúť.
Spotrebič čistite pravidelne po každom použití viď. Čistenie a údržba.
Vonkajší hrniec ani prívodný kábel nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou vodou.

Pred prvým použitím
Spotrebič rozbaľte z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho mimo dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia.
Časti 1, 2, 9 a 10 prichádzajúce do styku s potravinami umyte vodou s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou a vysušte.
POZOR! Vonkajšie hrniec (3) so sieťovým káblom (8) nikdy nenamáčajte / neponárajte
do vody! Zaistite, aby sa voda nedostala dovnútra vonkajšieho hrnca (3) - tento priestor
udržujte čistý a bez vodných kvapiek, prachu, ryžových zrniek a ďalších nečistôt.
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Použitie
• Vnútornú nádobu (2) postavte na rovnú, stabilnú plochu.
• Pomocou odmerky na ryžu odmerajte požadované množstvo ryže tak, že ju naplníte vyrovnane po okraj. Jedna odmerka by mala stačiť pre jednu osobu, ale samozrejme závisí
na individuálnych preferenciách.
• Hrniec na ryžu je určený pre varenie max. 5 odmeriek, tj. cca 700 g neuvarenej ryže.
• Ryžu presypte do sitka a poriadne ju prepláchnite tečúcou vodou, kým nebude odtekať už len čistá voda. Nechajte odkvapkať. Ryžu nikdy nepreplachujte vo vnútornej
vyberateľnej nádobe (2), mohla by sa poškodiť. Prepláchnutím ryžu zbavíte nečistôt a
prebytočného škrobu a zabránite nadmernému peneniu počas varenia.
• Prepláchnutú ryžu vsypte do vnútornej nádoby (2) a zarovnajte jej povrch.
• Do nádoby na ryžu prilejte studenú vodu - stupnica na vnútornej strane nádoby zodpovedá
množstvu vody v pomere k množstvu ryže nasledovne:
• Stupnica v litroch - vodu doplňte podľa množstva ryže odmerané v odmerke, tzn.
napr. 200 ml ryže doplňte vodou po značku 0,2 l.
• Stupnica v odmerkách (cup) - vodu doplňte podľa množstva zarovnaných odmeriek
ryže, tzn. napr. 2 odmerky ryže doplňte vodou po značku 2.
Nenaplňujte nádobu nad najvyššú znázornenú hladinu tj. 5 odmeriek / 1 l.
• Dávkovanie uvedené v návode je do určitej miery len orientačné.
• Podľa vlastnej skúsenosti a preferencií a predovšetkým podľa druhu ryže, upravte
množstvo vody.
• Ryžu môžete pred varením podľa chuti osoliť a / alebo okoreniť.
• Nádobu s ryžou vložte do vonkajšieho hrnca (3) a uistite sa, že je správne usadená. Dbajte na to, aby na vonkajšom povrchu nádoby nezostala žiadna ryža alebo voda. Nádobu
priklopte pokrievkou (1) tak, aby ventil smeroval od Vás.
• Zapojte vidlicu napájacieho prívodu do el.zásuvky. Rozsvieti sa oranžová kontrolka udržiavania teploty (5). Stlačte prepínač smerom nadol (7) a hrniec na ryžu sa zapne a zároveň
sa rozsvieti červená kontrolka varenia (6). V priebehu varenia prepínač neposúvajte späť
do východzí polohy!
V priebehu varenia je normálne, že spod pokrievky uniká para. Okolo okrajov môže ľahko
prebublávať voda.
• Ryža bude hotová približne za 20-30 minút. Hrniec na ryžu sa automaticky prepne späť do
režimu udržiavania teploty. Ozve sa cvaknutie a kontrolka varenia (6) zhasne a rozsvieti
sa kontrolka udržiavania teploty (5). Odporúčame ryžu premiešať a nechať ju v režime
udržiavania teploty dôjsť ďalších 10 až 20 minút. Ryžu, ktorú udržujete teplú, byste mali
občas premiešať.
Dĺžka varenia sa môže líšiť podľa množstva a druhu varenej ryže.
• Režim udržiavania teploty bude aktívny, kým hrniec na ryžu neodpojíte z el.zásuvky. Pre
zachovanie chuti a konzistencie neodporúčame udržiavať ryžu teplú dlhšie ako 2
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hodiny. Môže dôjsť k jej vysušeniu, ev. pripáleniu a znehodnoteniu výsledkov varenia. Na
premiešanie ryže používajte priloženú lyžicu, nepoužívajte kovové kuchynské pomôcky,
ktoré by mohli poškodiť povrch nádoby.
Na dne nádoby sa môže vytvoriť tenká ryžová krusta, zvlášť pri varení menšieho množstva
ryže.
• Ak chcete ryžu servírovať, vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky, opatrne
nadvihnite pokrievku a odložte ju bokom. Ryžu zľahka našuchorte lyžicou (9) a podávajte.
Uvarenú a premiešanú ryžu odporúčame uchovávať pod pokrievkou a spotrebujte do 1
hodiny.
• Pred varením ďalšie várky ryže, nechajte hrniec vychladnúť.

Bezpečnostné vypnutie
Hrniec na ryžu je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou, ktorá pri nehode (prehriatie,
vyvarenie vody atď.) automaticky a nenávratne vypne napájanie. Ak sa stane tak, obráťte
sa na autorizovaný servis a / alebo na predajcu. Nielen preto nenechávajte hrniec nikdy
bez dozoru, ak je v prevádzke!

Čistenie a údržba
Pred čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte vychladnúť. Z hrnca (3) vyberte
nádobu na ryžu (2) a odstráňte z nej zvyšky ryže.
Nádobu (2), sklenenú pokrievku (1), lyžicu (9) a odmerku (10) umyte v teplej vode s prídavkom saponátu a potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte.
Nádoba ani ďalšie príslušenstvo nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
Vonkajší hrniec (3) očistite mierne navlhčenou handričkou a utrite do sucha. Dbajte na to,
aby sa do vonkajšieho hrnca nedostala žiadna voda ani ryža a pod. Priestor medzi vonkajším hrncom a vnútornou nádobou musí byť stále čistý a suchý.
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
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Spätný odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických
a elektronických zariadení (z domácností)
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo
elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej
likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom
zneni. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk
(likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste
sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti
o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky
špecializovaných výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčáme uschovať po
dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.
Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov
od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou
výroby alebo chybou materiálu.
Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná,
ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná
pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky
sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.
V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho
nositeľa servisu. Pri reklamácii odporúčáme doložiť doklad o kúpi výrobku.
V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.
Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV - AV Elektronic, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9
010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1,
E-mail: greschner@tvav.sk Web: www.tvav.sk
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