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Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento  
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali  
i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Bezpečnostní upozornění

Tento přístroj opláchněte před prvním a po každém použití. 

1. Odpojte rýžovar ze zásuvky vždy, pokud je nepoužíváte nebo před jeho čištěním.
2. Nikdy neponořujte těleso přístroje do vody nebo jiné tekutiny! 
3. Nechte rýžovar před čištěním vychladnout.
4. Nepoužívejte k čištění abrazivní čisticí prostředky ani drátěnku.
5. Topné těleso a vnitřní část: lehce otřete vnější povrch vlhkým hadříkem nebo houbičkou.    
Neomývejte topné těleso!
6. Nádoba na rýži: naplňte nádobu horkou vodou a nechte chvilku odstát, poté umyjte v teplé 
vodě se saponátem, vytřete měkkým hadříkem.
7. Víko: umyjte v teplé vodě se saponátem, vytřete měkkým hadříkem.
8. Zrnka rýže mohou ulpět na povrchu výrobku. Tyto zbytky rýže omyjte. 

Na odstranění zbylé rýže lze použít jemnou houbičku. Pro dobrý kontakt mezi topnou deskou  
a spodní částí nádoby na rýži je důležité udržovat jejich styčné plochy dokonale čisté.

 Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti!!!

Použití
1. Odměřenou rýži před vařením propláchněte vodou a nasypte do varné nádoby.
2.  K rýži do varné nádoby přidáme vodu. Na jeden díl rýže použijte 1,5 dílu vody. Pokud rýži 

neproplachujete vodou (viz. bod 1), můžete použít na 1 díl rýže 2 díly vody. 
Pozn.: Maximální dávka je cca 450 g neuvařené rýže.

3. Pootočte nádobu, tam a zpět, abyste se ujistili, že má dobrý kontakt s topným tělesem.
4. Rýžovar uzavřete víkem.
5. Připojte rýžovar do sítě. Přepněte síťový vypínač do polohy zapnuto.
6.  Stiskněte elektronický spínač směrem dolů do polohy „VAŘIT“. Rozsvítí se červená kontrolka  

pro vaření.
7.  Jakmile bude vaření dokončeno, spínač se automaticky přepne do horní polohy pro udržová-

ní teploty. Rozsvítí se oranžová kontrolka pro udržování teploty.
8.  Sejměte víko a vyndejte rýži z varné nádoby. Použijte k tomu lžíci, která je součástí nádoby, 

případně jinou plastovou lžíci, která nepoškodí nepřilnavý povrch.
9.  Varnou nádobu nepřeplňujte, aby se jeho obsah nedostal mimo nádobu. Pokud se tak stane, 

vše důkladně vyčistěte před dalším použitím.
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Důležitá upozornění
Při používáni elektrických spotřebičů, dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření, 
včetně následujících:

01. Přečtěte si všechny pokyny.
02. Pozor na úraz elektrickým proudem, neponořujte šňůru, zástrčku ani tělo přístroje do vody 
nebo jiné kapaliny.
03. Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je vyžadován přísný dohled. Spotřebič vždy 
umístěte mimo jejich dosah na rovnou suchou plochu.
04. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem či zástrčkou, nebo je-li poškozený jiným 
způsobem. V případě poškození spotřebič zašlete na servisní středisko na přezkoušení,  opravu 
nebo seřízení
05. Nepoužívejte žádné neoriginální příslušenství.
06. Nepoužívejte přístroj venku.
07. Nenechte přívodní napájecí kabel viset přes hranu stolu, nebo se dotýkat horkých povrchů.
08. Neinstalujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů.
09. Při manipulaci se spotřebičem s horkým jídlem, dbejte maximální opatrnosti
10. Nepoužívejte přístroj pro jiné, než určené použití.
11. Víko snímejte s opatrností, aby nedošlo k opaření. 
12. Zamezte vniknutí vody a jiných kapalin do částí výrobku s elektroinstalací (vnější část rýžovaru).
13. Pozor: Tento přístroj generuje teplo a během používání uniká pára. Musí být dodržována 
veškerá příslušná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nebezpečí popálení, požáru nebo   
jiného poškození osob či majetku.
14. Napájení přístroje musí odpovídat jeho specifikaci (viz. níže).
15. Při použití tohoto přístroje zajistěte odpovídající volný prostor nad ním a po stranách pro  
cirkulaci vzduchu. Nestavte tento spotřebič v blízkosti záclon, tapet, oblečení, kuchyňských  
utěrek nebo jiného hořlavého materiálu během jeho používání.
16. Nikdy nepoužívejte rýžovar jako zásobník pro zbytky vařené rýže. 
17. Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými  
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod  
dohledem zodpovědné osoby.
18. Udržujte přístroj mimo dosah dětí a to především při vaření rýže.
19. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v servisním středisku.
20. Děti by měli být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.

NEPONOŘUJTE TOPNÉ TĚLESO RÝŽOVARU DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY!

Technická specifikace:
Napájení: 230 V / 50 Hz
Příkon: max. 350 W
Příkon udržení teploty: max. 40 W
Input 230V/50Hz
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti pro-
duktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, 
kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a na-
pomáháte 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 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu  
s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití vý-
robku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud 
jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 
  (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností), 
  nevhodným použitím a nedodržením návodu
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, 
  nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


