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RIZSFŐZŐ EDÉNY
Modell RC-60

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a ter-
mék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati 
útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább ajándékozza a terméket, mellékelje 
hozzá az útmutatót is.

Biztonsági figyelmeztetések

Az első használat előtt és minden használat után mossa tisztára a tálat. 

1. A főzés befejezése után és tisztítás előtt húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
2. Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készülék testét! 
3. Tisztítás előtt várja meg, hogy az edény lehűljön.
4. Ne használjon súroló eszközöket, maró hatású szereket.
5. Fűtőszál és belső rész: a külső felületet törölje tisztára benedvesített kendővel vagy szivaccsal.   
    Ne mossa le a fűtőszálat!
6. Rizsfőző tál: töltse meg a tálat forró vízzel és hagyja kis ideig ázni, 
    ezután mossa tisztára mosogatószeres vízben, majd törölje szárazra puha törlőkendővel.
7. Fedő: mossa tisztára mosogatószeres vízben, majd törölje szárazra puha törlőkendővel.
8. Az edény falára tapadt rizsszemeket távolítsa el. 

A felületre tapadt rizsszemeket távolítsa el puha szivaccsal. A fűtőszál és a rizsfőző tál közötti 
megfelelő kontaktushoz elengedhetetlen, hogy az érintkező felületeik tiszták legyenek.

A készülék kizárólag háztartásokban történő használatra kifejlesztett!!!

Használata
1. A kimért rizst főzés előtt öblítse le vízzel és szórja a főzőedénybe.
2. Öntse fel vízzel a rizst. Egy adag rizshez használjon 1,5 adag vizet. 
    Ha nem öblíti le a rizst vízzel (lásd. 1. pont), használhat 1 adag rizshez 2 adag vizet.
3.  Forgassa el az edényt, hogy meggyőződhessen róla, hogy megfelelően érintkezik a főző-

felülettel.
4. Zárja le az edényt a fedővel.
5. Csatlakoztassa a kábeldugót a fali aljzathoz.
6. Állítsa a kapcsolót „FŐZÉS“ pozícióba. Világít a főzést jelző piros kontrollégő.
7.  A főzés végén a kapcsoló automatikusan átvált felső helyzetbe az étel melegen tartásához. 

Világít az ételek melegen tartását jelző narancssárga kontrollégő.
8.  Vegye le a fedőt és szedje ki az elkészült rizst az edényből. Ehhez használja a készlet részét 

képező kanalat, vagy egyéb műanyag eszközt, amely nem karcolja meg a tál felületét.
9. A főzőtálat soha ne töltse túlságosan tele, nehogy az étel kifolyjon az edényből. 
    Ha ez mégis előfordul, tisztítsa meg alaposan az edényt.
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Fontos figyelmeztetések
Elektromos készülékek üzemeltetésekor mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket:

01. Olvassa el figyelmesen az összes útmutatást.
02.  Kerülje az áramütésveszélyes helyzeteket. Ne merítse vízbe a kábelt, sem a készülék bármely 

alkatrészét vízbe vagy egyéb folyadékba.
03.  Ne hagyja őrizetlenül a készüléket, ha főzés közben a közelben gyerekek tartózkodnak. A 

készüléket gyermekektől megfelelő távolságban, száraz, egyenletes felületre helyezze.
04.  Ellenőrizze rendszeresen a készülék műszaki állapotát. Ne használja a készüléket, ha meghi-

básodott vagy a kábel megsérült. A szükséges javításokat mindig szakszervizzel végeztesse.
05. Ne használjon a készülékhez a készlethez nem tartozó egyéb kiegészítőket.
06. Ne használja kültéren a készüléket.
07. Tartsa távol a kábelt forró felületektől, éles peremektől, sarkaktól.
08. Ne használja a készüléket hőforrások közelében.
09. Legyen nagyon óvatos a forró edénnyel és forró ételekkel. 
10. A készüléket kizárólag a rendeltetésszerű célra használja.
11. Legyen óvatos a fedő leemelésekor, nehogy megégesse a forró gőz. 
12.  Ügyeljen rá, hogy a készülék elektromos részei ne kerüljenek érintkezésbe folyadékokkal (a 

rizsfőző belső része).
13.  Vigyázat: A készülék használata közben forró gőz távozik az edényből. Mindig tartsa be az 

összes biztonsági óvintézkedést, hogy elkerülje az égésveszélyt, tűz- és egyéb balesetves-
zélyes helyzetek kialakulását és az ezek következtében keletkező anyagi károkat és személyi 
sérüléseket.

14.  Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a címkén feltüntetett követelményeknek 
(lásd. lejjebb).

15.  Olyan helyen működtesse a készüléket, ahol felette és körülötte megfelelően áramolhat a 
levegő. Ne állítsa a készüléket függönyök, tapéta, ruhák, törölközők vagy egyéb gyúlékony 
anyag közelébe üzemeltetés közben.

16. Ne használja az edényt a maradék rizs tárolására. 
17.  A terméket nem használhatják gyerekek, és olyan személyek, akik mentális vagy fizikai kor-

látozottság következtében nem képesek a termék rendeltetésszerű és biztonságos üzemel-
tetésére. Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játsszanak.

18. Tartsa távol a készüléktől a gyerekeket, különösen főzés közben.
19. Ha megsérült a kábel, a szükséges cserét mindig szakszervizben végeztesse.
20. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

A FŰTŐSZÁLAT SOHA NE MERÍTSE VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA!

Műszaki jellemzők:
Feszültség: 230 V / 50 Hz
Teljesítmény: max. 350 W
Melegen tartás teljesítménye: max. 40W
Input 230V/50Hz
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KÖRNYEZETVÉDELEM:
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már
nem gazdaságos, ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt
gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az

emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat.
További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes
helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján
súlyos büntetéseket vonhat maga után.

SZERVIZ:
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval
eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK:
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 

használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata 

során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése 
céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet 
a valódi terméktől.


