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NL Volautomatische rijstkoker 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
 ■ Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, evenals 
door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of onervaren personen, 
mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het 
apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden 
van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder 
zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het 
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

 ■ Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
 ■ Dit apparaat is bestemd voor het koken van rijst en om gekookte rijst warm te 
houden. 

 ■ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik 
op plaatsen zoals:

 –  personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 –  hotel- of motelkamers en andere woonruimten;
 –  boerderijen;
 –  bed & breakfast.
 ■ Gebruik het apparaat alleen met de originele toebehoren van de fabrikant. 
 ■ Het apparaat moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst.
 ■ Plaats het apparaat niet op of in de buurt van elektrische of gasfornuizen, of andere 
apparaten die een bron van warmte zijn.

 ■ Het apparaat alleen aansluiten op een geaard stopcontact.
 ■ Voordat u de stekker van dit apparaat in het stopcontact steekt, controleer of: 

 –  de nominale spanning op het typeplaatje dezelfde is als de elektrische spanning 
van het stopcontact, 

 –  de verwijderbare kom is gevuld met een geschikte hoeveelheid rijst en water en 
bevindt zich correct in de buitenpot. 

 ■ Schakel het apparaat niet in als het deksel niet goed gesloten is.
 ■ Zorg dat er geen water op de stekker wordt gemorst.

Opgelet: 
Giet geen rijst of water in de buitenpot. Incorrect gebruik kan leiden tot letsel 
of schade aan het apparaat. 

 ■ Tijdens gebruik moet er voldoende ruimte zijn voor luchtcirculatie boven en rondom 
het apparaat. 
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 ■ De toegankelijke oppervlakken van het apparaat zijn heet tijdens na het gebruik, 
als gevolg van restwarmte. Raak het hete oppervlak niet aan. Gebruik het handvat 
en -greep bij het hanteren van de pot of het deksel.

 ■ Schakel altijd het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als 
u het apparaat zonder toezicht achterlaat, als u het niet gebruikt en voor het 
schoonmaken. 

 ■ Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.
 ■ Reinig het apparaat na elk gebruik volgens de instructies in het hoofdstuk Reiniging 
en onderhoud.

 ■ Om mogelijke verwondingen door elektrische schokken te voorkomen, mag de 
buitenste pot of het netsnoer niet onder stromend water worden schoongemaakt 
en niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld. 

 ■ Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.  
Dit kan het netsnoer of het stopcontact beschadigen. Trek bij het uit het stopcontact 
halen van de stekker alleen aan de stekker.

 ■ Is het netsnoer beschadigd, dan moet het door een erkend Service Center of 
door een gekwalificeerd persoon worden vervangen; dit zal gevaarlijke situaties 
voorkomen. 

 ■ Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of beschadigingen vertoont. Om 
het risico op letsel door elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet 
zelf repareren of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen aan het apparaat 
door een erkend Service Center uitvoeren. Als u tijdens de garantieperiode aan het 
apparaat knoeit, dan kan de garantie vervallen.
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NL
Volautomatische 
rijstkoker 
Handleiding

 ■ Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs 
als u vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. 
Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding 
is beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plek, waar 
deze in de toekomst gemakkelijk kan worden geraadpleegd. 

 ■ Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het 
verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring van de 
verkoper of garantiekaart te bewaren, voor ten minste de duur van 
de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties 
of kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken 
in de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN DE RIJSTKOKER EN DE MEEGELEVERDE 
ACCESSOIRES
A1 Draaggreep
A2 Stoomuitlaat
A3 Knop om deksel te openen
A4 Deksel
A5 Buitenkom
A6 Snoer (niet weergegeven)
A7 Aan-uitschakelaar  

(niet weergegeven)
A8 Kookindicator
A9 Indicator voor warm 

houden

A10 Schakelaar om te schakelen 
tussen koken en warm 
houden

A11 Maatbeker voor rijst en 
water

A12 Pollepel
A13 Roerlepel
A14 Stomer
A15 Interne, verwijderbare 

antiaanbak kom

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Haal het apparaat en de accessoires uit de verpakking.
2. Was de verwijderbare kom A15, maatbeker A11,  lepel A13 en 

pollepel A12 in warm water met schoonmaakmiddel. Daarna 
deze onderdelen afspoelen onder schoon stromend water en 
afdrogen met een theedoek.

DE RIJSTKOKER GEBRUIKEN
1. Plaats de verwijderbare kom A15 op het aanrecht in de keuken 

of op een andere stabiele ondergrond. Meet de gewenste 
hoeveelheid rijst met de meegeleverde maatbeker A11. 

Opgelet: 
In één batch is het mogelijk om maximaal 8 niveaus rijst 
te bereiden.

  Plaats de rijst in een zeef en spoel deze onder stromend water. 
Plaats de rijst in de verwijderbare kom A15 en verspreid deze 
gelijkmatig van het midden tot de zijkanten van de kom. Voeg 
de juiste hoeveelheid koud water toe. In de onderstaande tabel 
vindt u de aanbevolen rijst-waterverhouding.

Niveau van maatbeker voor 
rijst Hoeveelheid water

1 0,2 l
2 0,4 l
3 0,6 l
4 0,8 l
5 1,0 l
6 1,2 l
7 1,4 l
8 1,6 l
9 1,7 l

10 1,8 l

Opmerking: 
Op de maatbeker A11 zijn er twee meetschalen. Een 
meetschaal wordt gebruikt om de rijst te meten (¼, ½, ¾ kop 
of een niveau maatbeker) en de tweede meetschaal wordt 
gebruikt om het water te meten (40 tot 160 ml). 
Een niveau van de maatbeker komt overeen met 140  g 
ongekookte rijst. 

Opgelet: 
De rijst-waterverhouding kan worden gewijzigd, indien 
nodig. Zorg dat het waterpeil niet hoger dan de 1,8  l 
markering komt, aan de binnenkant van de verwijderbare 
kom A15. Anders kan er kokend water uit de kom komen.

2. Plaats de kom A15 in de buitenkom A5 en sluit het deksel A4. 
Zorg dat de kom A14 correct in de buitenkom A5 is geplaatst. 

3. Steek de stekker in een stopcontact. Schuif de aan-uitschakelaar 
A7 naar de stand I (ingeschakeld). 

4. Als u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, wordt de modus 
KEEP WARM (warm houden) automatisch geactiveerd. Dit wordt 
aangegeven door een brandende indicator Warm houden A9. 
Om de modus COOK (koken) te starten, schuift u de schakelaar 
A10 naar beneden. Het lampje Koken A8 zal branden. Tijdens 
het koken van de rijst mag u de schakelaar A10 niet terug naar 
de bovenste stand schuiven. 

5. De rijst zal in ongeveer 30 minuten worden gekookt. Nadien zal 
de rijstkoker automatisch overschakelen naar de modus KEEP 
WARM (warm houden). De modus KEEP WARM (warm houden) 
kan de rijst tot 6 uur warm houden. Nadien wordt de rijstkoker 
uitgeschakeld.

Tip:
De rijst zal beter smaken als u deze nog 10–20 minuten warm 
houdt in de modus KEEP WARM (warm houden).

Opmerking: 
Om de smaak te behouden, raden we aan dat u de rijst niet 
langer dan 3 uur warm houdt. Anders kan deze uitdrogen.

6. Als u de rijst wil opdienen, open dan voorzichtig het deksel door 
op de knop A3 te drukken. Roer de rijst met de lepel A13 en dien 
op.

Opgelet: 
Om de antiaanbaklaag van de verwijderbare kom A15 niet 
te beschadigen, mag u geen metalen keukengerei gebruiken 
om de rijst te roeren.

7. Na enkele minuten kan een andere batch rijst worden gekookt, 
zodra de modus COOK (koken) kan worden gestart.

Opmerking: 
Probeer de schakelaar A10 niet in de onderste stand te 
houden.

8. Als u het klaar bent met het apparaat te gebruiken, schuif de 
schakelaar A7 naar de stand 0 (uitgeschakeld). Als u het apparaat 
niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. 

BEREIDING MET STOOM
 ■ De rijstkoker heeft ook een stoomkookfunctie. Doe voldoende 

water (0,5 l of meer) in de kom. Plaats groenten of andere 
voedingsmiddelen in de stomer. Ga vervolgens op dezelfde wijze 
te werk als bij het koken van rijst. 

 ■ Als al het water is verdampt, zal de rijstkoker naar de modus Warm 
houden schakelen. Daarom is het nodig om de status van het 
voedsel en water te controleren.

REINIGING EN ONDERHOUD
 ■ Controleer of de stekker uit het stopcontact is gehaald en laat de 

rijstkoker afkoelen. Verwijder de kom A15 uit de buitenkom A5 
en verwijder alle resterende rijst. 
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 ■ Was de kom A15, maatbeker A11, lepel A13 en pollepel A12 in 
warm water met schoonmaakmiddel. Daarna deze onderdelen 
afspoelen onder stromend water en afdrogen met een theedoek.

Opgelet: 
Was de kom A15 niet in de vaatwasser.

 ■ Maak de buitenkom A5 schoon met een vochtige doek en veeg 
droog.

 ■ Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuren, staalwol, 
benzine of oplosmiddelen, enz. voor het reinigen. 

OPSLAG
 ■ Bewaar de gemonteerde rijstkoker op een droge, schone plaats 

buiten het bereik van kinderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik ..........................................................220−240 V 
Nominale frequentie ......................................................................... 50/60 Hz
Nominaal vermogen .....................................................................700–830 W
Capaciteit ......................................... 1,4 kg ongekookte rijst + 1,8 l water

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische 
specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een 
afvalinzamelpunt in uw gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN 
ELEKTRONISCHE APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende 
documenten betekent dat de gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte 
afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u in 
sommige landen van de Europese Unie of andere 

Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de lokale 
leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke 
hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen 
ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale 
autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd 
worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij 
uw verkoper of leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, 
vraag dan de meer informatie over het correct recyclen bij uw 
gemeente of uw verkoper.

Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde 
fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


