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SI Avtomatski kuhalnik riža 
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
 ■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene 
osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene 
z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Čiščenja 
in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati 
nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Napravo in napajalni kabel hranite izven 
dosega otrok, mlajših od 8 let.

 ■ Otroci se ne smejo igrati z napravo.
 ■ Ta naprava je zasnovana za kuhanje in ohranjanje toplote kuhanega riža. 
 ■ Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, 
kot so:

 –  kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 –  hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 –  kmetije;
 –  objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
 ■ Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi dodatki, ki jih je predvidel proizvajalec. 
 ■ Napravo postavite na stabilno in ravno površino.
 ■ Naprave ne postavljajte na, ali blizu električnega ali plinskega štedilnika ali drugih 
virov toplote.

 ■ Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico.
 ■ Preden napravo priključite na napajanje se prepričajte, da: 

 –  je nazivna napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici, 
 –  je odstranljiva posoda napolnjena z ustrezno količino riža in vode, ter, da je pravilno 

nameščena v zunanji posodi. 
 ■ Naprave ne zaženite brez pravilno nameščenega pokrova.
 ■ Pazite, da se na električni vtič ne zlije voda.

Pozor: 
Riža ali vode na zlivajte v zunanjo posodo. Nepravilna uporaba lahko privede do 
poškodb vas ali naprave. 

 ■ Med delovanjem naprave, mora biti nad in okoli nje dovolj prostora za kroženje zraka. 
 ■ Dostopne površine naprave med in po uporabi ostanejo vroče. Vročih površin se 
ne dotikajte. Pri ravnanju s posodo ali pokrovom uporabite ročaj.

 ■ Če nameravate napravo pustiti brez nadzora ali ste zaključili z delom, oziroma pred 
njenim čiščenjem, jo izklopite in izključite iz električne vtičnice. 
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 ■ Pred premikanjem, čiščenjem ali vzdrževanjem, pustite napravo na prostem, da se 
ohladi.

 ■ Po vsaki uporabi napravo očistite skladno z  navodili v  poglavju „Čiščenje in 
vzdrževanje”.

 ■ Za izognitev morebitnih poškodb zaradi električnega šoka, zunanje posode ali 
napajalnega kabla nikoli ne čistite pot tekočo vodo ali ju potapljate v vodo ali 
katerokoli drugo tekočino. 

 ■ Vtikača nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni kabel. To lahko poškoduje napajalni 
kabel ali vtičnico. Napravo iz električne vtičnice izklopite tako, da trdno primete za 
vtikač in ga počasi izvlečete ven.

 ■ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga 
podobno usposobljena oseba, kajti to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. 

 ■ Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali kaže znake poškodb. Da bi se 
izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave ne popravljajte ali 
prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve na napravi, naj opravi pooblaščeni 
servisni center. S poseganjem v napravo med garancijskem obdobjem tvegate, da 
razveljavite garancijo.
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SI Avtomatski kuhalnik riža 
Uporabniški priročnik

 ■ Pred uporabo naprave, pozorno preberite uporabniški priročnik, 
tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo 
uporabljajte le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu 
priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer 
ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili. 

 ■ Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo 
embalažo in originalni račun – skupaj z jamstvom prodajalca ali 
garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko 
uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite 
v originalno embalažo.

OPIS KUHALNIKA RIŽA IN PRILOŽENIH PRIPOMOČKOV
A1 Ročaj za prenašanje
A2 Odprtina za paro
A3 Gumb za odpiranje pokrova
A4 Pokrov
A5 Zunanja posoda
A6 Napajalni kabel  

(ni prikazano)
A7 Stikalo za vklop  

(ni prikazano)
A8 Indikatorska lučka kuhanja
A9 Indikatorska lučka 

ohranjanja toplote

A10 Preklopno stikalo načina 
kuhanja in ohranjanja 
toplote

A11 Merilna posodica za riž in 
vodo

A12 Zajemalka
A13 Žlica za mešanje
A14 Parnik
A15 Notranja odstranljiva 

posoda z nelepljivo 
površino

PRED PRVO UPORABO
1. Kuhalnik riža in pripomočke vzemite iz embalaže.
2. Odstranljivo posodo A15, merilno posodico A11,  žlico A13 

in zajemalko A12 operite v topli vodi z uporabo kuhinjskega 
detergenta. Nato izperite vse te dele pod tekočo vodo in jih dobro 
obrišite.

UPORABA KUHALNIKA RIŽA
1. Odstranljivo posodo A15 postavite na kuhinjski pult ali drugo 

ravno, stabilno površino. S pomočjo priložene merilne posodice 
A11 izmerite potrebno količino riža. 

Pozor: 
Naenkrat je možno skuhati 8 polnih merilnih posodic riža.

  Riž postavite v cedilo in ga sperite z vodo. Spran riž postavite 
v odstranljivo posodo A15 in ga enakomerno razporedite iz 
sredine proti robu posode. Dodajte ustrezno količino hladne vode. 
Priporočeno razmerje riža:vode boste našli v spodnji tabeli.

Število polnih merilnih 
posodic riža Količina vode

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

Opomba: 
Na merilni posodici A11 sta označeni dve merilni lestvici. Ena 
merilna lestvica je uporabljena za merjenje količine riža (¼, 
½, ¾ skodelice ali ena polna skodelica), druga lestvica pa je 
uporabljena za merjenje vode (40 do160 ml). 
Ena merilna posodica predstavlja 140 g nekuhanega riža. 

Pozor: 
Razmerje riža in vode lahko po potrebi prilagodite. Vendar 
poskrbite, da nivo vode ne preseže oznake 1,8 L na notranji 
steni odstranljive posode A15. Sicer lahko med postopkom 
kuhanja ven uhaja vrela voda.

2. Posodo A15 postavite v zunanjo posodo A5 in zaprite pokrov 
A4. Poskrbite, da je posoda A14 pravilno postavljena v zunanjo 
posodo A5. 

3. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Stikalo za vklop 
A7 premaknite v položaj I (vklop). 

4. Ko vključite napajalni kabel v električno vtičnico, bo način „KEEP 
WARM“ (ohranjanje toplote) samodejno vklopljen. To signalizira 
vklop indikatorske lučke „KEEP WARM“ A9. Za pričetek načina 
„COOK“ (kuhanje riža) pomaknite stikalo A10 navzdol. Indikator 
„COOK“ A8 se bo vklopil. Med kuhanjem riža, stikala A10 ne 
pomaknite nazaj v zgornji položaj. 

5. Riž bo kuhan v približno 30 minutah. Po končanem kuhanju, 
se bo kuhalnik riža samodejno preklopil v način „KEEP WARM“ 
(ohranjanje toplote). Način „KEEP WARM“ (ohranjanje toplote) 
lahko riž obdrži topel do 6 ur. Po tem času, se bo kuhalnik riža 
izklopil.

Nasvet:
Riž bo okusnejši če ga pustite, da se konča kuhati v načinu 
„KEEP WARM“ (ohranjanje toplote) za 10 do 20 minut.

Opomba: 
Za ohranjanje okusa, priporočamo, da riža no ohranjate 
toplega za več kot 3 ure. Sicer, se lahko izsuši.

6. Če želite servirati riž, prevodno odprite pokrov s pritiskom na 
gumb za odpiranje pokrova A3. Z uporabo žlice A13 riž nežno 
premešajte in postrezite.

Pozor: 
Da bi se izognili poškodovanju nelepljive površine 
odstranljive posode A15, za mešanje riža ne uporabljajte 
kovinskih kuhinjskih pripomočkov.

7. Riž lahko ponovno kuhate po nekaj minutah, takoj ko je mogoče 
ponovno vklopiti način „COOK“ (kuhanje riža).

Opomba: 
Stikala A10 ne poskušajte držati v spodnjem položaju.

8. Ko ste končali z uporabo naprave, pomaknite stikalo za vklop A7 
v položaj 0 (izklop). Če naprave ne uporabljate, izklopite napajalni 
kabel iz vtičnice. 

KUHANJE V PARI
 ■ Kuhalnik riža ima tudi funkcijo kuhanja v pari. V posodo zlijte 

zadostno količino vode (0,5 l ali več). V parnik dodajte zelenjavo 
ali druga živila. Nato nadaljujte na enak način kot pri kuhanju riža. 

 ■ Ko je vsa voda izhlapela, se bo kuhalnik riža preklopil v način 
ohranjanja toplote. Zato je potrebno spremljati stanje živil in vode.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
 ■ Napajalni kabel izklopite iz vtičnice in počakajte, da se kuhalnik 

riža ohladi. Odstranljivo posodo A15 vzemite iz zunanje posode 
A5 in odstranite preostali riž. 

 ■ Posodo A15, merilno posodico A11, žlico A13 in zajemalko A12 
operite v topli vodi z uporabo kuhinjskega detergenta. Nato 
izperite vse te dele pod tekočo vodo in jih dobro obrišite.
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Pozor: 
Odstranljive posode A15 ne operite v pomivalnem stroju.

 ■ Zunanjo posodo A5 očistite z uporabo vlažne krpe in jo nato 
obrišite.

 ■ Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, jeklene 
volne, bencina, topil itd. 

SKLADIŠČENJE
 ■ Sestavljen kuhalnik riža hranite v suhem in čistem prostoru, izven 

dosega otrok.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ........................................................220−240 V 
Nazivna frekvenca .............................................................................. 50/60 Hz
Nazivna vhodna moč ....................................................................700–830 W
Kapaciteta .........................................1,4 kg nekuhanega riža + 1,8 l vode

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične 
specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, 
da rabljene električne in elektronske opreme ne smete 
odlagati skupaj z  ostalimi gospodinjskimi odpadki.  
Za pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav 
boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na 
predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih 
članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene 

električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem 
nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 
vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, 
ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več 
podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za 
zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu 
z državnimi predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se 
o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih 
posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


