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LT Ryžių virimo aparatas
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
Svarbios pastabos
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems 
patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, 
kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.

 ■ Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
 ■ Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi 
būti užtikrinama atitinkama priežiūra.

 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės 
priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. 
Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas 
pažeistas.

 ■ Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų amžiaus 
vaikams pasiekiamoje vietoje. 

 ■ Šis ryžių virimo puodas skirtas naudojimui namuose toliau nurodytose arba 
panašiose vietose:

 –  parduotuvių, biurų ir kitose darbo aplinkoje esančiose virtuvėse;
 –  žemės ūkiuose;
 –  svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose vietose;
 –  svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.

 ■ Kaitinimo elementas po naudojimo lieka įkaitęs.
 ■ Prietaiso paviršius, kuris liečiasi su maistu, visada turi būti valomas pagal 
šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas.

 ■ Saugokite elektros kištuką ir lizdą, kad ant jų nepatektų vandens, taip pat, 
kad ant jų neitų iš prietaiso besiveržiantys karšti garai. Jei taip visgi atsitiktų, 
išjunkite elektros lizdo saugiklį, tada kruopščiai nusausinkite elektros lizdą 
ir kištuką, kad vėliau galėtumėte naudotis prietaisu.

Įspėjimas!
Netinkamai naudojant galima susižaloti.
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Elektros sauga
 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio 
etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.

 ■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Nenaudokite ilginamojo 
laido.

 ■ Niekada nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, kol jis dar tinkamai 
nesurinktas.

 ■ Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, prieš pradėdami jį naudoti.
 ■ Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido kištuko prie elektros lizdo 
šlapiomis rankomis.

 ■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas 
drėgmės.

 ■ Nejunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite 
pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai 
traukdami maitinimo laido kištuką.

 ■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas 
nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus arba aštrių 
daiktų.

 ■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir 
nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti 
specializuotas techninės priežiūros centras. Bandant be leidimo taisyti 
prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.

 ■ Norėdami išvengti susižalojimo dėl elektros smūgio pavojaus, niekada 
nemerkite ryžių virimo aparato, jo maitinimo laido ir elektros kištuko 
į evandenį ar kokį nors kitą skystį.

 ■ Pabaigę naudotis prietaisu, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo.

Kaip tinkamai naudotis ryžių virimo aparatu
 ■ Šis ryžių virimo aparatas skirtas ryžiams, avižiniams dribsniams, kruopoms 
virti ir maistui virti garuose. Nenaudokite jo kitaip nei pagal numatytąją 
paskirtį.

 ■ Šis ryžių virimo aparatas skirtas naudoti tik patalpose. Niekada nesinaudokite 
juo lauke arba pramoninėje aplinkoje.

 ■ Šį ryžių virimo aparatą privaloma naudoti tik pagal šioje naudojimo 
instrukcijoje pateiktus nurodymus.

 ■ Naudokite šį ryžių virimo aparatą tik su pateiktais originaliais priedais.
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Dėmesio!
Naudojant neoriginalius priedus gali kilti pavojus.

 ■ Šio ryžių virimo aparato negalima valdyti su programuojamu prietaisu, 
išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

 ■ Nenaudokite ryžių virimo aparato vidaus patalpoms šildyti.
 ■ Palikdami ryžių virimo aparatą be priežiūros, išimdami virimo dubenį arba 
garinimo indą, valydami, atlikdami techninę priežiūrą arba perstatydami 
prietaisą į kitą vietą, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. 
Niekada neperstatinėkite veikiančio ryžių virimo aparato.

 ■ Nesinaudokite ryžių virimo aparatu, jei jis tinkamai neveikia, arba tuo 
atveju, jei jis buvo nukritęs ant grindų, įkritęs į vandenį arba kaip nors kitaip 
pažeistas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų 
patikrintas arba sutaisytas.

 ■ Nejunkite ryžių virimo aparato prie elektros lizdo ir neįjunkite jo, jei išimamas 
virimo dubuo neįdėtas į ryžių virimo aparatą.

 ■ Nenaudokite ryžių virimo aparato su tuščiu išimamu virimo dubeniu.
 ■ Niekada nedėkite jokių daiktų tarp kaitvietės ir išimamo vidinio dubens 
pagrindo.

 ■ Draudžiama keisti ryžių virimo aparato paviršių, pvz., naudojant lipniąją 
dekoratyvinę plėvelę, foliją ir pan.

Įspėjimas!
Nepilkite vandens ir nedėkite jokio maisto tiesiai į ryžių virimo 
aparato bloką. Maistas dedamas ir vanduo pilamas tik į išimamą 
virimo dubenį.

Kur statyti ryžių virimo aparatą
 ■ Ryžių virimo aparatą statykite tik ant lygaus švaraus sauso stabilaus, karščiui 
atsparaus paviršiaus. 

 ■ Nestatykite ryžių virimo aparato ant stalo krašto, ant kriauklės indų 
džiovyklos, ant nestabilaus, pasvirusio ar nelygaus paviršiaus, ant elektrinės 
arba dujinės viryklės ir kitų šilumos šaltinių arba šalia jų.

 ■ Nenaudokite ryžių virimo aparato, pastatę jį ant karščiui jautrių paviršių, 
nes tokie paviršiai gali būti sugadinti.

 ■ Virdami valgį, nestatykite ryžių virimo aparato tiesiai ant karščiui jautrių 
stalviršių, pvz. akmeninių stalviršių. Tokio tipo stalviršiai yra jautrūs 
netolygiam karščiui: kaitinami viename taške jie gali skilti. Jei šį ryžių virimo 
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aparatą norite naudoti pastatę jį ant karščiui jautraus stalviršio, po juo 
padėkite pjaustymo lentelę arba panašų karščiui atsparų padėklą.

 ■ Nestatykite ryžių virimo aparato šalia daiktų, paviršių ar po daiktais, kuriuos 
gali apgadinti garai, pavyzdžiui, šalia sienų, virtuvės baldų, spintelių, 
paveikslų, užuolaidų, nes išeinantys garai gali juos sugadinti.

 ■ Prietaisą privaloma pastatyti stabiliai, rankenas nustatant taip, kad 
neišbėgtų karšti skysčiai.

Kaip naudoti išimamą virimo dubenį
 ■ Naudokite tik su šiuo ryžių virimo aparatu pateiktą išimamą virimo dubenį. 
Niekada nenaudokite kitokių dubenų.

 ■ Nenaudokite įskilusio, deformuoto ar kitaip sugadino virimo dubens. 
Sugadintą virimo dubenį privaloma pakeisti nauju originaliu dubeniu.

 ■ Niekada nenaudokite virimo dubens atskirai, be ryžių virimo aparato bloko, 
pvz., maistui ruošti ant elektrinių, dujinių, indukcinių viryklių arba ant 
atviros ugnies.

 ■ Virimo dubens negalima plauti indaplovėje.  

Prieš pradedant gaminti
 ■ Dėdami išimamą virimo dubenį į ryžių virimo aparatą įsitikinkite, ar dubens 
išorinis paviršius ir vidinė ryžių virimo aparato dalis yra visiškai švarūs ir 
sausi. Ant išorinio virinimo dubens paviršiaus arba ryžių virimo aparato 
kaitinimo elemento neturi būti prisvilusių maisto likučių ir pan. Antraip 
ryžių virimo aparatas gali netinkamai veikti arba sugesti.

 ■ Jungdami ryžių virimo aparato prie elektros lizdo įsitikinkite, ar išimamo 
virimo dubuo yra tinkamai įdėtas į ryžių virimo aparatą, ar į jį pripilta vandens 
bei pridėta maisto produktų ir virimo dubuo yra tinkamai uždengtas 
dangčiu. Neperpildykite virimo dubens.

Sauga verdant maistą
 ■ Nepalikite veikiančio ryžių virimo aparato be priežiūros.
 ■ Naudojantis ryžių virimo aparatu, jis privalo būti tvirtai uždengtas dangčiu. 
Nepalikite ant dangčio jokių daiktų (pvz., virtuvinių pirštinių, šluosčių), nes 
jie gali uždengti garų išleidimo angą.

 ■ Naudojant ryžių virimo aparatą, virš jo ir aplink jį turi būti pakankamai 
vietos orui cirkuliuoti. Neuždenkite ryžių virimo aparato.

 ■ Pasirūpinkite, kad garų išleidimo anga nebūtų nukreipta į karščiui jautrias 
medžiagas, jus arba kitus žmones. Karšti garai gali smarkiai nuplikyti.



- 6 -  04/2019 Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

 ■ Virdami maistą, nelieskite tų vietų, pro kurias išleidžiami garai, nes galite 
nusideginti arba nusiplikyti.

 ■ Naudodami šilumos palaikymo funkciją nepalikite jokių virtuvės reikmenų 
išimamame virimo dubenyje (pvz. maišymo ir serviravimo šaukšto).

 ■ Ryžių virimo aparatui veikiant atviri neizoliuoti jo paviršiai labai įkaista; be 
to, po naudojimo jie dar kurį laiką lieka įkaitę.

 ■ Atidengdami dangtį būkite atsargūs – jį visada atidenkite atokiai nuo savęs.
 ■ Nuimdami dangtį pasirūpinkite, kad vanduo nulašėtų į išimamą virimo 
dubenį. Vandens niekada neturi prilašėti į ryžių virimo aparato bloką.

Išvirus maistą
 ■ Prieš atidengdami virimo dubenį arba išimdami garinimo indą ir prieš 
plaudami, visada palaukite, kol ryžių virimo aparatas visiškai atvės.

 ■ Nedėkite įkaitusio dangčio ant karščiui jautrių paviršių.

Kaip naudoti ryžių virimo aparatą ir jo dalis
 ■ Pabaigę gaminti, tvarkydami ryžių virimo aparatą, būkite labai atsargūs, kad 
neprisiliestumėte prie ryžių virimo aparato arba kitų ryžių virimo aparato 
dalių, nes jos vis dar gali būti labai karštos.

 ■ Nelieskite karštų ryžių virimo aparato paviršių. Atjungę ryžių virimo aparatą 
nuo elektros lizdo, jį kelkite ir neškite už jo nešimui skirtos rankenos. Kad 
būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.

 ■ Dangtį nukelkite ir neškite laikydami už jo rankenos. Atidengdami dangtį 
būkite atsargūs, kad iš virimo dubens išeinantys garai nebūtų nukreipti 
į  jus ir jūsų nenuplikytų. Kad būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti 
virtuvines pirštines.

 ■ Pabaigę gaminti, išimdami virimo dubenį, naudokite virtuvines pirštines 
arba pateiktąsias apsaugines pirštines.

 ■ Nešant karšto maisto arba skysčių pilną ryžių virimo aparatą reikia būti 
nepaprastai atsargiems.

 ■ Maistą maišykite ir semkite plastikiniams arba mediniais įrankiais, nes 
metaliniai virtuvės reikmenys gali pažeisti virimo dubens paviršių.

Sauga atliekant techninės priežiūros darbus
 ■ Po kiekvieno naudojimo reguliariai nuvalykite ryžių virimo aparatą pagal 
nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nevykdykite jokių ryžių 
virimo aparato techninės priežiūros darbų, išskyrus standartinius, skyriuje 
„Valymas ir priežiūra“ nurodytus valymo darbus.
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 ■ Naudokite medinius, silikoninius arba plastikinius virtuvės reikmenis, kad 
nesubraižytumėte nesvylančios virimo dubens dangos.

 ■ Jokių šio ryžių virimo aparato dalių negalima plauti indaplovėje.
 ■ Jei dangtis ir išimamas virimo dubuo yra karšti, nemerkite jų į šaltą vandenį 
ir neplaukite jų po tekančiu šaltu vandeniu. Staigus temperatūros pokytis 
gali juos sugadinti.
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LT Ryžių virimo aparatas
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo 
buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo 
vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte 
jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad 
pridedate šį naudotojo vadovą.

 ■ Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol 
nepatikrinsite visų jo dalių. Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės 
dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą 
bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl 
nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį 
supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠAS
A1 Dangtis
A2 Rankena
 Ji atspari karščiui, todėl ryžių virimo 

aparatą galima nešti net ir be 
apsauginių pirštinių.

A3 Ąselės skląsčiams užspausti / 
atlaisvinti

A4 Garų išleidimo angos
A5 0,6 litro talpos išimamas virimo 

dubuo (skirtas 450 g ryžių)
 Jis turi neprisvylantį vidinį sluoksnį 

ir jo sienelės užtikrina vienodą 
šilumos paskirstymą.

A6 Tvirtinimo skląsčiai
A7 Ryžių virimo aparato blokas su 

korpusu, pagamintu iš maisto klasės 
nerūdijančiojo plieno.

A8 Valdymo skydelis 

A9 Šildymo elementas 
A10 Maitinimo laidas
 Maitinimo laidą galima suvynioti 

ryžių virimo aparato apačioje.
A11 Standartinis garinimo įdėklas
 Maistui garuose virti (daržovėms, 

mėsai ir pan.)
A12 Nešiojamasis garinimo indas
 Maistui garuose gaminti ir tuo pat 

metu naudoti vietoj nešiojamosios 
dėžutės. Jis pagamintas iš 
nenuodingos medžiagos, kurios 
sudėtyje nėra kenksmingo 
bisfenolio (BPA).

A13 Ryžių ir vandens matavimo indelis
A14 Gilus ryžių šaukštas
A15 Negilus ryžių šaukštas

B1 Skaitmeninis ekranas
B2 Virimo režimo indikatorius
B3 Šilumos palaikymo režimo 

indikatorius
B4 Ryžių virimo režimas
B5 Virimo garuose režimas
B6 Virimo paleidimo mygtukas
B7 Virimo pradžios atidėjimo režimo 

indikatorius

B8 Avižinės košės virimo režimas
B9 Kruopų virimo režimas
B10 Lėtojo virimo režimas
B11 Šilumos palaikymo režimo įjungimo 

/ atšaukimo mygtukas
B12 Virimo pradžios atidėjimo 

nustatymo mygtukas

D1 Vožtuvo tarpiklis
D2 Plūdinis vožtuvas
D3 Apatinis dangtis
D4 Didysis tarpiklis

D5 Mažasis tarpiklis
D6 Dangčio korpusas
D7 Garų išleidimo anga
D8 Tvirtinimo varžtai (5 vnt.)

NUMATYTOJI RYŽIŲ VIRIMO APARATO PASKIRTIS
 ■ Ryžių virimo aparatas skirtas ryžiams, avižinei košei, kruopoms ir maistui, kurį galima 

lėtai virti, gaminti, o paskui laikyti šiltai.
 ■ Be to, garinimo įdėklą galima naudoti mėsai ir daržovėms garuose virti, kad būtų 

išsaugotas maksimalus jų maistingųjų medžiagų kiekis.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Prieš naudojant pirmą kartą, būtina kruopščiai išplauti virimo dubenį A5 ir priedus 

A11–A15 karštame vandenyje, naudojant neutralų indų ploviklį.  Nuskalaukite visas 
šias dalis švariu vandeniu ir sausai nušluostykite. Virimo dubenį taip pat galima 
plauti indaplovėje.

 ■ Taip pat drėgna minkšta šluoste nuvalykite vidines ir išorines ryžių virimo aparato 
bloko A7 dalis bei dangtį A1, po to viską sausai iššluostykite. Niekada nekiškite ryžių 
virimo aparato bloko A7 į vandenį ir jokį kitą skystį!

PASIRUOŠIMAS NAUDOTI
KAIP PRIDĖTI MAISTO PRODUKTŲ
 ■ Išimkite virimo dubenį A5 iš ryžių virimo aparato, sudėkite į jį reikiamus maisto 

produktus ir pripilkite vandens, kiek nurodyta konkrečiame recepte. 
 ■ Ryžių kiekį matuokite pateiktuoju matavimo indeliu A13. Ant matavimo indelio 

pažymėtos dvi matavimo skalės. Viena matavimo skalė skirta matuoti ryžius (¼, ½, 
¾ stiklinės arba pilna stiklinė), o  antroji – vandenį (nuo 20 iki 80 ml). Viena pilna 
stiklinė yra lygi 70 g birių, nevirtų ryžių.

 ■ Perpilkite ryžius į koštuvą ir rūpestingai praskalaukite tekančiu vandeniu. Supilkite 
ryžius į virimo dubenį ir lygiai paskirstykite nuo centro iki dubens kraštų. Įpilkite 
tinkamą kiekį vandens. Rekomenduojamas ryžių:vandens santykis paprastai yra 
1:1,2. Visgi, šį santykį galite keisti pagal savo skonį ir patirtį.

 ■ Kaip tinkamai užpildyti virimo dubenį A5, pavaizduota C pav. Iš viso dubenį 
maisto produktais su vandeniu galima pripildyti ne daugiau nei 4/5 jo tūrio arba 
iki aukščiausio lygio žymės. Gamindami valgius, kurių tūris verdant padidėja, virimo 
dubenį pripildykite ne daugiau nei 3/5 jo tūrio. Visgi, maistas virimo dubenyje 
privalo užpildyti bent 1/5 jo tūrio arba siekti žemiausio lygio žymę. 

Įspėjimas!
Niekada nedėkite maisto tiesiai į ryžių virimo aparato bloką A7 – 
visada dėkite tik į virimo dubenį A5.
Niekada nepjaustykite maisto tiesiai virimo dubenyje.

 ■ Jei dedant maisto produktus į virimo dubenį jo viršutinis kraštas ir kitos vietos būtų 
sutepti, nuvalykite viską tinkamu medžiaginiu arba popieriniu rankšluostėliu. 

 ■ Prieš dėdami virimo dubenį į ryžių virimo aparato bloką, patikrinkite bloko vidų, 
o  pirmiausia – kaitinimo elementą A9 bei vietą aplink jį, ar viskas švaru ir nėra 
likusių maisto likučių. Būtina pašalinti bet kokius ant kontaktinių paviršių esančius 
nešvarumus.

 ■ Įdėkite virimo dubenį į ryžių virimo aparatą. Įdėję virimo dubenį, pasukiokite jį į abi 
puses, kad jis tinkamai įsitaisytų ant kaitinimo elemento. 

Įspėjimas!
Niekada nenaudokite ryžių virimo aparato be virimo dubens. 
Niekada nenaudokite virimo dubens atskirai, pavyzdžiui, virimui 
ar šildymui ant dujinių viryklių, elektrinių ar keraminių kaitviečių 
arba orkaitėje. 

 ■ Uždenkite virimo dubenį dangčiu A1 ir užspauskite skląsčius A6 ant ąselių A3. 
Patikrinkite, ar dangtis tinkamai užfiksuotas, pabandydami pakelti ryžių virimo 
aparatą už rankenos A2. Ryžių virimo aparatas paruoštas naudoti.

KAIP NAUDOTI GARINIMO INDUS
 ■ Garinimo indai skirti didesniam maisto kiekiui (daržovėms, mėsai ir pan.) gaminti 

pasirinkus virimo garuose režimą.
 ■ Dėkite maistą į atitinkamą garinimo indą ir įdėkite jį į virimo dubenį. 
 ■ Įpilkite į virimo dubenį A5 vandens: vandens turi būti tiek, kad jis nesiektų garinimo 

įdėklo. Vanduo neturi apsemti maisto. Uždenkite virimo dubenį  dangčiu A1 ir 
užfiksuokite jį.

 ■ Jei verdant reikia pripilti daugiau vandens, atsargiai nuimkite dangtį ir įpilkite 
reikiamą kiekį vandens. Visgi, atidengus dangtį, išeis šiluma, todėl virimo laikas 
pailgės.

KUR STATYTI RYŽIŲ VIRIMO APARATĄ
 ■ Ryžių virimo aparatą statykite ant lygaus, švaraus, sauso, bet svarbiausia – stabilaus 

ir karščiui atsparaus paviršiaus. Jei ryžių virimo aparatą norite naudoti pastatę jį ant 
karščiui jautraus stalviršio, po juo padėkite pjaustymo lentelę arba panašų karščiui 
atsparų padėklą.

 ■ Šalia ryžių virimo aparato neturi būti nieko, ką galėtų sugadinti besiveržiantys garai, 
pvz., sienų, virtuvės baldų, spintelių, paveikslų, užuolaidų ir pan.

 ■ Pasukite ryžių virimo aparatą taip, kad niekas negalėtų užkliudyti jo rankenų ir 
netyčia numesti arba apversti ryžių virimo aparato ir išlieti jame esančio karšto 
maisto.

ĮJUNGIMAS IR BUDĖJIMO REŽIMAS
 ■ Prijunkite elektros laido kištuką A10 prie elektros lizdo. Ryžių virimo aparatas 1 kartą 

supypsės ir pradės veikti budėjimo režimu. 
 ■ Budėjimo režimas reiškia, kad ryžių virimo aparatas yra paruoštas naudoti. Pradės 

mirksėti mygtuko B6 indikatorius ir ekrane B1 pasirodys keturi brūkšniai.
 ■ Ryžių virimo aparato budėjimo režimą taip pat bet kuriuo metu galite įjungti 

paspausdami mygtuką B12, kai verdate maistą arba keičiate virimo trukmę 
pasirinkdami įvairius režimus.

MAISTO GAMINIMAS
TRUMPA VIRIMO REŽIMŲ APŽVALGA 

REŽIMAS TRUKMĖS NUSTATYMAS PASTABA

Rice 
(ryžiai)

Netaikoma – virimo trukmė 
reguliuojama automatiškai

5 matavimo indeliai ryžių 
išverda maždaug per 
35 minutes

Oatmeal 
(Avižinė košė)

Trukmė: nuo 30 minučių iki 
2 valandų 
Trukmė keičiama: 
5 minučių padalomis

Vienam matavimo 
indeliui avižinių dribsnių 
rekomenduojame naudoti 
5 matavimo indelius vandens.

Grains 
(kruopos)

Netaikoma – virimo trukmė 
reguliuojama automatiškai

3 matavimo indeliai kruopų 
išverda maždaug per  
70 minučių

Steam 
(virimas 
garuose)

Trukmė: nuo 10 minučių iki 
1 valandos 
Trukmė keičiama: 
5 minučių padalomis

Atgalinis laiko skaičiavimas 
pradedamas nuo to momento, 
kai užverda vanduo.

Slow cook 
(lėtasis virimas)

Trukmė: nuo 10 minučių iki 
1 valandos 
Trukmė keičiama: 
5 minučių padalomis

Maksimali temperatūra yra 
98 °C

RYŽIŲ VIRIMO REŽIMAS
 ■ Paspauskite mygtuką B4. Pradės mirksėti mygtuko indikatorius. Jei per 30 sekundžių 

nepaspausite jokio mygtuko, indikatorius užges ir ryžių virimo aparatas pradės veikti 
budėjimo režimu.
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 ■ Pradėkite virti paspausdami mygtuką B6. Be perstojo švies mygtukų B2, B4 ir B6 
indikatoriai, o ekrane iš brūkšnelių bus pradėtas piešti keturkampis.

 ■ Ekrane bus rodomas paskutinių dešimties minučių atgalinis skaičiavimas.

AVIŽNĖS KOŠĖS VIRIMO REŽIMAS
 ■ Paspauskite mygtuką B8. Pradės mirksėti mygtuko indikatorius. Jei per 30 sekundžių 

nepaspausite jokio mygtuko, indikatorius užges ir ryžių virimo aparatas pradės veikti 
budėjimo režimu.

 ■ Ekrane bus rodoma numatytoji 1:00 laiko vertė. Spausdami mygtuką B8 trukmę 
galite keisti nuo 00:30 iki 02:00 5 minučių padalomis.

 ■ Pradėkite virti paspausdami mygtuką B6. Be perstojo švies mygtukų B2, B6 ir B8 
indikatoriai, o ekrane bus rodomas atgalinis laiko skaičiavimas.

KRUOPŲ VIRIMO REŽIMAS
 ■ Paspauskite mygtuką B9. Pradės mirksėti mygtuko indikatorius. Jei per 30 sekundžių 

nepaspausite jokio mygtuko, indikatorius užges ir ryžių virimo aparatas pradės veikti 
budėjimo režimu.

 ■ Pradėkite virti paspausdami mygtuką B6. Be perstojo švies mygtukų B2, B4 ir B6 
9 indikatoriai, o ekrane iš brūkšnelių bus pradėtas piešti keturkampis.

 ■ Ekrane bus rodomas paskutinių dešimties minučių atgalinis skaičiavimas.

VIRIMO GARUOSE REŽIMAS
 ■ Paspauskite mygtuką B5. Pradės mirksėti mygtuko indikatorius. Jei per 30 sekundžių 

nepaspausite jokio mygtuko, indikatorius užges ir ryžių virimo aparatas pradės veikti 
budėjimo režimu.

 ■ Ekrane bus rodoma numatytoji 00:30 laiko vertė. Spausdami mygtuką B5 trukmę 
galite keisti nuo 00:10 iki 01:00 5 minučių padalomis.

 ■ Pradėkite virti paspausdami mygtuką B6. Be perstojo švies mygtukų B2, B5 ir B6 
indikatoriai. Ryžių virimo aparatas pirmiausiai užvirs vandenį ir tik tada pradės 
atgalinį nustatyto laiko skaičiavimą.

LĖTOJO VIRIMO REŽIMAS
 ■ Paspauskite mygtuką B10. Pradės mirksėti mygtuko indikatorius. Jei per 

30  sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, indikatorius užges ir ryžių virimo 
aparatas pradės veikti budėjimo režimu.

 ■ Ekrane bus rodoma numatytoji 02:00 laiko vertė. Spausdami mygtuką B5 trukmę 
galite keisti nuo 02:00 iki 10:00 1 valandos padalomis.

 ■ Pradėkite virti paspausdami mygtuką B6. Be perstojo švies mygtukų B2, B6 ir B10 
indikatoriai. Ekrane bus rodomas atgalinis laiko skaičiavimas.

ŠILUMOS PALAIKYMO REŽIMAS
 ■ Naudojant šilumos palaikymo režimą, pagamintas maistas neatšąla iki 12 valandų. 
 ■ Šis režimas įjungiamas arba automatiškai, virimo procesui pasibaigus, arba jį galima 

patiems įjungti paspaudžiant mygtuką B12, kai aparatas veikia budėjimo režimu. 
Ekrane bus rodoma numatytoji 00:00 laiko vertė.

 ■ Įjungtą šilumos palaikymo režimą parodo šviečiantis mygtuko B3 indikatorius.
 ■ Po 12 valandų ryžių virimo aparatas automatiškai pradės veikti budėjimo režimu.

VIRIMO PRADŽIOS ATIDĖJIMO REŽIMAS
 ■ Virimo pradžios atidėjimo režimas naudojamas laikui, kuriam pasibaigus ryžių 

virimo aparatas pradės virti, nustatyti. Maksimali virimo pradžios atidėjimo laiko 
nuostata yra 15 valandų. 

 ■ Pirmiausiai paspauskite norimą virimo režimą, tada – mygtuką B12. Virimo pradžios 
atidėjimo trukmės nuostatų pavyzdžiai:

REŽIMAS MIN.–MAKS. TRUKMĖ

rice (ryžiai) 01:00–15:00

oatmeal (avižinė košė)

02:00–15:00
grains (kruopos)

steam (virimas garuose)

slow cook (lėtasis virima)

 ■ Virimo pradžios atidėjimo režimą galima bet kada atšaukti spaudinėjant mygtuką 
B12. 

Įspėjimas!
Verdant bet kokį maistą ir naudojant bet kokį režimą, išorinis 
ryžių virimo aparato paviršius labai įkaista, todėl nelieskite jo be 
apsauginių priemonių. Jam veikiant, galima liesti tik valdymo 
skydelio A8 valdiklius ir rankenas A2. Būkite itin budrūs, kad 
vaikai nepaliestų ryžių virimo aparato! 
Virdami maistą ir atidengdami dangtį, kai valgis bus išvirtas, 
būkite labai atsargūs, nes pro angas A4 išeinantys garai yra 
nepaprastai karšti. Dangtį visada nukelkite atokiai nuo savęs, kad 
nenusiplikytumėte garais ir vanduo subėgtų atgal į ryžių virimo 
aparatą.

MAISTO GAMINIMO PATARIMAI
 ■ Pasirinkite virimui tinkamą maisto kiekį, kad nebūtų viršytas maksimalus leistinas 

virimo dubens užpildymo tūris. Po maistu visada privalo būti pakankamas kiekis 
vandens, kad ryžių virimo aparatas neperkaistų, kol virimo procesas nebus baigtas.

 ■ Verdant nepjaustytus mėsos gabalus, po jais privalo būti pakankamas kiekis 
vandens. Visada nupjaustykite riebalus nuo mėsos. Mėsą, žuvį ir jūros gėrybes 
privaloma gerai išvirti.

 ■ Maistą supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais, kad jis vienodai išvirtų.
 ■ Daržovės, pavyzdžiui, morkos, svogūnai, ropės ir pan. verda ilgiau nei mėsa, todėl 

juos supjaustykite smulkiau.
 ■ Šaldytas daržoves atšildykite ir jas sudėkite virti likus pusei valandos arba valandai 

iki virimo laiko pabaigos. Tuomet daržovės nepraras savo spalvos ir tekstūros. Tuo 
pat metu maisto produktai ryžių virimo aparate pernelyg neatvės.

 ■ Iš anksto atskirai apkepus mėsą ir daržoves keptuvėje, iš jų ištekės dalis riebalų ir 
mėsa bei daržovės bus skanesnės.

 ■ Lėtojo virimo proceso metu pieno produktai, pavyzdžiui, grietinėlė, grietinė arba 
jogurtas, taip pat makaronai, linkę susitraukti ir suirti, todėl jų dėkite pabaigoje.

 ■ Riebalų, pavyzdžiui, aliejų, sviesto, taukų naudoti visai nebūtina, ypač, jei norite 
sveikai maitintis. Jei negalite ištverti be riebalų, tuomet pakaks 2–3 valgomųjų 
šaukštų aliejaus, atsižvelgiant į gaminamo patiekalo porcijų skaičių.

 ■ Virdami kuo rečiau atidarinėkite dangtį, nes kaskart jį atidengus išeina šiluma ir 
išgaruoja skysčiai. Atkreipkite dėmesį, kad, jei virdami dažnai darinėsite dangtį arba 
ilgam jį nuimsite, automatiškai pailgės virimo laikas.

APSAUGA NUO PERKAITIMO 
 ■ Ryžių virimo aparate įrengtas apsaugos nuo perkaitimo saugiklis. Jei virimo 

dubenyje neliks vandens arba skysčio ir viduje pakils aukšta temperatūra, ryžių 
virimo aparatas automatiškai išsijungs. Tokiu atveju atjunkite elektros maitinimo 
laidą ir palaukite, kol ryžių virimo aparatas atvės. Galite vėl paleisti veikti.

KAIP PABAIGTI VIRTI IR IŠJUNGTI APARATĄ
 ■ Pabaigus virti, prietaisas supypsės (5 kartus) ir užsidegs mygtukų B3 ir B11 

indikatoriai. Ryžių virimo aparatas automatiškai pradės veikti šilumos palaikymo 
režimu ir ekrane bus rodomas šilumos palaikymo funkcijos veikimo laikas. 

 ■ Atlaisvinkite dangtį paspausdami ąseles A3, ir nuleiskite tvirtinimo skląsčius A6. 
Atsargiai atidarykite dangtį ir palaukite, kol išeis garai. Maistą rekomenduojame 
maišyti ir imti pateiktuoju šaukštu, kuris nepažeis neprisvylančios virimo dubens 
dangos.

 ■ Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo, išplaukite ir nuvalykite ryžių 
virimo aparatą, kaip aprašyta skyriuje VALYMAS IR PRIEŽIŪRA, ir padėkite į tinkamą 
saugojimo vietą.

PROBLEMOS IR TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Prijungus aparatą 
prie elektros tinklo 
lizdo, nešviečia joks 
indikatorius.

Nutrūko elektros tiekimas 
arba sugedo valdymo 
skydelis.

Kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros 
centrą.

Kaitinimo elementas 
nekaista.

Sugedo valdymo skydelis 
arba kaitinimo elementas, 
arba suveikė saugiklis.

Kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros 
centrą.

Ryžiai nepakankamai 
išverdami arba 
perverdami.

Per mažai arba per daug 
ryžių.

Naudokite tinkamą 
ryžių ir vandens santykį. 
Nepripildykite virimo indo 
daugiau nei ¾ jo talpos.

Netinkamas ryžių ir vandens 
santykis.

Naudokite tinkamą ryžių 
ir vandens santykį.

Tarp virimo dubens
ir kaitinimo elemento yra 
nešvarumų.

Nuvalykite nešvarumus 
arba svilėsius.

Pažeistas virimo dubuo arba 
sugedo virimo jutiklis.

Kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros 
centrą.

Pro dangtį teka 
vanduo.

Netinkamas ryžių ir vandens 
santykis.

Pakeiskite ryžių–vandens 
santykį, naudokite mažiau 
vandens.

Ryžių virimo aparatas 
supypsėjo 10 kartų 
ir ekrane rodoma 
klaida E1 arba E3. 
Prietaisas nereaguoja 
į jokio mygtuko 
paspaudimą.

Sugedo valdymo skydelis 
arba jutiklis.

Atjunkite elektros 
maitinimo laidą ir 
palaukite, kol ryžių virimo 
aparatas atvės. Jeigu 
net ir prietaisui atvėsus 
problema vis tiek lieka, 
kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros 
centrą.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Dėmesio!
Prieš pradėdami valymo ar priežiūros darbus, ryžių virimo 
aparatą visada atjunkite nuo elektros tinklo. Palaukite, kol ryžių 
virimo aparatas visiškai atvės, tada nuimkite dangtį nuo virimo 
dubens.

RYŽIŲ VIRIMO APARATAS IR VIRIMO DUBUO
 ■ Išplaukite išimamą virimo dubenį ir visus naudotus priedus karštame vandenyje su 

indų plovikliu, nuskalaukite ir sausai iššluostykite minkšta šluoste.  

Dėmesio!
Jei išimamas virimo dubuo yra karštas, nemerkite jo į šaltą 
vandenį ir neplaukite jo po tekančiu šaltu vandeniu. Antraip gali 
būti pažeista jo neprisvylanti danga.

 ■ Jei norite atmirkyti prikepusius maisto likučius, pamirkykite virimo dubenį 
20 – 30 minučių karštame vandenyje, įpylę indų ploviklio. Tuomet maisto likučius 
lengvai pašalinsite minkštu indų plovimo šepetėliu.

 ■ Taip pat drėgna minkšta šluoste nuvalykite vidines ir išorines ryžių virimo aparato 
bloko dalis, po to viską sausai iššluostykite. 

Dėmesio!
Jokių šio ryžių virimo aparato dalių negalima plauti indaplovėje.
Ryžių virimo aparato bloko ir jo maitinimo laido negalima plauti 
indaplovėje. 
Nepurkškite ant ryžių virimo aparato bloko arba maitinimo laido 
vandens ar kitokio skysčio, nemerkite jo į vandenį ar kitokį skystį.
Dėmesio!
Niekada nenaudokite chemikalų, indų šveitiklių, plieno 
vatos ir šveičiamųjų valymo priemonių ryžių virimo aparato 
bloko išoriniam paviršiui arba virimo dubeniui valyti, nes šios 
medžiagos gali sugadinti ryžių virimo aparato bloką arba virimo 
dubenį.

DANGTIS
 ■ Vidines ir išorines dangčio dalis valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, o  paskui 

kruopščiai nusausinkite.
 ■ Po kiekvieno panaudojimo patikrinkite dangčio apačią, ar tarp korpuso A6 ir 

didžiojo tarpiklio D4 neliko maisto likučių. Taip pat patikrinkite plūdinį vožtuvą D2 
bei jo tarpiklį A1 ir, jei reikia, išplaukite juos.  

 ■ Reguliariai arba atsižvelgdami į nešvarumo lygį tikrinkite visų dangčio tarpiklių 
būklę. Atsukite apatinį dangtį D3, išimkite iš jo didįjį tarpiklį D4, išplaukite ir 
nusausinkite jį. Ištraukite plūdinį vožtuvą D2 iš dangčio, nuimkite nuo jo tarpiklį 
D1. Taip pat iš garų išleidimo angos D7 išimkite mažąjį tarpiklį D5. Patikrinę jų 
būseną ir juos išplovę, vėl tinkamai sumontuokite visas dalis. Įsitikinkite, ar tarpikliai 
D4 ir D5 nukreipti tinkama kryptimi. Abiejų tarpiklių grioveliai privalo būti įtaisyti 
atitinkamose dangčio dalyse.

Pastaba.
Jei kuris nors tarpiklis būtų pažeistas, kreipkitės į techninės 
priežiūros centrą ir įsigykite naują tarpiklį. Nenaudokite ryžių 
virimo aparato, jei kuris nors tarpiklis yra pažeistas!

SAUGOJIMAS
 ■ Prieš padedant ryžių virimo aparatą į saugojimo vietą, jis privalo būti visiškai atvėsęs, 

išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, švarus ir sausas.
 ■ Sudėkite garinimo indus į virimo dubenį, o virimo dubenį – į ryžių virimo aparatą. 

Uždenkite ryžių virimo aparatą dangčiu.
 ■ Ryžių virimo aparatą laikykite švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Dėmesio!
Ryžių virimo aparatą laikykite vietoje, kuri nėra veikiama 
ekstremalios temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir didelės 
drėgmės, taip pat nelaikykite labai dulkėtoje aplinkoje. Nieko 
nedėkite ant ryžių virimo aparato.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Nominali įtampa .............................................................................................230 V, kintamoji srovė
Nominalus dažnis .....................................................................................................................50-60 Hz
Nominali galios įvestis .................................................................................................................350 W
Matmenys (plotis × gylis × aukštis)  ........................................................... 200 × 190 × 190 mm
Svoris ...................................................................................................................................................1,4 kg 
Išimamo virimo dubens talpa ....................................................................................................... 0,6 l

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant gaminių ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar 
elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti 
į  specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. Kitaip nei 
netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas gaminio utilizavimas padeda 
taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau 

informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus 
už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.




