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Návod na použitie 

 RYŽOVAR 

RC-11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu. 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
 
Upozornenie 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o 
používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú 
vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a 
jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 

nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 
• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je 

zakázané používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte 
odbornému servisu. 

• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo 
ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred čistením, alebo keď prístroj nepoužívate. 
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• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou prístroja. Použitie 
príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu 
elektrickým prúdom alebo zranením osôb. 

• Umiestnite prístroj na rovnú plochu alebo stôl, nech napájací kábel nevisí cez 
okraj stola alebo pultu. 

• Neklaďte prístroj na horúci povrch alebo do blízkosti ohňa k zabráneniu jeho 
poškodeniu. 

• Uskladnite prístroj v suchom prostredí. 
• Toto zariadenie je určené pre použitie v domácnosti a podobných 

podmienkach. 
• Pri prevádzke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre cirkuláciu 

vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Pri používaní spotrebiča dochádza k 
zahrievaniu vonkajšieho hrnca, vyberateľné nádoby a pokrievky. Nedotýkajte 
sa horúcich povrchov. K manipulácii s hrncom alebo pokrievkou používajte 
rukoväte a úchyt. 

Upozornenie: Do vonkajšieho hrnca nevkladajte ryžu ani nelejte vodu! 
 
POPIS PRÍSTROJA 
 
 
 
1. Veko ryžovaru 
2. Svetelná indikácia prevádzky  
a funkcie KEEP WARM 
 
 
 
 
 
 
PRED PRVÝM POUŽITÍM 

• Odstráňte obalové materiály. 
• Vyberateľnú nádobu, pokrievku, odmerku a lyžicu umyte v teplej saponátovej 

vode, riadne osušte. 

1 

2 
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POUŽITIE PRÍSTROJA 
• Odmerajte si požadované množstvo ryže v odmerke (je súčasťou balenia). 
• Ryžu presypte do sitka a prepláchnite čistou vodou. 
• Presypte ryžu do vyberateľnej nádoby a rovnomerne ryžu rozprestrite od stien 

do stredu nádoby. 
• Pridajte zodpovedajúce množstvo studenej vody - viď tabuľka nižšie. 

Počet odmeriek ryže Množstvo vody 
1 200 ml 
2 400 ml 
3 600 ml 

Poznámka: jedna odmerka zodpovedá 140 g sypané nevarené ryže. 
Upozornenie: Dbajte prosím na to, aby hladina vody nepresahovala rysku "MAX". 
 

• Nádobu vložte do vonkajšieho hrnca a priklopte pokrievkou. 
• Zapojte prístroj do elektrickej siete. 
• Stlačte tlačidlo COOK. 
• Ryžovar začne pripravovať ryžu – hotová ryža bude cca za 30 minút. 
• Keď bude ryža dovarení, ryžovar sa automaticky prepne do režimu KEEP 

WARM. 
• Odporúčame nechať ryžu ďalších cca 15 minút tzv. "Dôjsť", tým bude ryža 

chutnejšie. 
• Prístroj bude udržiavať ryžu v režime "KEEP WARM" pri teplote 70 ° C. Pre 

ukončenie udržiavanie teploty, spotrebič vypnite. 
•  Ryžu pred podávaním odporúčame premiešať. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením odpojte prístroj z elektrickej siete, nechajte riadne vychladnúť. 
• Vnútorné nádobu, veko, odmerku a lyžicu umyte v saponátovej vode. 
• Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou. K jeho čistenie nepoužívajte 

abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá a pod. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220–240 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon 300 W 
Objem vnútornej nádoby 0,6 l 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť 
pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, 
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a 
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 
 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa 
naň vzťahujú. 

 
 


