HD3030

1 Balení obsahuje
- hrnec
- parní koš
- naběračka rýže
- odměrka
- napájecí kabel

Přehled
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Horní víko
Těsnicí kroužek
Vnitřní nádoba
Tlačítko pro uvolnění víka
Ovládací panel
Hlavní tělo

7
8
9
10
11
12

Zástrčka
Topný článek
Indikace hladiny vody
Rukojeť rýžovaru
Vnitřní víko
Odnímatelný uzávěr páry

Přehled ovládacích prvků
13
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16

Přednastavený čas
Nastavení času
Rychlé vaření
Rýže / Polévka

17
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UPOZORNĚNÍ

Přednastavená doba pro opožděné vaření

• Nepřekračujte množství uvedená na vnitřní straně vnitřní nádoby.
• Úroveň označená uvnitř vnitřního hrnce je pouze informativní.
Vždy můžete upravit hladinu vody pro různé typy rýže a podle
vašich preferencí.
• Pokud máte nestabilní elektrické napětí, je možné, že vařič rýže
přetéká.
• Kromě sledování hladiny vody můžete přidat také rýži a vodu
v poměru 1: 1-1,2 . Nepřekračujte množství uvedená na uvnitř
vnitřního hrnce.
• Ujistěte se, že vnější strana vnitřní nádoby je suchá a čistá a
že nejsou cizí zbytky na topném článku nebo magnetickém
spínači.

Můžete nastavit předvolenou dobu vaření pro rýži a polévku.
Přednastavený časovač je k dispozici až 24 hodin.

Vaření rýže
Pro HD3030 jsou k dispozici dvě funkce vaření rýže:

Doba vaření
Znovu ohřát
Vypnuto / Teplé
Standardní vaření

Před prvním použitím
1. Vyjměte veškeré příslušenství z vnitřního hrnce. Odstraňte
list mezi vnitřním hrncem a topným článkem.
2. Před použitím rýže důkladně vyčistěte části vařiče rýže
(viz kapitola „Čištění“)

UPOZORNĚNÍ
• Než začnete používat vařič rýže, ujistěte se, že jsou všechny
části zcela suché.

Příprava před použitím
Před použitím vařiče rýže je třeba postupovat podle pokynů:
1. Změřte rýži pomocí dodané odměrky.
2. Důkladně omyjte rýži.
3. Vložte předmytou rýži do vnitřního hrnce.
4. Přidejte vodu na úroveň uvedenou na stupnici uvnitř vnitřního
hrnce což odpovídá počtu použitých šálků rýže. Pak hladké
povrch rýže.
5. Stisknutím uvolňovací páčky otevřete víko.
6. Vložte vnitřní hrnec do vařiče na rýži. Zkontrolujte, zda je
vnitřní nádoba uvnitř řádný kontakt s topným článkem.
7. Zavřete víko rýže, vložte zástrčku do zásuvky.

Funkce vaření
Standardní
Rychlé vaření

Odhadovaná doba vaření pro 6 šálků rýže
50 minut
38 minut

UPOZORNĚNÍ
• Postupujte podle stejných kroků pro rychlé vaření.
• Nepřekračujte uvedený objem ani nepřekračujte maximální
hladinu vody ve vnitřním hrnci, protože to může způsobit
přetečení.

UPOZORNĚNÍ
• Nepřekračujte uvedený objem ani nepřekračujte maximální
hladinu vody ve vnitřním hrnci, protože to může způsobit
přetečení.
• Jakmile spustíte přednastavený režim, tlačítko předvolby
času neodpoví.
• Můžete stisknout tlačítko Storno nebo odpojte vařič rýže
a vypněte jej pokud se nepoužívá.

2 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
• Před zahájením čištění vařič rýže odpojte.
• Před čištěním počkejte, než se vařič rýže dostatečně ochladí.

Interiér
Uvnitř vnějšího víka a hlavního těla:
• Otřete navlhčeným hadříkem.
• Ujistěte se, že jste odstranili všechny zbytky jídla přilepené
na vařiči rýže.
Topné těleso:
• Otřete navlhčeným hadříkem.
• Zbytky potravin odstraňte škrabkou a navlhčeným hadříkem
nebo párátky.

Exteriér
Vaření rýže a polévky
Funkce vaření
Vaření rýže
Výroba polévky

Odhadovaná doba vaření
1 hodina (na 1 šálek rýže)
1 hodina

Povrch vnějšího víka a vně hlavního těla:
• Otřete hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou.
• Ovládací panel utírejte POUZE měkkým a suchým hadříkem.
• Ujistěte se, že jste odstranili všechny zbytky potravin
v okolí tlačítek.

Příslušenství
UPOZORNĚNÍ
• Nepřekračujte uvedený objem ani nepřekračujte maximální
hladinu vody ve vnitřním hrnci, protože to může způsobit
přetečení.
• Můžete stisknout tlačítko Storno nebo odpojte vařič rýže
a vypněte jej.
• Vznikne lepkavější rýže, pokud ji ponecháno v udržovacím
režimu příliš dlouho.

Vaření rýže a polévky
Funkce vaření
Ohřívání

Odhadovaná doba vaření
25 minut

Lopatka na rýži, naběračka na polévku, vnitřní hrnec, parní koš
a víčko pro odvádění páry:
• Namočte do horké vody a očistěte houbou.

3 Životní prostředí
Nevyhazujte přístroj do běžného domovního odpadu, ale
odevzdejte je na oficiálním sběrném k recyklaci. Pomůžete
pomoci chránit životní prostředí.

4 Záruka a servis
Pokud potřebujete servis nebo informace nebo máte-li problém,
navštivte stránku společnosti Philips na adrese www.philips.cz
nebo se obraťte na prodejce společnosti Philips.

