úchyt na víku

RÝŽOVAR

horní víko

vnitřní hrnec

boční úchyty

vnější hrnec
ovladač

nohy

kontrolka ohřívání
kontrolka vaření

SPECIFIKACE

KSH-D44
KSH-D55
KSH-D77
KSH-D1010

MODEL
kapacita MAX

kapacita MIN

KSH-D44

KSH-D55

KSH-D77

KSH-D1010

3,8 lit.

5,0 lit.

7,0 Iit.

10,0 lit.

21 odm.

4,2 kg

5,5 kg

8,5 kg

0,9 lit.

1,7 lit.

2,5 Iit.

3,0 lit.

5 odm.

1,5 kg

2,0 kg

2,5 kg

rozměry (mm)

393x319x336

467x322x411

511x356x451

587x364x529

hmotnost (kg)

4,5

6,5

9,2

12,5

příkon (W)

1850

1550

2000

2750

NÁVOD NA POUŽITÍ

MONTÁŽ ZEMNÍCÍHO KABELU

Správně odměřte množství rýže.
- pro model KSH-D44 má odměrka objem asi 0,18 lit.
- pro modely KSH-D55, KSH-D77, KSH-D1010 má odměrka
objem asi 0,5 lit.

1. Před montáží zemnícího vodiče,
odpojte napájecí kabel.

Omyjte rýži v oddělené misce, vložte ji do vnitřního hrnce a přidejte
vodu.

3. Vnější hrnec otočte vzhůru nohama.

2. Vyjměte vnitřní hrnec z vařiče na rýži.

šroub

zemnící vodič

4. Vyšroubujte šroub pro uzemňovací vodič 2-3 mm.
Vložte uzemňovacího vodič a upevněte šroubem.

vnejší hrnec

Příklad (pro 7 litrů)
Pro uvaření 4 kg rýže nalijte vodu na
úroveň 4 kg
Umístěte vnitřní hrnec na topnou desku správným otáčením
zleva a zprava.

Pozor
Před vložením vnitřní nádoby otřete vlhkost, nečistoty nebo zrnka rýže z vnější části vnitřní nádoby
nebo povrchu topné desky.

uchycení vodiče

podložka

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním vždy odpojte hrnec z elektrické zásuvky a nechte
ho vychladnout.
OHŘÍVACÍ PLOCHA - čištění znečištěného místa použijte vlhkou houbou nebo navlhčený hadřík
a pak otřete suchým hadříkem pro odstranění vlhkosti.
VNITŘNÍ NÁDOBA / HORNÍ VÍKO - Namočte vnitřní nádobu a horní víko do vlažné vody a omyjte
houbou, mycím prostředkem nebo tekutým saponátem a poté otřete suchým hadříkem.
VNĚJŠÍ NÁDOBA - Omyjte houbou a otřete hadříkem. Nepoužívejte žádný drsný čisticí prostředek,
protože by se mohl poškodit povrch.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pevně zavřete víko a zasuňte zástrčku do zásuvky zdi. Spínač vaření stiskněte směrem dolů.
Poznámka
Po skončení vaření kontrolka „COOK“ zhasne a poté se rozsvítí kontrolka „WARM“ se rozsvítí a začne
se napařovat bez otevření horního víka po dobu asi 10-15 minut pro chutnější a měkčí rýži.
Pokud potřebujete pokračovat ve vaření i po jeho skončení, vyčkejte asi 10 minut, až se obnoví termostat
do normálního stavu.

Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte varování a upozornění. Dbejte o svou
vlastní bezpečnost a zabraňte škodám, které by mohly vzniknout na vašem majetku.
Nikdy nezapínejte spínač bez vloženého vnitřního hrnce s rýží. Nikdy nevkládejte do spínače žádný
předmět.
Neponořujte přístroj do vody a nepokládejte na ohřívací desku.
Nepoužívejte vařič na mokré podlaze, na přímém slunci nebo v blízkosti plynového sporáku.

Po každém použití odpojte hrnec ze zásuvky.

Během vaření nedávejte vařič rýže do blízkosti hořlavých materiálů, např. záclon nebo vinylových
koberců.

Návrh na lepší vaření
(Model KSH-D77, KSH-D1010)
Po uvaření rýži v hrnci jednou promíchejte.

Během vaření nebo bezprostředně po vaření mají části poblíž otvoru pro odvádění páry vysokou teplotu.
Nedotýkejte se těchto částí, aby nedošlo k popálení.

Způsob vaření

Nikdy nezapojujte zástrčku mokrou rukou.

1. Po dokončení vaření kontrolka „WARM“ trvale svítí automaticky.
Doba zahřívání je přibližně 4–5 hodin. Delší zahřívání může
způsobit ztuhnutí vařené rýže.
2. Pokud je uvařená rýže již studená a chcete ji ohřát, promíchejte ji
a polejte trochou vody. Zapněte spínač vaření a počkejte,
až kontrolka „COOK“ zhasne. Ooté se rozsvítí kontrolka „WARM“.
Před podáváním ohřívejte rýži asi 10–15 minut.

Nepoužívejte jiný vnitřní hrnec než ten, který je součástí dodávky.
Vařič rýže držte mimo dosah dětí.
Během vaření neotevírejte horní víko, mohlo by dojít k popílení párou.
Nerozebírejte ani neopravujte hrnec sami. Obraťte se na nejbližšího prodejce.

