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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia 
vrátane nasledujúcich pokynov:

1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny.
2. Nedotýkajte sa horúcich povrchov, použite rukoväte alebo gombíky.
3. Pre ochranu proti úrazu elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčky ani hlavné teleso do 
vody alebo inej kvapaliny.
4. Pri používaní akéhokoľvek prístroja deťmi alebo v blízkosti detí je potrebná starostlivá kontrola.
5. Keď nepoužívate a pred čistením odpojte zástrčku zo zásuvky. Pred zapojením alebo odoberaním 
častí nechajte vychladnúť.
6. Nepoužívajte prístroj s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou, po poruche  alebo 
poškodení prístroja. Vráťte prístroj do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na 
preskúmanie, opravu alebo úpravu.
7. Použitie prídavných zariadení, ktoré neodporúča výrobca prístroja, môže spôsobiť zranenie.
8. Nepoužívajte prístroj vonku.
9. Nenechávajte kábel visieť nad okrajom stola alebo pultu alebo v blízkosti horúcich plôch.
10. Neumiestňujte prístroj na horúci plynový alebo elektrický horák alebo v jeho blízkosti alebo na 
vyhrievanú rúru.
11. Pri premiestňovaní prístroja obsahujúceho horúci olej alebo iné kvapaliny je potrebné venovať 
mimoriadnu opatrnosť.
12. Nepoužívajte prístroj na iné ako určené použitie.
13. Prístroj nesmie byť ponorený do vody.
14. Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod 
dozorom alebo inštruktážou o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
15. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú.
16. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorá 
je k dispozícii od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
17. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby 
s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

NÁVOD NA OBSLUHU
UPOZORNENIE PRED POUŽÍVANÍM:

1. Prístroj používajte len so správnym vývodom striedavého napätia. Pre správne menovité napätie 
pozrite rámček a štítok na spodnej časti prístroja.
2. Nezabudnite odpojiť sieťový kábel, keď hrniec nie je vo variči alebo keď sa varič nepoužíva. 
Pamätajte si, že funkcia "KEEP WARM" (Udržať teple)  funguje vždy, keď je kábel pripojený
3. Pred prevádzkou umiestnite vnútorný hrniec do variča. Otočte hrniec jemne doprava a doľava.
4. Ak je tlačidlo spínača ťažké stlačiť do polohy "variť", nesnažte sa ho vytiahnuť. Táto ťažkosť sa 
zvyčajne vyskytuje, keď nie je vnútorný hrniec úplne vložený do variča alebo keď práve skončí 
varenie.
5. Pri varení umiestnite veko do vnútorného hrnca; veko nechajte na mieste pre zabránenie 
vysychaniu alebo zmenu farby ryže.
6. Nechajte dno vnútorného hrnca a povrch ohrievacej dosky  
bez cudzích látok, aby sa zabránilo poruchám prevádzky.

POSTUPY ÚDRŽBY

1. Odstráňte vnútorný hrniec a veko a umyte ich v horúcej mydlovej vode, dbajte na úplné 
opláchnutie a potom osušte mäkkou handrou.
2. Vyčistite vonkajšie časti variča čistou vlhkou handrou. Nikdy nečistite žiadnu časť prístroja 
abrazívnym čistiacim prostriedkom. Použite navlhčenú tkaninu alebo špongiu s vodou a jemným 
čistiacim prostriedkom. Neponárajte žiadnu časť prístroja do vody. Umyte iba vnútorný hrniec a 
veko.

6



3. Na čistenie vykurovacej dosky a termostatu použite oceľovú vlnu na leštenie alebo odstránenie 
zvyškov. Potom utrite vlhkou handrou. Pred opätovným použitím nechajte úplne vysušiť. Musíte 
udržať vyhrievacie platne a termoelektrickú dosku bez akýchkoľvek cudzích predmetov; inak 
nebude varič správne fungovať.
4. Nesprávne čistenie prístroja môže spôsobiť nepríjemné zápachy.
5. Akékoľvek zvyšky octu alebo soli môžu spôsobiť koróziu.

AKO POUŽÍVAŤ

1. Použitím odmernej nádobky v balení odmerajte a pridajte ryžu do vnútorného hrnca.
2. Meraním šálky pridajte množstvo vody k ryži do hrnca podľa nasledujúceho štandardu:

Šálky surovej ryže Pridaná voda do hrnca

8 šálok
6 šálok
4 šálky 
2 šálky 

8– 8 1/2 šálok 
6 – 6 1/2 šálok 
4 – 4 1/2 šálky 
2 – 2 1/2 šálky

3. Nastavte vnútorný hrniec do variča. Vložte ryžu a vodu do vnútorného hrnca. Zatvorte veko 
pevne. Otočte hrniec jemne doprava a doľava. Pevne zatvorte kryt.
4. Zapojte napájací kábel. Nepripájajte kábel, kým nie ste pripravený na varenie. V opačnom 
prípade môže byť ryža rozvarená. Ak hrniec nie je vo variči, varenie sa nezačne.
5. Stlačte spínač. Indikátor "COOK" indikuje, že varenie začalo.
6. Po uvarení ryže, spínač prepne. Po vypnutí spínača ponechajte pokrytú ryžu na pare po dobu 
najmenej 15 minút.
7. Po každom použití odpojte sieťovú zásuvku. Uchopte zástrčku, nie kábel.
8. Pri varení by hladina vody nemala byť vyššia ako 70% objemu.
9. Nezakrývajte ventilačný otvor, aby ste zabránili zmenám.

POZOR:
PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, 
VARTE IBA VO VYBERATELNEJ NÁDOBE.

Požiadavky na krátke káble
Ak pripojený alebo odpojiteľný napájací kábel má dĺžku menšiu ako 1,4 m, návod na obsluhu musí 
obsahovať nasledujúce požiadavky na krátke káble, ktoré nie sú súčasťou Dôležitých bezpečnostných 
opatrení.

A. Krátky (alebo odpojiteľný) napájací kábel musí byť poskytnutý, aby sa znížili riziká vyplývajúce z 
toho, že sa podotknete alebo zapletie do dlhšieho kábla.
B. Dlhšie (odpojiteľné napájacie káble alebo) predlžovacie káble sú k dispozícii a môžu sa použiť, ak 
sa použijú bezpečne a starostlivo. 
C. Ak používate dlhý (odpojiteľný napájací kábel alebo predlžovací kábel)
 (1) označené elektrické napätie kábla (odpojiteľného napájacieho kábla alebo predlžovacieho  
 kábla) by malo byť aspoň také veľké ako elektrický výkon spotrebiča,
 (2) ak je spotrebič uzemneného typu, predlžovací kábel by mal byť trojžilový kábel  
 uzemnenia,
 (3) dlhší kábel by mal byť usporiadaný tak, aby sa neprekryl cez pult alebo stolovú dosku, 
 kde ho môžu deti stiahnuť alebo oň zakopnúť. 
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UPOZORNENIE
Pred tým než začnete variť, vyčistite spodnú časť vnútorného hrnca a povrch ohrievacej dosky a potom 
otočte vnútorný hrniec v smere a proti smeru hodinových ručičiek tak, aby správne sedel na doske 
ohrievača vnútri prístroja. V opačnom prípade nebude varič ryže fungovať alebo sa poškodí.

Technické špecifikácie
Technické špecifikácie:	220-240V	50/60Hz	

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2004/108/EC (EMC) 
2006/95/EC (LVD)
2011/65/EC (RoHS)

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na 
jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by 
sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť 
možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol 
byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto 
výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej 
domácnosti. 




