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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. 
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické údaje
Číslo položky  10011549, 10011550, 10027394, 10027395, 10028119
Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz

Bezpečnostné pokyny
• Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a odložte ich pre budúce 
použitie.
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov, používajte držadlá alebo gombíky.
• Neponárajte kábel, zástrčku alebo základ prístroja do vody alebo inej tekutiny, aby nedošlo k 
úrazu elektrickým prúdom 
• Ak používate prístroj s deťmi alebo v ich blízkosti, prísne dohliadnite na bezpečnosť.  
• Odpojte prístroj zo zásuvky pred čistením alebo keď prístroj nebudete dlhšie používať. Pred 
vkladaním alebo odstraňovaním súčiastok nechajte prístroj vychladnúť.
• Nepoužívajte prístroj s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ak je pokazený alebo bol 
poškodený akýmkoľvek spôsobom. Odneste prístroj do autorizovaného servisu na preskúšanie, 
opravu alebo nastavenie. Použitie prídavných zariadení alebo príslušenstva k prístroji nie je 
odporúčané výrobcom prístroja, môže dôjsť k zraneniu. Nepoužívajte prístroj vonku.
• Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu, alebo dotýkať sa horúcich povrchov.
• Neukladajte prístroj do blízkosti horúceho plynového alebo elektrického mhoráku alebo 
vyhriatej rúry.
• Dávajte mimoriadny pozor pri pohybovaní so spotrebičom, ktorý obsahuje horúci olej alebo 
iné kvapaliny.
• Nepoužívajte prístroj pre iný účel, než stanovený v návode.
• Prístroj nesmie byť ponorený do vody.
• Prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) s fyzickým alebo psychickým obmedzením a 
pre osoby, ktoré nie sú dostatočne informované o používaní tohto prístroja s výnimkou, že 
dohliada a pomáha s použitím zodpovedná osoba.  
• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.
• Ak napájací kábel je poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo cez  montáž, 
ktorú získate od výrobcu alebo servisného technika.

Obsluha a prevádzka
Dôležité pokyny na použitie

• Výrobok používajte len so správnym výstupom striedavého napätia. Pre správne 
menovité napätie pozrite rámec a štítok na spodnej strane prístroja.
• Odpojte napájací kábel, keď hrniec nie je vo variči, alebo ak nie je používaný prístroj. 
Pamätajte, že funkcia "udržovať v teple" funguje vždy, keď je kábel pripojený.
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• Pred tým, než začnete variť, očistite spodnú časť vnútorného hrnca, potom otočte 
vnútorný hrniec v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek tak, aby 
hrniec správne sedel na zahrievacej doske vo vnútri variča. 

• Ak je tlačidlo na Zapnutie/Vypnutie ťažké stlačiť do polohy "cook" (variť), nesnažte sa ju 
natlačiť nadol silou. K tomuto problému zvyčajne dochádza, keď vnútorný hrniec nie je 
úplne vložený do variča, alebo v prípade, že varenie sa práve dokončilo.
• Umiestnite veko na vnútorný hrniec pri varení; po podávaní udržujte veko na mieste, 
aby nedošlo k vysychaniu ryže alebo zmenu farby.
• Udržujte dno vnútorného hrnca a povrch zahrievacej dosky čistý bez cudzích látok, aby 
sa zabránilo prevádzkovej poruchy.

Návod
1. Použite odmerku (pohár), ktorá je súčasťou balenia. Odmerajte a pridajte ryžu do 
vnútornému hrnca. 

Odmerka ryže Množstvo vody (pridajte po čiaru na panvici)
25 pohárovr 25-25 ½ pohárov
20 pohárov 20-20 ½ pohárov
15 pohárov 15-15 ½ pohárov
14 pohárov 14-14 ½ pohárov
12 pohárov 12-12 ½ pohárov 
10 pohárov 10-10 ½ pohárov
8 pohárov 8-8 ½ pohárov
6 pohárov 6-6 ½ pohárov
4 poháre 4-4 ½ pohárov
2 poháre 2-2 ½ pohárov

2. 2. Nastavte vnútorný hrniec do variča. Vložte ryžu a vodu do vnútorného hrnca. 
Zatvorte veko pevne. Otočte hrniec mierne doprava a doľava. Zatvorte kryt pevne.

3. 3. Zapojte napájací kábel. Nezapájajte prístroj, kým nie ste pripravený na varenie. V 
opačnom prípade sa môže pokaziť ryža. Ak hrniec nie je vo variči,  varenie nezačne. 

4. 4. Stlačte hlavný vypínač vedľa napájacieho kábla na "I" (Zapnutý). Stlačte tlačidlo 
"COOK" (Varenie) na prednej strane prístroja. Indikátor sa rozsvieti, keď proces varenia 
sa spustí.

5. 5. Keď je ryža hotová, prepínač sa automaticky rozsvieti. Po zasvietení, nechajte ryžu 
zakrytú aspoň 15 minút na dusenie ryže. Funkcia "udržovať v teple" funguje vždy, keď 
je kábel pripojený a hlavný vypínač je zapnutý (I).

6. 6. Stlačte hlavný  vypínač na "O" (Vypnuté) a vytiahnite kábel po každom použití. 
Uchopte zástrčku, nie kábel!
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Požiadavky na krátky napájací kábel

Krátky (alebo odpojiteľný) napájací kábel je poskytovaný s cieľom znížiť riziká vyplývajúce 
zo zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel. Dlhšie (alebo odpojiteľné) napájacie káble 
alebo predlžovacie káble sú k dispozícii a môžu byť použité v prípade , že ich starostlivo 
používate:
• Označený elektrický výkon odpojiteľného napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla 
musí byť najmenej tak veľký, ako elektrický výkon spotrebiča.
• Dlhší kábel by mal byť uložený tak, aby nevisel cez pult alebo stôl, kde ho môžu deti 
nechcene potiahnuť alebo zakopnúť.

 Čistenie a údržba
• Odstráňte vnútorný hrniec a veko a umyte v horúcej vode so saponátom. Dbajte na to, 
aby ste úplne vypláchli a následne utrite do sucha mäkkou handrou.
• Vonkajšiu časť variča očistite čistou vlhkou handrou. Nikdy nečistite prístroj s brusným 
čističom. Použite vlhkú handru alebo špongiu s vodou a jemným saponátom. Neponárajte 
žiadnu časť prístroja do vody. Umývajte iba vnútorný hrniec a veko.
• Na čistenie vykurovacej dosky a tepelnej ovládacie dosky použite drôtenku na leštenie 
alebo odstránenie všetkých usadenín. Následne utrite vlhkou handrou. Nechajte celkovo 
vyschnúť pred opätovným použitím. Musíte udržiavať vykurovaciu dosku a tepelnú 
ovládaciu dosku voľnú, bez cudzích predmetov; inak varič nebude pracovať správne.
• Nesprávne čistenie prístroja môže spôsobiť nepríjemné pachy.
• Akýkoľvek zvyšok octu alebo soli môže spôsobiť koróziu.

Pokyny k likvidácií
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. 

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými  európskymi 
smernicami:
2004/108/EC (EMC- Elektromagnetická kompatibilita) 
2006/95/EC (LVD- Smernica o nízkom napätí) 
2011/65/EÚ (RoHS- Obmedzenie nebezpečných látok)




