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Használati útmutató 

 RIZSFŐZŐ 

RC-12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE 
MEG. 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

Figyelmeztetés 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy 

távirányító által. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzn – ilyen 

esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 
• A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. 

Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz 
munkatársaira. 

• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 
a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen 
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javításokat a készüléken,  sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A 
jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz 
munkatársaira.  

• Tisztítás előtt, ill. amennyiben a készüléket nem használja, húzza ki a 
hálózatból.  

• Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék részei. A gyártó 
által nem javasolt tartozékok használata tűzhöz, áramütéshez vagy más 
balesethez vezethetnek. 

• A készüléket helyezze egyenes felületre vagy asztalra, hogy a csatlakozó 
kábel ne lógjon le az asztal vagy a pult széléről. 

• A készülék károsodásának megelőzése érdekében ne tegye azt forró 
felületre, sem nyílt láng közelébe. 

• A készüléket száraz helyen tárolja. 
• A jelen készüléket kizárólag háztartási és hasonló jellegű felhasználásra 

tervezték. 
• Főzés közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a 

levegő áramlására. A készülék használata során a fazék külső burkolata, a 
kivehető edény és a fedő felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A 
fazék vagy a fedő mozgatásakor használja a fogantyút és a fazék fülét. 

Figyelmeztetés: A külső fazékba ne tegyen rizst és ne öntsön vizet! 
 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 
 
1. A rizsfőző fedele 
2. A működést és a  KEEP WARM 
 funkciót jelző fénydióda: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
• Távolítsa el a csomagolóanyagot. 
• A kivehető edényt, a fedőt, a mérőedényt és a kanalat mossa el 

mosogatószeres vízben és törölje szárazra. 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Szórjon a mérőedénybe (a csomag része) kívánt mennyiségű rizst. 
• A rizst ezután szűrőben tiszta vízzel mossa meg. 
• Szórja a rizst a kivehető edénybe és egyenletesen ossza el. 
• Öntsön bele megfelelő mennyiségű hideg vizet – ld. a lenti táblázatot. 
Rizs adagolása mérőedénnyel Vízmennyiség  

1 200 
2 400 
3 600 

Megjegyzés: egy mérőedény 140 g nem főzött rizsnek felel meg. 
Figyelmeztetés: Kérjük, ügyeljen arra, hogy a víz szintje ne lépje túl a „MAX” jelzést. 

• Az edényt helyezze a külső fazékba és a fedővel zárja le. 
• Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.  
• Nyomja meg a COOK gombot. 
• A rizsfőző belefog az elkészítésbe – a rizs kb. 30 perc alatt fő meg. 
• Amint a rizs elkészül, a rizsfőző önműködően átkapcsol KEEP WARM 

üzemmódba. 
• Javasoljuk, hogy hagyja a rizst további kb. 15 percig puhulni, ezután még 

finomabb lesz. 
• A készülék „KEEP WARM“ üzemmódban 70 °C-on tartja a rizst. Ha ezt az 

üzemmódot meg kívánja szakítani, kapcsolja ki a készüléket. 
• Javasoljuk, hogy a rizst tálalás előtt keverje meg. 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

• Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni. 
• A kivehető edényt, a fedőt, a mérőedényt és a kanalat mossa el 

mosogatószeres vízben. 
• A rizsfőző külső felületét törölje le nedves ruhával. A tisztításhoz ne 

használjon abrazív szereket, se benzint, oldószereket, stb. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges teljesítmény   300 W 
A belső edény űrtartalma 0,6 l 

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  


