RIISIKEITIN

KÄYTTÖOHJE

Ennen laitteen käyttöön ottamista lue ohjeet huolellisesti, myös tapauksessa, jos olet jo tottunut
käyttämään samankaltaisia laitteita. Käytä laitetta vain ohjeissa osoitetulla tavalla ja tarkoituksiin.
Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. Suosittelemme säilyttämään laitteen alkuperäinen
pakkaus, ostokuitti ja takuutodistus takuuaikana.
TÄRKEÄT TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET
• Fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat tai taitamattomat
henkilöt, myös koulunikäiset lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo ja opastaa heitä laitteen käytössä.
• Älä anna lapsien huoltaa ja puhdistaa laitetta ilman valvontaa.
• Pikkulapset eivät saa käyttää laitetta. Lapsille on opetettava, ettei laitteella saa leikkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu riisin keittämiseksi ja lämpimässä pitämiseksi. Laite on tarkoitettu
kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu yleiskäyttöön, kuten henkilökunnan keittiöt
kaupoissa, toimistoissa ym. työpaikoilla; hotelli– tai motellihuoneissa ynnä muissa
majoituslaitoksissa.
• Käytä laitteen yhteydessä vain alkuperäisesti toimitettuja lisäosia. Sijoita laite
tasaiselle ja vakaalle työtasolle.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpölaitteiden lämpösäteilyyn (lieden, uunin läheisyys).
• Liitä laite vain vaatimustenmukaisesti maadoitettuun pistosrasiaan. Ennen laitteen
liittämistä virtaverkkoon on varmistettava, että käyttöpaikan virtaverkon tiedot ja
laitteen tyyppikilven tiedot syöttövirrasta ovat yhteensopivia.
• Älä kytke laitetta päälle ilman, että laitteen kansi olisi kunnolla asennettu.
• Älä kaada riisia tai vettä riisikeittimen ulkoiseen kattilaan!
• Laite tarvitsee riittävästi ilmatilaa ympärilleen toiminnan aikana.
• Käyttämisen aikana nousee laitteen, ulkoisen kattilan, irrotettavan kulhon ja kannen
lämpötila hyvin korkeaksi. Älä koske kuumia pintoja.
• Käytä kannen ja ulkokattilan kädensijoja laitteen tai kannen nostamiseksi.
• Jos et käytä laitetta, irroita sen pistoke virtaverkosta. Toimi samoin myös ennen puhdistamista.
• Anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista tai laittamista säilytykselle.
• Puhdista laitetta jokaisen käyttökerran jälkeen.
• Laitteen ulkoista kattilaa ei saa kostuttaa eikä upottaa veteen tai nesteisiin.
• Älä poista laitetta virtaverkosta kaapelista vetäen. Irrottamalla laitetta
virtaverkosta tartu pistokkeeseen.
• Vahingoittunut kaapeli on vaihdettava valmistajan valtuuttamassa
huoltoliikkeessä / korjaamossa.
• Älä käytä laitetta, jos sen kaapeli, pistoke tai laite itse on vahingoittunut, jos laite on rikkinäinen
tai putonut maahaan.
• Älä yritä korjata laitetta tai sen virtakaapelia /pistoketta itse – käänny valmistajan
valtuuttaman huoltohenkilön puoleen. Itse suoritettu korjaus tai laitteen purkaaminen
mitätöivät takuun.
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Lasikansi kädensijalla ja höyryaukolla.
Irrotettava sisäinen kulho, tarttumattomalla sisäpinnoitteella.
Kädensijat
Ulkoinen kattila
KEEP WARM lämpimässäpito-merkkivalo
COOK keittämisen-merkkivalo
Kytkin KEEP WARM tai COOK toiminnoiden välillä valitsemiseksi
Virtakaapeli ja pistoke

MUKANA OLEVAT VARUSTEET

1 Virtakaapeli
2 Mittakuppi
3 Lusikka sekoittamiseksi
ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ
Poista laite pakkauksesta. Pese kulho A2, kansi A1, mittauskuppi B2 ja lusikka B3 lämpimässä
vedessä astianpesuaineella. Huuhtele osat puhtaalla vedella ja kuivaa.
KÄYTTÖ
Aseta kulho A2 pöydälle. Käytä mittakuppia B2 halutun riisimäärän mittaukseen. Yhteensä on
mahdollista max. 8 kupillisen riisin keittäminen. Kaada riisi siivilään ja huuhtele juoksevalla vedellä.
Kaada huuhdeltu riisi kulhoon A2 ja levitä kulhossa tasaisesti. Kaada lisäksi tarvittava veden määrä.
Löydät riisin ja veden määrät alle olevasta taulukosta.
mittakupillista riisiä
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veden määrä
0,2 ltr
0,4 ltr
0,6 ltr
0,8 ltr
1 ltr
1,2 ltr
1,4 ltr
1,5 ltr

Mittakupista löydät kaksi erilaista mitta-asteikkoa. Yksi asteikko on riisille ja toinen asteikko
vedelle (40– 60 ml). Yksi reunaan asti täytetty kupillinen raakaa riisiä tekee 140 g keitettyä riisiä.
Riisin ja veden suhde on tarvittaessa säädettävä. Varmista, että vettä ei olisi kulhossa yli 1,5 ltr
veden merkinnän kulhon sisäpinnalla. Muussa tapauksessa vesi saattaa roiskia ulos kiehuessa.
Laita kulho A2 ulkoiseen kattilaan A4 ja laita kansi A1 päälle. Varmista kulhon oikea asento
kattilassa. Liitä virtakaapelin pistoke pistosrasiaan A8. Liitä toinen pistoke virtaverkkoon.

Virtaverkkoon liittämisen jälkeen käynnistyy lämpimässäpito-toiminto KEEP WARM
automaattisesti. Siitä ilmaisee merkkivalon A5 syttyminen. Käynnistääkseen keittämisen
toiminnon (COOK), liu’uta kytkin A7 alaspäin. COOK merkkivalo A6 syttyy. Älä siirrä kytkinta riisin
keittämisen aikana.
Riisi valmistuu noin 30 minuutissa. Sen jälkeen siirtyy riisikeitin toiminnolle KEEP WARM
automaattisesti. Lämpimässäpito-toiminto voi ollaa aktivoituna jopa 6 tuntia. Tämän jälkeen
riisikeitin kytkeytyy pois.
Riis maistuu paremmalta, jos pidät sitä lämpimässä 10-20 minuuttia keittämisen jälkeen.
Maku säilyy parhaiten, jos et pidä riisia lämpimässä kauemmin kuin 3 tuntia. Muutoin se saattaa
kuivua. Tarjoilemiseksi aukaise varovaisesti kansi A1 ja nosta sivuun. Sekoita riisia lusikalla B3 ja
tarjoile.
Kulhon sisäpinnan vahingoittamisen välttämiseksi älä käytä metallista ruokailuvälineitä
sen sisällä. Uuden erän riisia voit laittaa kiehumaan muutaman minuutin kuluttua.
Älä pidä kytkinta A7 ala-asennossa voimin. Irrota laite virtaverkosta käyttämisen jälkeen.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Irrota laitteesta virtakaapeli ja anna laitteen jäähtyä. Irrota kulho A2 kattilasta A4 ja tyhjennä
riisista. Pese kulho A2, kansi A1, mittauskuppi B2 ja lusikka B3 lämpimässä vedessä
astianpesuaineella. Huuhtele puhtaalla vedella ja kuivaa.
Älä pese kulhoa A2 astianpesukoneessa!! Pyyhi ulkoinen kattila puhtaassa vedessä kostutetulla
pyyhkeellä ja kuivaa. Hankaavia puhdistusaineita, bensiinia eikä liuottimia ei saa käyttää tämän
laitteen puhdistamiseksi.
SÄILYTTÄMINEN
Säilytä laitetta koottuna, puhtaassa kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
TEKNISET TIEDOT
Syöttövirta…………………………………….................220-240 V
Nimellistaajuus……………………………………………50/60 Hz
Teho……………………………………………………… 500 W
Tilavuus…………………………………………………… 1.12 kg raakaa riisia + 1.5 l vettä
Valmistaja pidättää oikeuden kaikkiin teknisiin tietoihin, muotoiluun ja materiaaleihin liittyviin
muutoksiin ilman vastaava tiedotusta.
PAKKAUKSEN KÄSITTELY
Pakkaus annettaan käsittelyyn voimassaolevien vaatimusten mukaisesti.
KÄYTETTYJEN SÄHKÖ– JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ
Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Tuote on toimitettava sähkö– ja elektroniikkalaitteiden
keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset ympäristö– ja terveyshaitat, joita voi
aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi käsittelystä
paikallisilta viranomaisilta.
CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen.

