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Niniejsza instrukcja jest najnowszą wersją instrukcji do zakupionego produktu, prosimy o 
przeczytanie tylko tej wersji, gdyż może zawierać istotne informacje na temat użytkowania 

produktu. Prosimy o wyrzucenie instrukcji znajdującej się w pudełku z produktem.
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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

uwaga: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 
prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

InSTRukCjE bEzPIECzEńSTwa1. 
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie  •
osób.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. •
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym  •
użytkowaniem urządzenia.
W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.  •
W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a 
następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. 

nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. •
Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. •
Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. •
Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w  •
wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć  •
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie -  • może to spowodować zagrożenie życia.
Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli  •
chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął. •
Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. •
Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo  •
oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i 
wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie 
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. 
Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania,  •
wyciągając wtyczkę z kontaktu.
uwaga : •  Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. •
Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. •

DanE TEChnICznE 2. 

napięcie zasilające 230 V / 50 Hz
Moc 1950 W
Pojemność 6 l
wymiary (WxDxH) 420x420x335 mm

waga 10.2 kg
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buDOwa3. 

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA

MIARKA x2

WŁĄCZNIK/
WYŁĄCZNIK

ŁYŻKA WIDELEC

GOTOWANIE

UTRZYMYWANIE
CIEPŁA

PRZEWÓD 
ZASILAJĄCY

POJEMNIK 
WEWNĘTRZNY

POKRYWA

UCHWYT
POKRYWY

KOLEKTOR WILGOCI

MOnTaż4. 

Instalacja do źródeł zasilania4.1. 

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem elektrycznym za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno być uziemione i 
posiadać zabezpieczenie róznicowo-prądowe.

umieszczenie urządzenia4.2. 
Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni. Nie można ustawiać urządzenia na łatwopalnych materiałach.
Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, pieców elektrycznych, pieców grzewczych ani innych źródeł 
ciepła.

ObSługa5. 
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie oczyścić pojemnik wewnętrzny oraz pokrywę roztworem wody 
z płynem do mycia naczyń. Umyte elementy należy przetrzeć wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha. Przed ponownym 
umieszczeniem pojemnika wewnętrznego należy się upewnić, że jest on suchy. Wilgoć na pojemniku może doprowadzić 
do jego uszkodzenia. Wnętrze i powierzchnię zewnętrzną pojemnika zewnętrznego należy przetrzeć miękką, wilgotną 
ściereczką, aby usunąć kurz, który się zebrał podczas pakowania i transportu. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub 
innych płynach. Wodę należy wlewać tylko do pojemnika wewnętrznego.

wskazówki5.1. 

Przed rozpoczęciem gotowania zawsze należy dokładnie umyć ryż. To pomoże zapobiec zlepianiu się ziarenek ryżu podczas 
gotowania.
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Niewielka ilość oleju roślinnego dodana do ryżu pomoże rozdzielić ziarenka. •
Ryż brązowy lub tak zwany dziki ryż (ostruda wodna) mogą wymagać większej ilości wody. •

Odmierzanie porcji ryżu/wody5.2. 

Ogólną zasadą jest, że należy dodać jedną pełną miarkę wody na każdą pełną miarkę ryżu.

Jeżeli chcemy, aby ryż po ugotowaniu był miększy należy dodać trochę więcej wody. W przypadku, gdy ryż ma być nieco 
twardszy należy dodać trochę mniej wody.

Obsługa urządzenia5.3. 

Na wewnętrznym pojemniku urządzenia umieszczono podziałkę ułatwiającą dodanie odpowiedniej ilości wody. Miarka 
dostarczana w komplecie służy do odmierzania ryżu i wody.

Za pomocą dostarczonej miarki odmierzyć żądaną ilość ryżu.1. 

Uwaga: Z jednej miarki surowego ryżu powstaną około dwie miarki ugotowanego ryżu.

Wysypać ryż na sito i przepłukać pod bieżącą wodą w celu usunięcia nadmiaru otrębów i skrobi.2. 

Wsypać ryż do wewnętrznego pojemnika. Aby osiągnąć równomierny efekt gotowania należy równomiernie rozprowa-3. 
dzić ryż w pojemniku.

Za pomocą miarki odmierzyć i dolać odpowiednią ilość wody lub dopełnić wewnętrzny pojemnik pod strumieniem 4. 
wody do odpowiedniego poziomu oznaczonego na podziałce na ściance pojemnika.

uwaga: w celu uzyskania twardszego ryżu do gotowania należy dodać trochę mniej wody. aby ryż był miększy 
należy dodać trochę więcej wody.

Umieścić pojemnik wewnątrz ryżowarki.5. 

uwaga: należy zadbać o czystość zewnętrznych powierzchni pojemnika, zwracając szczególną uwagę na usunięcie 
z nich pozostałości ryżu i wilgoci.

Zamknąć pokrywę i przycisnąć aż zaskoczy zatrzask.6. 

Podłączyć urządzenie do źródła zasilania elektrycznego.7. 

Przestawić przełącznik do pozycji COOK (Gotowanie). Zaświeci się lampka Cook.8. 

Po zakończeniu gotowania przełącznik automatycznie przestawi się do pozycji WARM (Utrzymywanie ryżu w cieple po 9. 
zakończeniu gotowania). Zaświeci się lampka Warm.

Dla uzyskania najlepszego rezultatu gotowania należy pozostawić pokrywę zamkniętą przez 10 - 15 minut.10. 

Ostrożnie otworzyć pokrywę, zapobiegając gwałtownemu wydostaniu się pary wodnej i wilgoci na zewnątrz urządzenia.11. 

OSTRzEżEnIE: zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania pokrywy po ugotowaniu 
ryżu, aby uniknąć gwałtownego wypływu pary wodnej z wnętrza pojemnika.

Podczas wyjmowania pojemnika wewnętrznego z urządzenia po ugotowaniu ryżu zawsze należy nosić rękawice 
ochronne.

Wymieszać ryż i podać najszybciej jak to możliwe.12. 

Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.13. 

DODaTkOwE InfORMaCjE6. 

Ostrzeżenia6.1. 
Urządzenie do gotowania ryżu jest przeznaczone tylko i wyłącznie do gotowania i podtrzymywania ryżu w cieple.

Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać , należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania aby uniknąć  •
obrażeń ciała.
Sól może uszkodzić powierzchnię zabezpieczającą przed przywieraniem ryżu. •
Przebarwienia na pojemniku są normalnym zjawiskiem i nie mają wpływu na pracę urządzenia. •
Nie należy przenosić urządzenia w trakcie jego pracy oraz zaraz po zakończeniu. Obudowa może się nagrzewać i jej  •
dotknięcie grozi oparzeniem
Przenosić urządzenie tylko i wyłącznie za przeznaczone do tego uchwyty. •
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Urządzenia nie wolno używać do:
przygotowywania innych produktów spożywczych niż ryż, •
gotowania ani podgrzewania wody, •
podgrzewania lub gotowania płynów zawierających cukier, kwas, alkohol oraz środków łatwopalnych •

Przerwa w pracy6.2. 

Urządzenie należy przechowywać w następujący sposób:

przechowywać w pomieszczeniu o niskiej wilgotności, •
chronić przed działaniem promieni słonecznych, •
urządzenie podczas przerwy w użytkowaniu powinno być okresowo czyszczone i zabezpieczone przed działaniem czynni- •
ków zewnętrznych.

CzySzCzEnIE I kOnSERwaCja7. 
Po każdorazowym użyciu urządzenia należy je wyczyścić, stosując się do poniższych zaleceń, pamiętając o uprzednim 
odłączeniu zasilania i schłodzeniu do temperatury pokojowej:

Wyjąć pojemnik do gotowania ryżu z obudowy urządzenia. Pojemnik oraz pokrywę umyć za pomocą roztworu płynu do 1. 
mycia naczyń z wodą. Spłukać i osuszyć za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.

Obudowę urządzenia czyścić za pomocą wilgotnej ścierki.2. 

Nie należy stosować metalowych narzędzi oraz środków czyszczących, które mogą spowodować zarysowania lub 3. 
uszkodzenia warstwy ochronnej pojemnika do gotowania ryżu. Wnętrze pojemnika pokryte jest warstwą ochronną 
zapobiegającą przywieraniu ryżu do obudowy.

kolektor wilgoci

uwaga: Po każdym użyciu urządzenia należy zdjąć i opróżnić kolektor wilgoci.

zdjęcie pojemnika:a. 

Obie strony pojemnika mocno chwycić i wyciągnąć. •

zamocowanie pojemnika:b. 

Górną krawędź wprowadzić w rowek prowadzący i docisnąć. •

ROzwIązywanIE PROblEMów8. 

usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu
Urządzenie nie działa Urządzenie nie zostało włączone Sprawdzić czy urządzenie jest 

prawidłowo podłączone do źródła 
zasilającego i czy jest włączone

Wtyczka lub przewód zasilający są 
uszkodzone

Odesłać urządzenie do serwisu

Zadziałał bezpiecznik we wtyczce Wymienić bezpiecznik we wtyczce
Problem z zasilaniem Sprawdzić źródło zasilające
Awaria przewodów elektrycznych 
wewnątrz urządzenia

Odesłać urządzenie do serwisu

Pojemnik wewnętrzny nie styka się z 
płytą grzejną

Prawidłowo ustawić pojemnik

Ryż jest niedogotowany Pojemnik wewnętrzny nie styka się z 
płytą grzejną

Prawidłowo ustawić pojemnik

Pojemnik wewnętrzny jest 
zdeformowany

Wymienić pojemnik

Zbyt dużo wody Zmniejszyć ilość używanej do 
gotowania wody

Ryż jest rozgotowany Zbyt mało wody Zwiększyć ilość używanej do 
gotowania wody

KOLEKTOR
WILGOCI
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uSuwanIE zużyTyCh uRząDzEń9. 
Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. 
Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje je zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

gwaRanCja10. 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie 
gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak 
wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie 
z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone 
kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego 
rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.  


