Profes s i o n a l Su p p l i e s

GEBRUIKSAANWIJZING
RIJSTKOKER
Modelnr.: *688.087

Afbeelding alleen ter illustratie, speciﬁcaties zijn afhankelijk van het werkelijke product.
Lees voor het gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik.
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VERKOOPARGUMENTEN/VOORDELEN
• Elektronische regeling, driedimensionaal warmhouden
• Grote inhoud, rijstkoker voor 100 personen tegelijk
• Binnenste pan met hittebestendige handvatten, gemakkelijk

voor het dragen en voorkomt brandwonden
• 3,2 mm dikke en sterke binnenste pan, uniforme verhitting

voor een perfecte smaak
• Eenvoudig in te stellen 12-uurs timer
• Eenvoudig te reinigen roestvrijstalen deksel en behuizing
• Geluidssignaal klinkt als het koken klaar is
• Certiﬁcering volgens norm:
• IEC60335-1-2010;
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VEILIGHEIDSVOORZORGEN
WAARSCHUWING

1. Buiten het bereik van kinderen houden en
niet door kinderen laten gebruiken.

2. Niet in een vloeistof dompelen. Hierdoor kan
kortsluiting of een elektrische schok ontstaan.

3. De stekker niet met natte handen aanraken. Hierdoor kan een elektrische schok of
lichamelijk letsel ontstaan.

4. Niet-professionele demontage is verboden.
Hierdoor kan brand, een elektrische schok of
lichamelijk letsel ontstaan.

5. Gebruik een geaard stopcontact
van ten minste 15 A.

6. De stekker niet gebruiken als deze beschadigd is.
Hierdoor kan een elektrische schok, kortsluiting
of brand ontstaan.
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7. Niet aan de stroomkabel trekken, deze niet
knikken en niet gebruiken om het toestel aan
op te tillen. Hierdoor kan een elektrische schok
en brand ontstaan.

8. Gebruik een wisselspanning tussen
220V en 240V. Door een andere spanning
kan een elektrische schok en brand ontstaan.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN
TER HERINNERING

1. De stekker niet aan de stroomkabel uit het
stopcontact trekken.
Hierdoor kan een elektrische schok ontstaan.

2. De metalen pennen van de stekker reinigen
als deze vuil zijn. Hierdoor kan een elektrische
schok en brand ontstaan.

3. De pan niet gebruiken voor andere producten.
Hierdoor kunnen storingen in de werking
ontstaan.

4. Hete delen, zoals de stoomopening, niet
aanraken. Hierdoor kunnen brandwonden
ontstaan.
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5. Het deksel tijdens het koken niet openen.
Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan of
kan de rijst niet gaar koken.

6. De stoomopening niet met een doek afdekken
tijdens het koken en warmhouden. Hierdoor
kunnen vervormingen en storingen ontstaan.

7. Niet gebruiken in de buurt van open vuur of
water. Hierdoor kan schade, een elektrische
schok en kortsluiting ontstaan.

8. De pan niet rechtstreeks op het vuur
verwarmen. Hierdoor kunnen vervormingen
en storingen ontstaan.

RESERVEONDERDELEN

Het aluminium deksel kan voor het reinigen
worden verwijderd.
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Als de siliconen dop eruit valt, druk deze dan in
de juiste richting vast in de centrale houder.
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L. Knop “openen”
N. Handvat
M. Stoomopening
O. Verzamelkop

A. Bovenste deksel
B. Binnenste deksel
C . Siliconen dop
D. Afdichtring
E. Binnenste pan

F.
G.
H.
I.
J.

Handvat van binnenste pan
Bedieningspaneel
Stroomkabel
Buitenste deel
IJzeren bodem

SPECIFICATIES VAN DE RIJSTKOKER
Nominale spanning
/Frequentie
220V-240V
50Hz-60Hz
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Kookvermogen

Warmhoudvermogen

2500 W

120 W

Inhoud

8,2L/45 kopjes
ongekookte rijst

Afmetingen
(mm)

Gewicht
(kg)

548x480x410

14.1
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FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
“+“ -knop: knop voor het verlengen van de
vertraagde start-timer. Toename 30 minuten
bij elke druk. Het instelbereik is 1,5 tot 12 uur

Delay timer:
knop voor vertraagd starten via de timer met
een bereik van 1,5 tot12 uur. De rijstkoker
schakelt na het aftellen automatisch over op
“warmhouden”. De gekookte rijst is klaar.

Display screen

“-” knop: knop voor het verkorten van de
vertraagde start-timer... Afname 30 minuten bij
elke druk. Het instelbereik is 1,5 tot 12 uur

On/off:
Het toestel aan- of uitzetten.
“Keep warm”:
knop om de rijst warm te houden.

Cooking: Knop voor het koken van de rijst. Na
het indrukken begint het koken automatisch. De
kookindicator wordt verlicht en het digitale display
toont een “rondlopend” patroon.

VERHOUDING VOOR HET KOKEN VAN RIJST/WATER
Hoeveelheid rijst
(180 ml maatkop)

Hoeveelheid water

Gewicht rijst (g)

Gewicht water (g)

Bereidingstijd

Water toevoegen
volgens de
waterhoogtelijn
in de binnenste pan

2270

3300

Ca. 55 minuten

3020

4280

Ca. 55 minuten

3780

5280

Ca. 55 minuten

30 koppen

4530

6250

Ca. 65 minuten

35 koppen

5290

7310

Ca. 65 minuten

40 koppen

6040

8250

Ca. 65 minuten

45 koppen

6800

9130

Ca. 70 minuten

15 koppen
20 koppen
25 koppen

Bovenstaande is gebaseerd op een maatkop met een inhoud van 180 ml.
(1 kop van 900 ml inhoud = 5 koppen van 180 ml)
(De kwaliteit van de rijst is afhankelijk van de manier van koken).
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USE INSTRUCTIONS

Goed

Fout

1. Correcte manier van afwegen van rijst.

2. De binnenste pan vullen met de juiste
hoeveelheid rijst.

3. De rijst spoelen.

4. Water vullen volgens de waterhoogtelijn.

5. Bovenste deksel sluiten en stekker in het stopcontact steken.

6. “On/off”-knop indrukken, het display wordt
verlicht.
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7. “Cooking”-knop indrukken,
het digitale display toont een “rondlopend”
patroon.

8. De rijstkoker telt de laatste 10 minuten van de
bereidingstijd af. Als de rijst klaar is,
piept de rijstkoker en schakelt automatisch over
op “warmhouden”.

VERTRAAGDE START-TIMER

1. “ON/OFF”-knop indrukken,
de rijstkoker geeft een “piep”.

2. “Delay timer”-knop indrukken,
de begintijd is 01:30

3. "+"-knop indrukken, elke druk verlengt met
30 minuten. Bijvoorbeeld: om de vertraagde
start-timer in te stellen op 5 uur moet u 7 keer
op de knop drukken.

4. “Cooking”-knop indrukken,
de rijst is klaar over 5 uur.
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WARMHOUDEN

1. Stekker in het stopcontact, “on/off”-knop
indrukken. De koker geeft een “piep” en het
display toont “---”.
Het lampje in de “On/off”-knop brandt.

2. “Keep warm”-knop indrukken, het lampje in de
“keep warm”-knop gaat branden en de timer
start. Het display telt op van 00:00 naar
12:00 uur en schakelt daarna automatisch uit.

Let op:

1. Om te voorkomen dat de rijst bederft, adviseren wij de 12-uur vertraagde start-timer in de zomer of in
warme landen niet te gebruiken.
2. Bij gebruik van de vertraagde start-timer kan de rijst zacht worden.
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REINIGEN EN ONDERHOUD
Gebruik voor het reinigen geen corrosieve vloeistoffen zoals verfverdunner, benzine,
schuurmiddel of een harde borstel.

BUITENKANT, DEKSEL
• Reinigen met een droge en zachte doek.
• Geen afwasmiddel gebruiken.
• Deksel na elk gebruik reinigen omdat
aangekoekte aanslag moeilijk te verwijderen is.
• Het metaal aan de binnenkant kan verkleuren
of vlekken vertonen.
Dit is onschadelijk voor de gezondheid.

BINNENSTE PAN, BINNENSTE ALUMINIUM DEKSEL
• Reinigen met een zachte doek of spons en
afwasmiddel.
• De buitenkant van de binnenste pan afdrogen.

GROTE MAATKOP, RIJSTSCHEP
• Reinigen met een spons en zachte doek en
afwasmiddel.

VERWARMINGSPLAAT, SENSOR
• Een korrelige aanslag met ﬁjn schuurpapier
(bijv. nr. 320) lichtjes schuren, en daarna met
een droge doek schoonvegen
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HULP BIJ PROBLEMEN
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Er lekt veel stoom langs
de rand van het deksel

1. De ventilatieopening is verstopt.
2. De afdichtring is vervormd.

1. Ventilatieopening reinigen.
2. Contact opnemen met
de leverancier voor een
reserveonderdeel.

Controlelampje of
display werkt niet

1. Geen stroom of toestel is uit.
2. Display defect.
3. De stekker zit niet in het
stopcontact.
4. Schakelaarknop niet ingedrukt.

1. Herstel de voeding.
2. Contact opnemen met de
aftersales service.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Druk op de schakelaarknop.

1. De stekker zit niet in het
stopcontact.
2. Verwarmingsplaat defect.
3. De zekering is doorgebrand.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Contact opnemen met de
aftersales service.
3. Contact opnemen met de
aftersales service.

1. Verkeerde verhouding
van rijst en water.
2. Sensor defect.
3. De binnenste pan kan niet
goed geplaatst worden.

1. Gebruik de juiste verhouding van
rijst en water zoals aangegeven.
2. Contact opnemen met de
aftersales service.
3. De binnenste pan vervangen.

1. Voorwerpen tussen de binnenste
pan en de verwarmingsplaat.
2. De rijst moet gelijkmatig
verdeeld zijn.

1. De bodem van de binnenste pan,
het oppervlak van de verwarmingsplaat en de sensor reinigen.
2. De rijst moet goed gespoeld zijn.

1. Stekker zit los of stroomstoring.
2. Aluminium deksel niet op zijn
plaats.

1. Niet uitzetten tijdens het
warmhouden.
2. Aluminium deksel plaatsen.

De verwarmingsplaat
wordt niet warm

Rijst niet goed gaar

Gekookte rijst
droog en bruin.

Abnormale smaak na
warmhouden.

WAARSCHUWING:
Het toestel mag alleen geopend worden door een deskundige.
Neem voor onderhoud contact op met de leverancier of diens aftersales service.
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