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Profess ional  Suppl ies

GEBRUIKSAANWIJZING
RIJSTKOKER

Model nr.: *688.085



 688085 nl ma 2014 2

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL *688.085
BESCHRIJVING Rijstkoker
VERMOGEN 1950 W
SPANNING 220-230 VAC
FREQUENTIE 50 Hz
INHOUD 5,4 liter
BARCODE 8712591150904

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING
Lees deze gebruiksaanwijzing goed en bewaar hem op een veilige plaats. Berg hem op bij andere gebruiksaanwijzingen 
zodat u deze op een later moment opnieuw kunt raadplegen. In deze gebruiksaanwijzing staan de elementaire veiligheids-
voorzorgen waaraan u zich moet houden om letsel te voorkomen. Lees voor het gebruik alle aanwijzingen.
• Verander niets aan het product.
• Niet schoonspuiten met water of onderdompelen in water.
• Verwijder alle verpakkingen en plastic beschermingen en reinig het product zorgvuldig voordat u het de eerste keer 

gebruikt.

INSTALLATIE/PLAATS

• Controleer of de spanning die op het typeplaatje staat overeenkomt met uw netspanning.
• Installeer het apparaat op een horizontaal oppervlak dat het gewicht van het apparaat kan dragen.
• Let op dat het apparaat geen obstakel vormt.
• Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is geplaatst op een hittebestendig oppervlak, bijv.  roestvrijstaal.
• Informeer alle medewerkers dat de buitenkant van het elektrische apparaat heet wordt
• Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte. Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge temperaturen of 

vet.
• Plaats het apparaat zodanig dat de lucht aan de voorkant en de achterkant vrij kan circuleren.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet in de luchtuitstroming van een airconditioning is geplaatst.
• Om veiligheidsredenen moet de stekker altijd goed bereikbaar zijn

INFORMATIE OVER DE ELEKTRISCHE VEILIGHEID

• Apparaat niet onderdompelen of in vaatwasmachine plaatsen
• Dit apparaat moet geaard zijn
• De stroomkabel moet zonder knikken naar het stopcontact lopen
• Laat de kabel/stekker niet in het water vallen

TEFLEX KRISTALLIJNE ANTI-AANBAKLAAG

• Gebruik houten lepels of plastic spatels
• Gebruik, om krassen te voorkomen, geen schurende materialen bij het reinigen van de binnenste pan.
• De anti-aanbaklaag kan na herhaaldelijk gebruik ontkleuren. Dit heeft geen invloed op de werking.

VERWERKING VAN DIT APPARAAT ALS AFVAL

• Dit product mag niet worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval 
• Om eventuele schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, moet het op verantwoorde manier worden 

gerecycled
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GEBRUIK VAN HET APPARAAT

• Meet de gewenste hoeveelheid rijst af met de maatbeker die bij het apparaat is meegeleverd.
• Doe de gespoelde rijst in de binnenste pan en voeg water toe. Bijv.. Voor 10 kopjes rijst voegt u water toe tot   niveau 

10. Kook niet meer dan het aangegeven maximum. Veeg de onderkant van de binnenste pan af. De waterverhouding 
kan variëren naargelang het type rijst dat u gebruikt.

• Denk eraan dat u de onderkant van de binnenste pan afveegt om eventueel achtergebleven rijst te verwijderen voordat 
u de pan in het kookgedeelte plaatst.

• Plaats de binnenste pan in de rijstkoker, en draai hem lichtjes van links naar rechts om ervoor te zorgen dat de binnen-
ste pan goed in de verwarmingsplaat zit. Strijk de rijst glad.

• Sluit het deksel tot het klikt. Als het deksel niet goed is gesloten zal het apparaat niet werken.
• Steek de stekker in het stopcontact. Druk de schakelaar knop omlaag, het indicatorlampje “Koken” gaat branden.
• Als het koken klaar is springt de schakelaar knop met een klik omhoog. Het indicatorlampje “Koken” gaat uit en het 

indicatorlampje “Warmhouden” gaat branden.
• Laat na het einde van de kookcyclus het deksel nog 15 minuten gesloten. De rijst wordt luchtiger.
• Gebruik de bij het apparaat meegeleverde spatel om krassen te voorkomen.
• Aan de zijkant bevindt zich een condensopvangbak. Deze voert het teveel aan vocht van de rijst af. Om hem te 

 verwijderen houdt u de zijkanten vast er trekt u hem los. Om hem te bevestigen brengt u het in lijn en druk u hem vast.

REINIGING

• Zet het apparaat voor het reinigen altijd uit, laat het afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen schurende materialen of vloeistoffen
• Gebruik geen waterstraal bij het reinigen
• De binnenste pan en de spatel kunt u schoonmaken met water en zeep.
• Gebruik een zachte doek met warm water en een beetje afwasmiddel om het huis goed schoon te maken.
• Verwijder de condensopvangbak en reinig deze met water en zeep. 
• Let op dat er tijdens het reinigen geen water in contact komt met elektrische onderdelen of aansluitingen.
• Rijstkorrels of resten kunnen aan de verwarmingsplaat vastkleven, verwijder deze met een zachte spons. Let op dat er 

geen resten op de verwarmingsplaat achterblijven.

ANDERE VEILIGHEIDSINFORMATIE

• Let op bij het optillen, het apparaat is erg zwaar
• De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het gebruik
• Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst/opstelt
• Gebruik het apparaat niet als het op welke manier dan ook niet goed werkt of is beschadigd
• Demonteer het apparaat niet en voer er geen technisch onderhoud aan uit. Door het negeren van dit voorschrift vervalt 

onze aansprakelijkheid en garantie.
• Als de stroomkabel beschadigd is, dan moet deze worden vervangen door een gekwalifi ceerde technicus
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking.
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
• Alleen personen die een training hebben gehad over het veilig gebruik ervan mogen met dit apparaat werken.
• Niet door kinderen laten gebruiken. Let op dat kinderen niet met het product gaan spelen.
• Onderhoudswerkzaamheden binnen de garantieperiode mogen alleen door uw leverancier worden uitgevoerd.

 1) Deksel

 2) Indicatorlampje “Warmhouden”
 3) Schakelaar

 4) Indicatorlampje “Koken”
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RIJST KOKEN

• Spoel de rijst. Rijstzemelen kunnen gekookte rijst een onaangename geur geven. Om dit te voorkomen, de rijst snel en 
grondig spoelen.

• Zorg voor ten minste 4 kommen gekookte rijst in de binnenste pan. 
• Om droge, verkleurde en onaangename effecten van de gekookte rijst te voorkomen, moet u het buitenste deksel en 

het binnenste deksel perfect gesloten houden.
• Laat geen rijstschep of ander voorwerp in de binnenste pan tijdens de warmhoudcyclus.
• Gebruik de warmhoudfunctie niet voor het opnieuw opwarmen van overgebleven rijst.


