
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ                                                     CZ                 
RK 3566/3567 –  hrnec na vaření rýže a jiných potravin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 
• Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro 
komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání 
venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej 
neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. 
Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 
nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a 
děti na přístroj nedosáhly. 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, 
neuvádějte jej do provozu. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, 
nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem 
pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“. 
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 
• Postavte přístroj na rovnou plochu, odolnou vůči působení vlhkosti a tepla. U citlivých povrchů použijte 
žáruvzdornou podložku. 
• Pozor! Vodu nalévejte vždy jen do hrnce na rýži, nikdy do skříně přístroje. 
• Pozor! Z víka vystupuje během provozu horká pára. 
• Mějte na paměti, že víko je nutno po skončení vaření uchopit jen za k tomu určenou rukojeť. Nebezpečí 
popálení! 
• Instalujte tento přístroj v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů, jako je např. nábytek, 
záclony atd. (30cm). 
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové 
pytlíky, kartón, styropor atd.). 
 



Komponenty: 
Tělo přístroje 
Víko 
Hrnec na rýži 
Parní vložka 
Kabel 
Odměrka 
Lžíce 
Bezpečnostní symboly na přístroji a v návodu k použití 
 
Pozor! Horká plocha! Nebezpečí opaření! 
 
Děti a slabé osoby 
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové 
pytlíky, kartón, styropor atd.). 
 
 
 
VÝSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a 
duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů,  
že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat. 
• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.  
Jak používat 
UPOZORNĚNÍ: 
• Tento spotřebič není vhodný pro přípravu rýžového pudinku. Mléko by mohlo vykypět nebo se připálit. 
• Vždy naplňte vodou hrnec na rýži; Nikdy nenaplňujte plášť přístroje. 
Odměrný pohárek 
Odměrný pohárek (CUP) slouží spolu s ukazatelem množství vody v hrnci na rýži k určování množství rýže a 
vody. Chcete-li například vařit 6 CUPů, nasypejte 6 odměrných pohárků plných rýže do hrnce na rýži a naplňte 
jej až k odpovídajícímu (CUP) značení, např. 6, vodou. 
Množství rýže 
• S tímto přístrojem můžete uvařit maximálně 1,3 kg rýže (celková hmotnost). Za tímto účelem je třeba 2,7 l 
vody. V závislosti na typu rýže, získáte cca 3,0 kg vařené rýže s dobou vaření cca. 45 min. 
• Minimální množství rýže pro vaření je 400 g (3 šálky), to vám poskytne cca. 650 g vařené rýže, v závislosti na 
typu použitého rýže. 
• Pravidlo: Použijte 2 díly vody 1 díl rýže. 
• Zkontrolujte, zda jsou na obalu vašeho výrobku informace o přesném množství pro vaření rýže 
ON / OFF spínač 
Připojte zařízení k elektrické síti. 
• Je-li spínač ON / OFF v poloze ON, přístroj je funkční. Indikátor POWER se rozsvítí. 
• Spotřebič se vypne, když je spínač v poloze OFF. 
Přepínač funkcí 
Je-li přepínač funkční směrem nahoru, spotřebič zůstane v provozním stavu "Udržování v teple". 
Kontrolka WARM svítí 
• Pomocí přepínače funkcí lze přepínat do režimu "Vaření". To je možné pouze v případě, že hrnec na vaření 
rýže je správně vložen a připojen na spínací kontakt (uprostřed varné desky). Kontrolka COOK svítí 
Doba vaření 
• Poté, co se voda zcela odpaří, spotřebič se automaticky přepíná na funkci "Udržování v teple", končí 
proces vaření. Kontrolka WARM svítí. 
Ukončení provozu 
Dodržujte následující postup: 
1. Zkontrolujte, zda kontrolka WARM svítí.  Pokud to lze, otočte přepínač funkcí směrem nahoru. 
2. Přepněte vypínač do polohy OFF. 
3. Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. 
Před prvním uvedením do provozu 
• Odstraňte obalový materiál. 
• Doporučujeme Vám čistit přístroj způsobem popsaným v oddíle “Čištění”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uvedení do provozu 
• Postavte přístroj na podložku odolnou vůči působení vlhkosti a tepla. 
• Ujistěte se, že spínač je v poloze WARM (udržování teploty) a zastrčte nejprve zástrčku připojovacího kabelu 
do přístroje. 
• Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz. 
Upozornění: Přístroj je v provozu, jakmile zastrčíte zástrčku do zásuvky. Chcete-li provoz ukončit, přepněte 
nejprve spínač do polohy WARM (udržování teploty) a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
Před vařením rýže se seznamte s pokyny výrobce pro její přípravu, jako např. rýži napřed propláchnout nebo 
u máčené rýže namočit. 
1. Otevřete víko 
2. Vložte hrnec na rýži do rýžovaru 
3. Nastavte požadované množství rýže v rozmezí 3-10 šálků a odměrkou vložte tento objem do hrnce. 
4. Naplňte hrnec rýži vodou po příslušnou značku. 
5. Zavřete víko. 
6. Zkontrolujte elektrické připojení, jak je popsáno v části "Uvedení do provozu". Zapněte přístroj vypínačem 
ON / OFF do polohy (ON). WARM kontrolka svítí. 
7.  Otočte přepínač funkční směrem dolů. Kontrolka WARM  zhasne a kontrolka COOK svítí. 
8. Jakmile se voda v hrnci na rýži zcela vyvaří, přepne přístroj automaticky do polohy WARM (udržování teploty) 
a ukončí tak proces vaření. Kontrolní svítilna COOK zhasne a rozsvítí se kontrolní svítilna WARM. 
Tip: Nechte rýži ještě asi 5 minut dojít, než ji vyjmete z hrnce. 
9. Opatrně otevřete víko. 
 
 
 
Dušení v páře 
Pod pojmem dušení v páře se rozumí šetrný způsob přípravy potravin pomocí 
horké vodní páry. Při tomto způsobu přípravy zůstane ve zpracovávané 
surovině uchováno více cenných živin než při jiném způsobu přípravy. Použijte 
k tomu napařovací vložku. 
1. Otevřete víko 
2. Nasaďte hrnec na rýži do vařiče. 
3. Nalijte minimální množství vody do hrnce na rýži. 
5. Nasaďte do hrnce na rýži napařovací vložku. 
6. Zavřete víko. 
7. Vytvořte elektrické připojení tak, jak je popsáno v oddíle “Uvedení do provozu”. 
Kontrolní svítilna WARM svítí. 
8. Stlačte spínač směrem dolů. Kontrolní svítilna WARM zhasne a rozsvítí se kontrolní svítilna COOK. 
9. Kontrolujte stav vaření. Vždy podle doby přípravy v páře je nutné vyrovnávat ztrátu vody. Podle potřeby 
přidávejte během doby přípravy trochu vody. 
Pozor! Nebezpečí opaření. Vystupuje horká pára. 
10. Jakmile je dosaženo konce doby přípravy v páře, ukončete provoz tím, že 
spínač stlačíte nahoru na pozici OFF. 
11. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 
 
Příprava vybraných potravin. 

Potravina Stav Množství Doba vaření Množství vody 

Artyčoky čerstvé 4 ks, průměrná 
velikost 

40-60 min 600 

Květák Čerstvé, malé kusy 500 g 20-25 min 200 

Brokolice Čerstvé, malé kusy 500 g 15-20 min 160 

Žampiony Čerstvé, 
celé/krájené 

500 g 15-20 min 160 

Houby Čerstvé, 
celé/krájené 

500 g 25-35 min  300 

Zelené fazole Čerstvé, krájené 500 g 20-25 min 200 

Karotka Krájené 500 g 20-25 min 200 

Brambory Ve slupce 500 g 30-40 min 400 

Brambory Čerstvé, krájené 500 g 25-30 min  300 

Zelí Čerstvé, kostičky 500 g 20-25 min 300 

Kedluben čerstvé 500 g 20-25 min 300 

 
 
 
 
 



 
Čištění a údržba 
• Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne. 
• Nikdy neponořujte skříň přístroje, síťový kabel a zástrčku do vody. 
• Vylijte obsah hrnce na rýži a misky na zachycování kondenzátu. 
• Vyčistěte hrnec na rýži, napařovací víko a misku na zachycování kondenzátu pomocí horké mycí lázně. Poté 
tyto díly důkladně opláchněte čistou vodou a nechte je oschnout. 
• Otřete víko a skříň přístroje zvnějšku a zevnitř vlhkým hadříkem. Poté nechte tyto díly oschnout. 
• Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky. 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. 
elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle 
nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny! 
 
Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). 
Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v 
důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční 
plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! 
Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo 
bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním 
obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. 
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V 
takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti 
úhrady! Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky 
motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i 
na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno 
je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. 
Po uplynutí záruky 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 

 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Model: RK 3566 / RK 3567 
Kapacita: max. 4L 
Čistá váha: 2,25kg 
Třída ochrany: I 
Napájení: 230 V ~, 50 Hz 
Příkon: 700 W 

 

 
Význam symbolu „Popelnice“  

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. 
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už 
nebudete používat. 
Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo 
dojít v důsledku nesprávné likvidace. 
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických 
přístrojů. 
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků 
nebo obecního úřadu. 

Obal: 
krabice – 
tříděný sběr 
papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 
kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 
 


