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BG Напълно автоматична оризоварка 
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
 ■ Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица 
с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под 
правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване 
на изделието по безопасен начин и  разбират потенциалните опасности. 
Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, 
освен ако не са на възраст над 8 години, и то под наблюдение. Съхранявайте 
уреда и захранващия кабел далеч от обсега на деца, които са под 8-годишна 
възраст.

 ■ С уреда не трябва да си играят деца.
 ■ Този уред е предназначен за варене на ориз и за поддържане на сварения 
ориз топъл. 

 ■ Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен 
за употреба в места, като например:

 –  кухни за персонал в магазини, офиси и други работни места;
 –  хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи;
 –  селскостопански ферми;
 –  учреждения за нощувки и закуски.
 ■ Използвайте уреда само с оригиналните принадлежности от производителя. 
 ■ Уредът трябва да бъде разполаган върху стабилна и равна повърхност.
 ■ Не поставяйте уреда върху или близо до електрически или газов котлон, или 
други източници на топлина.

 ■ Свързвайте уреда само с правилно заземен контакт.
 ■ Преди да свържете уреда с електрически контакт се уверете, че: 

 –  номиналното напрежение върху етикета е  същото като напрежението 
в електрическия контакт, 

 –  подвижната купа е напълнена с подходящо количество ориз и вода, и че 
е легнала правилно във вътрешността на външната купа. 

 ■ Не пускайте уреда без правилно поставен върху него капак.
 ■ Погрижете се да не се излива вода върху щепсела.

Внимание: 
не сипвайте ориз или вода във външната купа. Неправилната употреба може 
да доведе до наранявания или повреда на уреда. 

 ■ По време на работа е  необходимо да има достатъчно пространство за 
циркулиране на въздуха над уреда и около него. 
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 ■ Откритите повърхности на уреда се нагорещяват по време на употреба и след 
това в резултат на остатъчна топлина. Не докосвайте горещата повърхност. 
Използвайте дръжката и ръкохватката при боравене с купата или капака.

 ■ Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела на кабела от контакта, ако 
го оставяте без надзор, ако няма да го използвате и преди да го почиствате. 

 ■ Винаги оставяйте уреда да изстине напълно, преди да го местите, почиствате 
или съхранявате.

 ■ Редовно почиствайте уреда след всяка употреба в съответствие с инструкциите 
в глава „Почистване и поддръжка“.

 ■ За да избегнете възможно нараняване от токов удар, не почиствайте външната 
купа или захранващия кабел под течаща вода и не ги потапяйте във вода или 
друга течност. 

 ■ Не изключвайте уреда от контакта с дърпане на захранващия кабел. Това би 
могло да повреди захранващия кабел или контакта. Откачвайте кабела на уреда 
от контакта с леко издърпване на щепсела на захранващия кабел.

 ■ Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен от упълномощен 
сервизен център или от подобно правоспособно лице, защото това ще попречи 
на създаването на опасна ситуация. 

 ■ Не използвайте уреда, ако той не функционира правилно, или е повреден 
по някакъв начин. За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, не 
поправяйте уреда сами и не правете каквито и да било корекции по него. 
Погрижете се всички ремонти или настройки на уреда да бъдат извършвани 
в упълномощен сервизен център. Нарушаването на целостта на уреда по време 
на гаранционния период може да анулира гаранцията.
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BG
Напълно автоматична 
оризоварка 
Ръководство за потребителя

 ■ Преди да използвате този уред молим да прочетете 
ръководството за потребителя внимателно дори и в случаите, 
когато преди това сте се запознали с предишна употреба на 
подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, 
описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това 
ръководство за потребителя на сигурно място, от където може 
да бъде лесно извадено за бъдеща употреба. 

 ■ Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, 
опаковъчният материал, касовата бележка, декларацията за 
отговорност на продавача или гаранционната карта най-малко 
в течение на срока на действие на правната отговорност за 
незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз 
препоръчваме уредът да се опакова в оригиналния кашон от 
производителя.

ОПИСАНИЕ НА ОРИЗОВАРКАТА И ДОСТАВЕНИТЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
A1 Дръжка за носене
A2 Изход за пара
A3 Бутон за отваряне на 

капака
A4 Капак
A5 Външна купа
A6 Захранващ кабел  

(не е показан)
A7 Превключвател за 

захранване (не е показан)
A8 Индикатор за варене
A9 Индикатор за поддържаме 

на ориза топъл

A10 Превключвател за 
превключване на 
режимите за варене 
и поддържане на ориза 
топъл

A11 Мерителна чаша за ориз 
и вода

A12 Черпак
A13 Лъжица за разбъркване
A14 Съд за готвене на пара
A15 Вътрешна подвижна купа 

с незалепващо покритие

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
1. Извадете оризоварката и  нейните принадлежности от 

опаковъчните материали.
2. Измийте подвижната купа A15, мерителната чаша 

A11, лъжицата A13 и черпака A12 в топла вода с кухненски 
почистващ препарат. След това изплакнете всички тези части 
под чиста течаща вода и старателно ги подсушете.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОРИЗОВАРКАТА
1. Поставете подвижната купа A15 върху кухненския плот или 

друга равна и стабилна повърхност. Измерете необходимото 
количество ориз с помощта на доставената мерителна чаша 
A11. 

Внимание: 
в една и съща партида е възможно да се варят най-много 
8 мерителни чаши ориз.

  Прехвърлете ориза в цедка и го изплакнете с помощта на 
течаща вода. Прехвърлете изплакнатия ориз в подвижната 
купа A15 и го разпрострете равномерно от центъра към 
стените на купата. Добавете подходящо количество студена 
вода. Ще намерите препоръчваното съотношение за дозиране 
на ориз във вода в таблицата по-долу.

Брой мерителни чаши ориз Количество вода

1 0,2 l

2 0,4 l

3 0,6 l

4 0,8 l

5 1,0 l

6 1,2 l

7 1,4 l

8 1,6 l

9 1,7 l

10 1,8 l

Забележка: 
върху мерителната чаша A11 са отбелязани две 
измервателни скали. Едната измервателна скала се 
използва за измерване на ориз (¼, ½, ¾ чаша или 
една мерителна чаша), а втората скала се използва за 
измерване на вода (40 до 160 ml). 
Една нивомерна чаша се равнява на 140 грама насипен 
неварен ориз. 

Внимание: 
съотношението между ориза и  водата може да бъде 
променяно според необходимостта. Но се старайте 
нивото на водата да не надвишава отметката за 1,8 L ниво 
на водата върху вътрешната стена на подвижната купа 
A15. В противен случай би могло да изпръска вряла вода 
по време на процеса на варене.

2. Поставете купата A15 във външната купа A5 и затворете 
капака A4. Уверете се, че купата A14 е поставена правилно 
във външната купа A5. 

3. Вкарайте щепсела на захранващия кабел в електрически 
контакт. Преместете превключвателя на захранването A7 
в положение I (включен). 

4. След вкарване на щепсела на захранващия кабел в ел. контакта 
се задейства автоматично режимът KEEP WARM (поддържане 
на температура). Това се указва от светване на индикатора 
KEEP WARM A9. За да пуснете режима COOK (варене на ориз), 
преместете превключвателя A10 надолу. Индикаторът COOK 
A8 светва. Не местете превключвателя A10 обратно в горно 
положение, докато оризът се вари. 

5. Оризът се вари в течение на около 30 минути. След това 
оризоварката преминава автоматично в  режим KEEP 
WARM (поддържане на температура). Режимът KEEP WARM 
(поддържане на температура) може да поддържа ориза топпъл 
в течение на до 6 часа. След това оризоварката се изключва.

Съвет:
оризът ще бъде по-вкусен, ако оставите оризоварката 
да завърши варенето в режим KEEP WARM (поддържане 
на температурата) в продължение на 10 до 20 минути.

Забележка: 
за запазване на вкуса се препоръчва да не се поддържа 
оризът топъл в течение на повече от 3 часа. В противен 
случай той може да изсъхне.

6. Ако желаете да сервирате ориза, отворете внимателно капака 
с натискане на бутона за отваряне на капака A3. Разбъркайте 
ориза леко с помощта на лъжицата A13 и сервирайте.
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Внимание: 
за да избегнете повреждане на незалепващата повърхност 
на подвижната купа A15, не използвайте метални прибори 
за разбъркване на ориза.

7. Друга партида ориз може да бъде варена няколко минути 
веднага след като стане възможно пускането на режима COOK 
(варене на ориз).

Забележка: 
не се опитвайте да задържате превключвателя A10 
в долно положение.

8. Когато свършите да използвате уреда, преместете 
превключвателя на захранването A7 в  положение 0 
(изключено). Ако няма да използвате оризоварката, 
изваждайте щепсела на нейния кабел от контакта. 

ВАРЕНЕ НА ПАРА
 ■ Оризоварката има и функция за варене на пара. Налейте 

достатъчно количество вода (0,5 l или повече) в  купата. 
Поставете зеленчуците или другите храни в парния модул. 
След това процедирайте по същия начин, както при варене 
на ориз. 

 ■ Когато се изпари всичката вода, оризоварката преминава 
в режим „Keep Warm“. Затова е необходимо да се наблюдава 
състоянието на храната и водата.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
 ■ Проверете дали щепселът на захранващия кабел е изваден 

от контакта и оставете оризоварката да изстине. Извадете 
подвижната купа A15 от външната купа A5 и  отстранете 
всякакви остатъци от ориз. 

 ■ Измийте купата A15, мерителната чаша A11, лъжицата A13 
и черпака A12 в топла вода с кухненски почистващ препарат. 
След това изплакнете тези части под чиста течаща вода и ги 
подсушете.

Внимание: 
не мийте подвижната купа A15 в съдомиялна машина.

 ■ Почистете външната купа A5 с помощта на леко влажна кърпа 
и след това я подсушете.

 ■ Не използвайте почистващи продукти с абразивно действие, 
стоманена вълна, бензин или разтворители и др. за почистване. 

СЪХРАНЕНИЕ
 ■ Съхранявайте сглобената оризоварка на сухо, чисто място, 

извън обсега на деца.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ..........................................................220 − 240 V 
Номинална честота  ......................................................................... 50/60 Hz
Номинална мощност ...................................................................700–830 W
Вместимост ...........................................1,4 kg неварен ориз + 1,8 l вода

Запазваме си правото да променяме текста и  техническите 
спецификации.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ 
НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, 
определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО  
И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални 
документи означава, че употребяваните 
електрически или електронни продукти не трябва 
да бъдат добавяни към обикновените битови 
отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване 
и  рециклиране предавайте тези уреди 
в  определените пунктове за събиране. Като 

алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други 
европейски страни можете да връщате уредите си на местния 
търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.
Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на 
ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни 
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат 
да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. 
За повече информация се обърнете към местните власти или 
служби за събиране.
В съответствие с  националните разпоредби могат да бъдат 
налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид 
отпадъци.
За стопански субекти в държави от Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, 
се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата 
информация.
Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.
Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да 
изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация 
за метода на правилното му изхвърляне от местния общински 
съвет или от търговеца си на дребно.

Този продукт отговаря на всички свързани с  него 
основни изисквания на директивите на ЕС.


