
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uživatelská příručka pro: 
Rýžovar RK-6111 

RK-6112 
RK-6113 
RK-6114 

 
 
Důležité bezpečnostní pokyny 
Před použitím elektrických spotřebičů dodržujte tyto pokyny. 
1. Před prvním použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny. 
2. Před ochranou proti úrazu elektrickým proudem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku 
nebo kryt motoru do vody nebi jiné tekutiny. 
3. Věnujte zvýšenou pozornost v případě, že v průběhu používání přístroje jsou v jeho 
blízkosti děti. 
4. Pokud již přístroj nepoužíváte nebo před čištěním, vždy odpojte přístroj ze zásuvky. 
5. Ujistěte se, že napájení v síti je stejné jako je uvedené na výrobku. 
6. Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozený samotný 
přístroj, kabel, zástrčka nebo pokud zařízení nefunguje tak, jak má. 
7. Tento výrobek je určený pro domácí použití. Přístroj nepoužívejte venku. 
8. Nedovolte, aby přívodní kabel visel přes okraj stolu. 
9. Přístroj nepokládejte v blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku nebo 
vyhřáté trouby. 
10. Přístroj nepoužívejte pro jiný účel, než pro který byl vyroben. 
11. Nikdy se nedotýkejte horkých částí. 
12. Nesmí být použité jiné než originální součásti. Předejdete tím možnému zranění 
elektrickým proudem nebo požáru. 

13. Přístroj nikdy nezapínejte, pokud není zcela a správně sestaven. 
 
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDEJŠÍ POUŽITÍ 
 
Úvod 
Hrnec na rýži od TRISTARu poskytuje jednoduchý a bezproblémový způsob jak uvařit 
bezchybnou rýži. Funkce udržování teploty, udržuje rýži teplou a nadýchanou po několik 
hodin. Velká kapacita vařiče na rýži umožňuje připravit rýži pro celou rodinu, na párty nebo 
si jí uschovat do mrazničky. 
 
Před prvním použitím 
Misku, víčko, odměrku a stěrku umyjte v teplé mýdlové vodě, opláchněte a osušte.  Zbytek 
přístroje pouze otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha. Nikdy nepoužívejte agresivní 
nebo abrazivní čisticí prostředky na jakoukoliv část přístroje. Nikdy neponořujte základnu 
do vody nebo jiné tekutiny. 
 
JAK VAŘIT RÝŽI 
Před každým použitím se ujistěte, že vnější i vnitřní strana rýžovaru je čistá a suchá, 
tepelné čidlo je na středu. S přístrojem zacházejte opatrně. Poškrábání nebo promáčknutí 
může mít za následek nedostatečný výkon.  
 
Poznámka: Jestli se rýže má propláchnout před vařením je sporné. Zastánci této metody 
tvrdí, že odstraněním škrobu se rýže po uvaření nelepí. Odpůrci této metody zas tvrdí, že 
se tím ztratí důležité vitamíny a minerály. 
1. Pomocí odměrky stanovte požadované množství rýže a vody (viz graf)a dejte do misky. 
Nikdy do hrnce nedávejte žádnou jinou kapalinu. 
2. Mísu vložte do hrnce a uzavřete víkem 
3. Zapojte kabel do 230V zásuvky. Stiskněte spínač. Rozsvítí se červené světlo. Spínač se 
nerozsvítí, pokud mísa není správně umístěná v hrnci. Jedná se o bezpečnostní prvek 
tohoto výrobku. 
4. Po uvaření cca 20 min (podle množství rýže), rýži stěrkou promíchejte. Hrnec odpojte ze 
zásuvky a rýže podávejte (Pozor ať se nepopálíte, hrnec je horký). 
5. V případě, že chcete uchovat rýži teplou, neodpojujte zástrčku ze zásuvky. Rýži opět 
promíchejte a znovu přiklopte víkem. 
6. Pokud jste rýži nepropláchli, může zůstat na dně misky tenká vrstva škrobu. Je to 
normální jev a nemá to žádný vliv na chuť nebo strukturu rýže. 
TIP: Pokud je rýže dochucena, měla by být funkce „oteplování rýže“ zkrácena na 
maximálně 1 hodinu. 
Poté se může stát, že dochucená rýže ztratí své aroma 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
Po každém použití rýžovaru, víko, odměrku a stěrku umyjte v teplé mýdlové vodě. 
Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. Pečlivě opláchněte a osušte. Je-li 
škrob z rýže na dně misky, naplňte misku teplou mýdlovou vodou a nechte stát cca 10 
minut. 
Hrnec otřete čistým, vlhkým hadříkem a osušte. 
Pokud se dostane voda do přepínacího mechanismu nebo do topného tělesa, opatrně 
odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 
Všechny opravy by měly být prováděny v autorizovaném středisku. 
Toto zařízení je pouze pro domácí použití nikoliv pro komerční účely. 
 
 
 
Pokyny k ochraně životního prostředí 

Tento spotřebič nevhazujte na konci jeho životnosti do domovního 
odpadu, musí být zlikvidován či recyklován v příslušném sběrném dvoře 
jako elektrický spotřebič či spotřebič domácí elektroniky. Tento symbol 
na spotřebiči, návod i obal na tento důležitý fakt upozorňují. Materiály, 
použití v tomto spotřebiči lze recyklovat. Recyklací domácích spotřebičů 
významně přispějete k ochraně životního prostředí. Ohledně informací 
o místním sběrném dvoře požádejte svou místní samosprávu. 
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RÝŽE VODA   

MODEL Č. Množství pomocí hrnku 
Množství vody pomocí 

hrnku 

Přibližná doba 
vaření 

  1 hrnek 2 hrnky 23 minut 

  2 hrnky 3 hrnky 25 minut 

RK-6111 3 hrnky 3,5 hrnku 26 minut 

  4 hrnky 5 hrnků 29 minut 

  5 hrnků 6 hrnků 31 minut 

  2 hrnky 3 hrnky 18 minut 

RK-6112 4 hrnky 5 hrnků 24 minut 

  6 hrnků 7 hrnků 27 minut 

  8 hrnků 9 hrnků 30 minut 

  4 hrnky 5 hrnků 19 minut 

  6 hrnků 7 hrnků 23 minut 

RK- 6113 8 hrnků 9 hrnků 25 minut 

  10 hrnků 11 hrnků 29 minut 

  6 hrnků 7 hrnků 20 minut 

  8 hrnků 9 hrnků 23 minut 

RK- 6114 10 hrnků 11 hrnků 25 minut 

  12 hrnků 13 hrnků 28 minut 

  14 hrnků 15 hrnků 30 minut 


