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Veiligheidsvoorschriften 

 Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het 

apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere 

raadpleging. 

 Gebruik het apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing 

beschreven doeleinden. 

 Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof, gebruik hem niet in de 

badkamer of in de vrije natuur. 

 Het apparaat dient gebruikt te worden onder toezicht van volwassenen. 

 Vermijdt het aanraken van de warme oppervlakten wanneer het apparaat 

is ingeschakeld. 

 Sluit het apparaat aan op het net. Controleer of de gegevens op het type 

plaatje overeenkomen met de aanwezige netspanning. 

 Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgegeven 

zoals kachels, fornuizen, ovens enz. Het apparaat op afstand houden van 

muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, 

handdoeken enz. 

 Indien U het apparaat wenst te verplaatsen dient U ervoor te zorgen dan 

het apparaat uitgeschakeld is en afgekoeld. 

 Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat 

beschadigd is en wanneer het apparaat niet meer naar behoren 

functioneert. Raadpleeg dan uw winkelier of de importeur, J. Lensen 

Huishoud bv, 079-3634242. Reparaties aan elektrische apparaten dienen 

uitsluitend verricht te worden door vakmensen. Verkeerd uitgevoerde 

reparaties kunnen tot schade leiden en u kunt de garantie verspelen op uw 

apparaat. 

 Indien het apparaat niet gebruikt wordt verwijder de stekker uit de 

wandcontactdoos. 

 Het apparaat buiten gebruik van kinderen houden. Kinderen beseffen niet 

de gevaren die kunnen ontstaan met het omgaan van elektrische 

apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht bij het apparaat. 

Mensen met verstandelijke of geestelijke beperkingen mogen dit apparaat 

niet zonder toezicht gebruiken. 

 Plaats het apparaat op een vlakke droge oppervlakte. 

 Zorg dat het aansluitsnoer niet over scherpe randen kan hangen. 

 Gebruik alleen de originele onderdelen. 

 Bij gebruik van de rijstkoker ontstaat stoom. Gebruik de rijstkoker 

daarom altijd met een deksel. Daarmede voorkomt U verbrandingen. 

 Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. 

 De binnenpot nooit gebruiken op een fornuis of een kachel. 



 De stoomopening in het deksel moet altijd open zijn. 

 Het apparaat mag niet gebruikt worden in samenwerking met een tijdklok 

of afstandsbediening. 

 Indien het apparaat, aansluitsnoer of contactstop beschadigd is dient een 

reparatie verricht te worden door een vakman. Bij ondeskundige reparatie 

vervalt de garantie. 

 

 

Onderdelen apparaat 

1. Deksel (Deckel) 

2. Pot met verwarmingselement (Heizbasis) 

3. Knop (Griff)  

4. Toetsen (Funktionstaste/ Kochen/Warmhalten) 

5. Binnenpot (Innentopf) 

6. Warmhoudplaatje(Warmehalteplatte) 

7. Maatbeker (Meszbecher) 

8. Spatel (Spatel) 

9. Aansluitsnoer (Kabel) 

10. Controlelampje “Warm” (Anzeige “Warm”) 

11. Controlelampje “Koken”(Anzeige “Cook “)  

 

Bij het eerste gebruik 

 Binnenpot, deksel, maatbeker en spatel in warm water schoonmaken en 

grondig afdrogen 

 De pot met het verwarmingselement met een vochtige zachte doek 

schoonmaken. 

 De afgemeten rijst en water in de binnenpot doen. Nooit een vloeistof 

direct in de pot met het verwarmingselement doen. ALLEEN IN DE 

BINNENPOT. De rijst vooraf goed afspoelen. 

 Plaats binnenpot in de pot met het verwarmingselement en plaats het 

deksel. 

 Plaats de contactstop in de wandcontactdoos. 

 Druk op de toets (4) om het apparaat in te schakelen. Na het kookproces 

schakelt het apparaat automatisch over in de warmhoudstand. 20-35 

minuten wachten tot de rijst klaar is. Dan de rijst omroeren met de spatel 

en de rijst is gereed om genuttigd te worden. 

 Voor het warmhouden van de rijst, het deksel niet verwijderen en de 

rijstkoker aangesloten laten op het stroomnet. 

 Voordat U de binnenpot en deksel verwijdert, eerst de contactstop 

verwijderen uit de wandcontactdoos. 

 De rijst kan gedurende 5 uren warm gehouden worden. 

 



Mengverhoudingen  

Met de maatbeker: 

2 bekers rijst 2.5 beker water 

4 bekers rijst 4.5 beker water 

Bij gebruik van de automatische warmhoudfunctie dient op zijn minst 3 

maatbekers rijst in het apparaat aanwezig te zijn. 

 

Schoonmaken 

Binnenpot, deksel, maatbeker en spatel na ieder gebruik in warm water 

afwassen. Gebruik nooit scherpe schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het 

apparaat beschadigen. 

De pot met het verwarmingselement schoonmaken met een zachte vochtige 

doek. Nooit onder water dompelen. 

Heeft de rijst zich vastgezet aan de pot dan dient men de pot te vullen met 

warm water zodat de rijst kan losweken. Laat het water er ca. gedurende 10 

minuten in staan. 

 

Milieuvriendelijke verwerking. 

Dit apparaat hoort niet bij het huisvuil. Dit apparaat bevat kostbare 

restmaterialen welke hergebruikt kunnen worden. Informeer bij uw 

Gemeente waar U deze apparaten kunt inleveren. 

 


