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GEBRUIKSAANWIJZING

Gefeliciteerd met de aankoop van dit 
kwaliteitsproduct. Lees de gebruiks-
aanwijzingen zorgvuldig door zodat u 
optimaal gebruik kunt maken van dit 
apparaat. In deze handleiding vindt u alle 
benodigde aanwijzingen en adviezen 
voor het gebruiken, schoonmaken en 
onderhouden van het apparaat. Als u 
deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een 
uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt 
u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit 
apparaat met plezier zult gebruiken.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door voordat u uw nieuwe product in 
gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing 
bevat belangrijke informatie over uw 
veiligheid en het gebruik en onderhoud van 
het apparaat.

01. Volg alle veiligheidsinstructies op 
om schade door verkeerd gebruik te 
voorkomen! Volg alle waarschuwingen op 
die op het apparaat staan vermeld.
02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om 
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later te kunnen raadplegen. Lever deze 
gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit 
apparaat overdraagt aan een derde partij.
03. Wij zij niet verantwoordelijk voor schade 
die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of 
het niet opvolgen van deze instructies.
04. Controleer of de spanning die op het 
apparaat staat vermeld, overeenkomt met 
de spanning in uw woning voordat u het 
apparaat aansluit op de netvoeding.
05. Gebruik het apparaat nooit wanneer 
het is beschadigd! Haal de stekker uit het 
stopcontact en neem contact op met de 
klantenservice wanneer het apparaat is 
beschadigd.
06. Gevaar voor elektrische schokken! 
Probeer het apparaat nooit zelf te 
repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren 
door een gekwalificeerde servicemonteur.
07. Controleer het netsnoer en de 
stekker regelmatig op schade. Om 
gevaarlijke situaties te voorkomen, 
moet een beschadigd netsnoer worden 
vervangen door de fabrikant, diens 
onderhoudsvertegenwoordiger of iemand 
met vergelijkbare kwalificaties.
08. Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, 
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buig, plet, belast of beschadig het netsnoer 
niet en bescherm het tegen scherpe randen. 
Houd het netsnoer uit de buurt van hete 
oppervlakken en open vuur.
09. Positioneer het netsnoer zodanig dat 
niemand er per ongeluk aan kan trekken of 
erover kan struikelen.
10. Trek aan de stekker en niet aan het snoer 
wanneer u de stekker uit het stopcontact 
haalt. Wikkel het netsnoer niet om het 
apparaat.
11. Wanneer u het apparaat aansluit 
op een verlengsnoer, moeten de 
elektriciteitsgegevens overeenkomen met 
de gegevens die op het apparaat staan 
vermeld.
12. WAARSCHUWING! Dompel de 
elektrische onderdelen van het apparaat 
niet onder in water of andere vloeistoffen 
tijdens reiniging of gebruik. Houd het 
apparaat nooit onder stromend water.
13. Gebruik het apparaat niet wanneer uw 
handen nat zijn of wanneer u op een natte 
vloer staat. Raak het netsnoer niet aan terwijl 
uw handen nat zijn.
14. Sluit de stekker aan op een makkelijk 
bereikbaar stopcontact, zodat deze er 
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in geval van nood direct uit kan worden 
getrokken. Haal de stekker uit het 
stopcontact om het apparaat volledig uit te 
schakelen. Zorg ervoor dat te allen tijde de 
stekker uit het stopcontact kunt halen om 
het apparaat uit te schakelen. Het apparaat 
wordt automatisch ingeschakeld wanneer u 
de stekker aansluit op het stopcontact.
15. Haal de stekker uit het stopcontact 
voordat u het apparaat reinigt of wanneer 
het niet in gebruik is.
16. Schakel het apparaat altijd uit voordat u 
de stekker uit het stopcontact haalt.
17. Open de behuizing van het apparaat 
in geen geval. Steek geen vreemde 
voorwerpen in de binnenkant van de 
behuizing.
18. Gebruik geen accessoires die niet 
worden aanbevolen door de fabrikant. 
Deze accessoires vormen een risico voor de 
gebruiker en kunnen leiden tot schade aan 
het apparaat.
19. Gebruik uitsluitend de originele 
onderdelen en accessoires.
20. Houd het apparaat uit de buurt van hete 
oppervlakken en open vuur. Bescherm het 
apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, 
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vocht en druppelend en spetterend water.
21. Plaats geen zware voorwerpen op het 
apparaat. Plaats geen voorwerpen met 
open vuur, zoals kaarsen, op of naast het 
apparaat. Plaats geen voorwerpen die 
water bevatten, zoals vazen, op of naast het 
apparaat.
22. Let goed op dat kinderen het apparaat 
niet als speelgoed gebruiken.
23. Plaats het apparaat niet op een hete 
kookplaat (hetzij op gas, elektrisch, op kolen, 
etc.). Houd het apparaat uit de buurt van 
hete oppervlakken en 
open vuur. Plaats het apparaat op een 
horizontale, stabiele, schone, hittebestendige 
en droge ondergrond.
24. Brandwondengevaar! Bepaalde 
onderdelen van het apparaat kunnen tijdens 
gebruik zeer heet worden. Pak het apparaat 
uitsluitend vast bij de handgreep. Open het 
deksel niet tijdens het koken of stomen.
25. Laat het apparaat volledig afkoelen 
voordat u het opbergt.
26. Vul dit apparaat uitsluitend met losse 
rijst. Plaats geen rijst in kookzakken in het 
apparaat.
27. Haal de rijst uitsluitend met de 
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meegeleverde rijstlepel of een plastic of 
houten lepel uit het apparaat. Metalen lepels 
kunnen schade toebrengen aan de coating 
van de rijstpan.
28. Zet het apparaat eerst uit en laat het 
afkoelen voordat u accessoires wisselt.
29. Laat geen rijstlepel of andere 
voorwerpen in de rijstpan achter terwijl de 
warmhoudmodus actief is.
30. Gebruik de warmhoudmodus niet voor 
het opwarmen van gekookte rijst.
31. U kunt deze gebruiksaanwijzing ook 
downloaden van de website van ons bedrijf. 
32. WAARSCHUWING: Mors niets op de 
aansluiting.
33. Reinig de oppervlakken die in contact 
komen met voedingsmiddelen (zie reiniging 
en onderhoud).
34. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot 
gevolg hebben.
35. Het verwarmingselement kan na gebruik 
langere tijd heet blijven.
36. Dit apparaat mag alleen onder toezicht 
of na het ontvangen van begrijpelijke 
instructies over veilig gebruik en de gevaren 
van het apparaat worden gebruikt door 
kinderen van 8 jaar en ouder. Reiniging en 
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gebruikersonderhoud mag niet worden 
gedaan door kinderen. Houd het apparaat 
en het netsnoer buiten het bereik van 
kinderen jonger dan 8 jaar. 
37. Apparaten mogen alleen onder toezicht 
of na het ontvangen van begrijpelijke 
instructies over veilig gebruik en de 
gevaren van het apparaat worden gebruikt 
door personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale capaciteiten.
38. Dompel het apparaat niet onder.
39. Dit apparaat is bedoeld voor 
huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
-  in personeelskeukens van winkels, kantoren 

en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
-  door hotel- en motelgasten of gasten van 

andere residentiële omgevingen;
-  in bed-and-breakfasts of soortgelijke 

omgevingen.
40. Gebruik alleen reserveonderdelen van 
de originele fabrikant.
41. De binnenpan mag niet direct in contact 
komen met een warmtebron.
42. Als het product is gevallen en/
of beschadigd, laat het product dan 
controleren door een erkend servicepunt 
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om te controleren of het product nog op de 
juiste manier werkt.
43. Wanneer de binnenpan is vervormd 
adviseren wij deze te vervangen door een 
nieuwe.
44. Draai de binnenpan een aantal keer 
voordat u deze gaat gebruiken, zodat de 
binnenpan en de verwarmingsplaat goed op 
elkaar aansluiten.
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ONDERDELEN 

1. Handvat
2. Ventilatieopening
3. Binnenpan 
4. Handvat van de pan
5. Kookpan
6. Netsnoer
7. Indicatielampje warmhoudmodus
8. Indicatielampje kookmodus
9. Schakelaar
10. Maatbeker (niet zichtbaar op de 
afbeelding)
11. Lepel (niet zichtbaar op de afbeelding)
12. Aan-uitknop

BEOOGD GEBRUIK
Dit apparaat is bedoeld voor het koken 
en warmhouden van rijst. Dit apparaat 
is niet geschikt voor het bereiden van 
soepen of andere gerechten. Gebruik de 
meegeleverde stoommand uitsluitend in 
combinatie met dit apparaat voor het 
stomen van gerechten. Gebruik deze 
niet in combinatie met andere pannen of 
apparaten.

VOORBEREIDING
• Haal het apparaat uit de verpakking.
•  Controleer of het apparaat compleet is en 

of er geen transportschade is ontstaan.
•  Neem in het geval van schade of 

missende onderdelen contact op 
met uw verkoper en vraag naar de 
garantievoorwaarden.

•  Reinig het apparaat volgens de stappen 
die staan beschreven in de sectie 
‘Reiniging en onderhoud’.

•  Bewaar de verpakking. Deze kunt u 
gebruiken om het apparaat in op te 
bergen wanneer u het langere tijd niet 
gebruikt.   

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE 
GEBRUIK

De rijst wassen
•  Bepaal de hoeveelheid rijst die u wilt 

koken met behulp van de maatbeker 
(10). Met één volledig gevulde 
maatbeker (10) kunt u 1/2 kom rijst 
maken.

•  Was de rijst 2 tot 3 keer in een pan 
of kom. Gebruik daarvoor niet de 
binnenpan (3), hierdoor kan de coating 
beschadigd kan raken.

De rijst koken
• Open het deksel (4).
•  Vul de binnenpan (3) met de rijst en 

voeg water toe.
•  De hoeveelheid water die moet worden 

toegevoegd is afhankelijk van de 
hoeveelheid rijst die u wilt koken.

•  Bepaal de juiste hoeveelheid water aan 
de hand van de schaalverdeling in de 
binnenpan (3).

•  De markeringen geven aan hoeveel 
water moet worden toegevoegd in 
verhouding met het aantal maatbekers 
rijst die u wilt koken. Wanneer u de 
binnenpan (3) vult met 4 maatbekers 
(10) rijst, moet deze tot aan markering 
4 worden gevuld met water. Bepaal de 
juiste hoeveelheid water aan de hand 
van de schaalverdeling in de binnenpan 
(3).

•  Sluit de stekker (6) aan op een 
stopcontact.

•  Druk de schakelaar (9) naar beneden 
om het koken te starten. Het 
indicatielampje van de kookmodus gaat 
nu branden.

• De rijst wordt gekookt.
•  PAS OP! Tijdens het koken kan er 

hete stoom uit de ventilatieopening 
(2) komen. Pas op dat u geen 
brandwonden oploopt! Dek het 
apparaat tijdens gebruik niet af met 
een doek of andere voorwerpen.

REINIGING EN ONDERHOUD
•  Haal de stekker (6) uit het stopcontact 

en laat het apparaat volledig afkoelen.
•  Verwijder de binnenpan (3) en vul 
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deze met een klein beetje water om 
vastzittende resten te weken.

•  Wacht even tot de voedselresten zijn 
geweekt voordat u de binnenpan 
(3) reinigt. Op deze manier kan de 
binnenpan (3) gemakkelijk worden 
gereinigd zonder dat de coating 
beschadigd raakt.

•  Reinig de stoommand (1), de maatbeker 
(10) en de rijstlepel (11) met een spons 
en wat afwasmiddel.

•  Reinig de behuizing van het apparaat 
met een licht vochtige doek.

•  Droog het apparaat na reiniging met 
een droge doek.

•  Gebruik geen schurende of bijtende 
reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen 
het oppervlak van het apparaat en 
de coating van de binnenpan (3) 
beschadigd raken.

              
1.  Haal de stekker uit het stopcontact 

voordat u het apparaat reinigt.
2.  Reinig de bodem van de kookpan met 

een doek. Laat de kookpan niet in 
aanraking komen met water en dompel 
de kookpan niet onder in water.

3.  Haal de binnenpan eruit en reinig deze 
met een vochtige doek.

4.  Reinig de binnenkant van de binnenpan 
met een spons of een zachte borstel.

TECHNISCHE GEGEVENS
Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50-60Hz
Stroomverbruik: 700W

GARANTIEBEPALINGEN
•  Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie 

op alle defecten die het gevolg zijn 
van verborgen gebreken en die het 
apparaat ongeschikt maken voor 
normaal gebruik.

•  De garantie gaat in op het moment van 
aankoop; bewaar het aankoopbewijs 
dan ook zorgvuldig.

•  Binnen de garantieperiode 
zullen eventuele fabricage en/
of materiaalfouten kosteloos door 
ons worden verholpen, hetzij door 
reparatie, vervangen van onderdelen of 
omruilen van het apparaat.

•  Reparatie wordt alleen onder garantie 

uitgevoerd indien overtuigend wordt 
aangetoond (aan de hand van uw 
aankoopbon), dat de dag waarop 
de klacht is ingediend binnen de 
garantieperiode valt.

•  De garantie vervalt indien het defect 
is ontstaan door schade als gevolg 
van een ongeluk, onjuist gebruik, 
verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), 
of indien er ingrepen zijn verricht 
of reparatie is uitgevoerd buiten de 
servicewerkplaats van Blokker B.V. 
(uitgezonderd van demontage, zoals 
vermeld in de gebruiksaanwijzing).

•  Eveneens is de garantie niet geldig 
voor aansluiting op verkeerde 
netspanning, het niet opvolgen van de 
gebruiksaanwijzing en normale slijtage 
van het apparaat.

•  De garantie dekt evenmin 
beschadigingen ontstaan door het 
niet tijdig ontkalken van apparaten, 
welk water ook gebruikt is (dit geldt 
vanzelfsprekend speciaal voor 
stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en 
waterkokers).

•  Blokker B.V. kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor materiële 
schade of persoonlijke ongelukken 
ten gevolge van aansluiting in 
strijd met de ter plaatse geldende 
veiligheidsvoorschriften en technische 
normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk 
stopcontact). De garantie geeft in geen 
enkel geval recht op schadevergoeding.

•  Alle andere schadeclaims, inclusief 
beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de 
Wet anders oordeelt.

•  Andere dan bovengenoemde 
garantiebepalingen zullen door ons niet 
worden gehanteerd.

SERVICE 
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?
Indien uw apparaat defecten vertoont 
kunt u zich het beste eerst wenden
tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. 
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Onze collega’s zullen er voor zorgen dat
deze defecten zo spoedig mogelijk 
verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode
Reparaties buiten de garantieperiode 
zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard 
kosten verbonden.
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