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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.

Waarschuwingen
01. Laat een beschadigd netsnoer 
vervangen door de fabrikant, een erkende 
onderhoudsvertegenwoordiger of een 
gekwalificeerde servicemonteur om 
gevaarlijke situaties te voorkomen.
02. Dit apparaat kan worden gebruikt 
door personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis, mits ze 
onder toezicht staan   of instructies hebben 
gekregen over het veilige gebruik van 
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het apparaat en de betrokken gevaren 
begrijpen. 
03. Reiniging en onderhoud mag niet 
worden uitgevoerd door kinderen. 
04. Houd het apparaat en het netsnoer 
buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 
jaar.
05. Laat kinderen dit apparaat niet als 
speelgoed gebruiken.
06. Dompel het apparaat niet onder in water 
of een andere vloeistof.
07. WAARSCHUWING: Mors niet op de 
aansluiting.
08. Raadpleeg de sectie ‘Reiniging 
en onderhoud’ op pagina 5 van deze 
gebruiksaanwijzing voor instructies over 
het reinigen van onderdelen die in contact 
komen met voedingsmiddelen.
09. WAARSCHUWING: Verkeerd gebruik 
van dit apparaat kan letsel bij u of andere 
personen tot gevolg hebben.
10. Het verwarmingselement kan na gebruik 
langere tijd heet blijven.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze handleiding zorgvuldig door 
voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar 
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deze om later te kunnen raadplegen.

• Plaats het apparaat tijdens gebruik niet 
bij de rand van een aanrecht of tafel. Plaats 
het apparaat op een horizontale, schone en 
droge ondergrond.
• Zet het apparaat uit en haal de stekker 
uit het stopcontact voordat u het reinigt of 
wanneer u het niet gebruikt.
• Laat het netsnoer niet over de rand van 
een tafel of aanrecht hangen, in aanraking 
komen met hete oppervlakken of in de 
knoop raken.
• Gebruik de binnenpan niet in combinatie 
met een andere warmtebron.
• Controleer of de verwarmingsplaat en de 
buitenzijde van de binnenpan schoon en 
droog zijn voordat u de rijstkoker gebruikt.
• Gebruik dit apparaat niet zonder water. 
Vul de binnenpan niet met teveel water.
• Gebruik alleen de binnenpan en de 
stoommand voor het koken van rijst.
• Houd tijdens het koken het deksel 
gesloten.
• Blijf tijdens het koken uit de buurt van de 
ventilatieopening.
• Blijf tijdens het koken uit de buurt van de 
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ventilatieopening om te voorkomen dat u 
brandwonden oploopt
• Laat de rijstkoker tijdens gebruik niet 
in aanraking komen met gordijnen, 
kleding, theedoeken of andere brandbare 
materialen.
• Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
• Laat de rijstkoker niet onbeheerd achter 
wanneer deze in gebruik is.
• Wanneer de rijstkoker hete 
voedingsmiddelen of vloeistoffen bevat, is 
uiterste voorzichtigheid geboden. Beweeg 
de rijstkoker niet tijdens het koken.
• Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik 
de handgreep.
• Laat de rijstkoker altijd eerst afkoelen 
voordat u deze opbergt of reinigt.
• Dompel de rijstkoker, de stekker en het 
netsnoer niet onder in water of andere 
vloeistoffen.
• Draag altijd ovenhandschoenen (niet 
meegeleverd) wanneer u het deksel of de 
binnenpan verwijdert.
• Laat de meegeleverde rijstlepel of 
maatbeker niet achter in de binnenpan 
wanneer het apparaat in gebruik is.
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk 
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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.
• Gebruik alleen reserveonderdelen van de 
originele fabrikant.
• De binnenpan mag niet direct in contact 
komen met een warmtebron.
• Als het product is gevallen en/
of beschadigd, laat het product dan 
controleren door een erkend servicepunt 
om te controleren of het product nog op de 
juiste manier werkt.
• Wanneer de binnenpan is vervormd 
adviseren wij deze te vervangen door een 
nieuwe.
• 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. Glazen deksel
2. Ventilatieopening
3. Binnenpan
4. Stoommand 
5. Rijstkoker
6. Indicatielampje warmhoudmodus
7. Indicatielampje kookmodus
8. Kookschakelaar
9. Maatbeker (niet zichtbaar op de 
afbeelding)
10. Opscheplepel (niet zichtbaar op de 
afbeelding)
11. Aan-uitknop

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE 
GEBRUIK
•  Verwijder alle verpakkingsmaterialen en 

controleer of alle onderdelen heel zijn.
•  Reinig het deksel, de binnenpan, de 

stoommand, de maatbeker en de 
rijstlepel in warm zeepsop. Maak deze 
onderdelen vervolgens goed droog. 
Gebruik geen schurende of chemische 
reinigingsmiddelen.

•  Reinig de behuizing met een vochtige 
doek. Dompel de rijstkoker, het netsnoer 
of de stekker niet onder in water of een 
andere vloeistof.

WERKING

Rijst koken
1.  Bepaal de hoeveelheid rijst die u wilt 

koken met behulp van de maatbeker.
 •  Met één volle, gladgestreken 

maatbeker ongekookte rijst kunnen 
2 maatbekers met gekookte rijst 
worden gevuld.

2.  Spoel de rijst af in een aparte kom 
totdat het water relatief helder is.

3.  Haal de binnenpan uit de rijstkoker en 

vul deze met de afgespoelde rijst.
4.  Vul de binnenpan met de juiste 

hoeveelheid water met behulp van de 
maatbeker of de waterpeilmarkeringen 
aan de binnenkant van de binnenpan.

 •  Voeg nooit meer water toe dan het 
maximaal toegestane niveau.

5.  Controleer of de buitenkant van de 
binnenpan helemaal schoon is en plaats 
de binnenpan in de rijstkoker. Plaats het 
deksel op de pan en sluit de stekker aan 
op het stopcontact.

 •  LET OP: Zet de rijstkoker niet aan 
wanneer het deksel niet is gesloten. 
Tijdens gebruik wordt stoom gevormd.

6.  Zet de aan-uitschakelaar in stand »I« 
om de rijstkoker aan te zetten.

7.  Druk de kookschakelaar naar beneden. 
Het indicatielampje voor de Kookmodus 
gaat branden.

 •  Zodra het indicatielampje voor de 
Kookmodus brandt, start de rijstkoker 
met koken.

 •  LET OP! Tijdens het koken kan er hete 
stoom uit de ventilatieopening komen. 
Pas op dat u geen brandwonden 
oploopt! Dek het apparaat tijdens 
gebruik niet af met een doek of 
andere voorwerpen.

8.  Wanneer het koken is voltooid, springt 
de kookschakelaar uit en schakelt 
de rijstkoker automatisch over op de 
warmhoudmodus.

 •  Het indicatielampje voor de 
Warmhoudmodus gaat branden.

9.  Schakel de rijstkoker uit en haal de 
stekker uit het stopcontact wanneer u 
deze niet gebruikt.

Stomen van voedingsmiddelen
1.  Plaats de stoommand in de binnenpan.
2.  Plaats de voedingsmiddelen in de 

stoommand. Doe de voedingsmiddelen 
die rechtstreeks in de stoommand 
passen in een hittebestendige kom en 
plaats deze in de stoommand.

3.  Vul de binnenpan met de hoeveelheid 
water die nodig is voor het stomen. Plaats 
de stoommand boven de rijst wanneer u 
tegelijkertijd rijst kookt en voedsel stoomt. 
Controleer regelmatig of de gestoomde 
voedingsmiddelen gereed zijn.
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4.  Plaats het deksel op de stoommand.
5.  Zet de rijstkoker aan en druk de 

kookschakelaar naar beneden. Het 
indicatielampje voor de Kookmodus 
gaat branden.

 •  LET OP: Open het deksel niet 
wanneer het apparaat in gebruik is.

6.  Wanneer het stomen is voltooid, 
schakelt de rijstkoker automatisch over 
op de warmhoudmodus.

7.  Zet het apparaat uit en haal de stekker 
uit het stopcontact wanneer u het niet 
gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD
Reinig de waterkoker na ieder gebruik.
Schakel het apparaat altijd uit, haal de 
stekker uit het stopcontact en laat het 
apparaat afkoelen voordat u het reinigt.

•  Reinig de buitenkant van het apparaat 
met een vochtige doek.

•  Dompel de rijstkoker niet onder in water 
of een andere vloeistof.

•  Reinig het deksel, de binnenpan, de 
stoommand, de maatbeker en de 
rijstlepel in warm zeepsop. Spoel deze 
onderdelen vervolgens af en maak ze 
goed droog.

•  Gebruik geen schurende of chemische 
reinigingsmiddelen

AFVOER
Als verkopende instantie voelen 
wij ons verantwoordelijk voor 
het milieu. Daarom verzoeken 
wij u om de correcte procedures 

te volgen bij het afvoeren van dit 
apparaat en de verpakkingsmaterialen. 
Door dit apparaat te recyclen, draagt 
u bij aan het behoud van natuurlijke 
middelen en de bescherming van het 
milieu en de volksgezondheid. Houd 
u aan de lokale regelgeving bij het 
afvoeren van dit apparaat en de 
verpakkingsmaterialen. Dit apparaat 
bevat elektronische onderdelen. Daarom 
mogen dit apparaat en de bijbehorende 
accessoires aan het einde van de 
gebruiksduur niet gezamenlijk met ander 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
Neem contact op met uw lokale 

autoriteiten voor meer informatie over 
afvoer en hergebruik.
Lever dit apparaat in bij het betreffende 
inzamelpunt voor hergebruik. Bij sommige 
inzamelpunten kunt u apparaten gratis 
inleveren.

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 
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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. 
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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