
 

 

RIISIKEETJA 
 DESIGN PRO 42518 

 KASUTUSJUHEND 
 
 

 
OLULIST OHUTUSEST 

 Lugege enne seadme kasutuselevõtmist hoolikalt läbi kogu juhend ja hoidke alles 
edaspidiseks.  

 Seadet tohib kasutada vaid juhendis ettenähtud kasutusotstarbel. Mistahes muu kasutamine 
või väärkasutamine võib kaasa tuua elektrilöögi saamise või tule-/ varakahjude ohu. 

 Kõikvõimalikku seadme parandustööd tohib lasta teostada vaid seadme tootja poolt 
volitatud remondiettevõttes. Pöörduge vastava abiinfo saamiseks seadme edasimüüja poole. 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 
(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  

 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Kasutage vaid seadme enda varuosi koos selle seadmega. Ärge kasutage teiste seadmete osi 

ega midagi muud, mida tootja ei ole soovitanud.  
 Kontrollige regulaarselt seadme ja selle toitejuhtme korrasolekut.  
 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja remonditöökojas või sarnases 

kvalifitseeritud hooldusettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 
 Ärge kasutage seadet, kui selle korpusesse on sattunud vedelikke või näete olevat vedelikke 

lekkinud seadme alla.  
 Ärge kasutage seadet kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju. 



 

 

 Märjaks saanud seade tuleb eemaldada vooluvõrgust ja koos kõigi juurdekuuluvate osadega 
toimetada tootja poolt volitatud remondiettevõttesse kontrollimiseks ja parandamiseks. 

 Kasutamise ajal peab seadme kaugus olema vähemalt 20 cm ümbritsevate seinte, mööbli, 
kardinate vms esemeteni.  

 Seadet ei tohi paigutada kohta, kus materjalid ei kannata niiskust ega kuumust, sest 
seadmest eraldub töötamiselt teataval määral auru ja soojust. Kasutage seadet kindlal 
tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra kuumust.  

 Seadet ei tohi asetada kaldega ega niiske pinnaga kohta. Pühkige alati kohe ära mistahes 
veepritsmed ja vedelik seadme asukoha juurest.  

 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel. 
 Mistahes rikke / veolukorra puhul eemaldage seade kohe vooluvõrgust.  
 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
iseseisvalt ohutult kasutada - juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 
kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega 
juhendamiseta puhastada ega hooldada.  

 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 
 Seadet tuleb hoida mehaanilise mõjutamise eest. 
 Töötava seadme anumasse ei tohi jätta köögiriistu ega muid võõrkehi.  
 Ärge kasutage seadme anumas metallist esemeid/ köögiriistu. Puudutage anumat vaid 

puidust või plastist kuumuskindlate köögiriistadega.  
 Anumat ei tohi kasutada toiduaine segamisel, et külgevõtmatut pinda asjatult mitte kulutada. 
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Ärge liigutage ega kallutage seadet, kui selles asuvas anumas on toiduaine. 
 Hoidke seadet teisaldades alati kinni seadme põhjast. 
 Ärge keetke riisi selle seadmega keedukotis!  
 Ärge kasutage abrasiivaineid ega küürimiskäsnu seadme puhastamiseks. Seadet ei tohi 

puhastada söövitavate ainete ega pleegititega.  
 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke seadet, selle juhet ega pistikut vette ega muusse 

vedelikku.  
 Ärge läigatage vett seadmele ega selle juhtmele.  
 Kui seade juhtub märjaks saama, eemaldage seadme pistik kohe elektrikontaktist, laske 

seadmel jahtuda.  
 Puhastage ja kuivatage seade põhjalikult.  
 Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.  
 Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama. Puhastage alati seadme vastavad osad pärast 

kasutamist.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellesarnastes kohtades, nagu 

personaliköök töökohtades, kontorid, talud, hotellide/majutusasutuste kliendiruumid. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: 42518 riisikeetja Design Pro 
Toide: 220 - 240 V 50 Hz 
Võimsustarve 600 - 700 W (keetmine), 21 W (soojas hoidmine) 
Voolujuhtme pikkus u. 120 cm 
Kaal u. 4.1 kg 



 

 

Mõõtmed: 284 x 311 x 289 mm (laius x sügavus x kõrgus) 
Maht 5 liitrit 
 
SEADME OSAD 
1 Auru väljund 
2 Avamisnupp 
3 Kaas 
4 Soojas hoidmise märgutuli 
5 Keetmise märgutuli 
6 Sisse-/ väljalülitusnupp 
 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Võtke seade pakendist ja kontrollige, et midagi ei ole 
puudu ega katki. Kontrollige auruväljundi tihendi 
paigaldust. Ärge avage seadet jõuga. Kaas avaneb 
avamisnupu OPEN vajutusega. Enne kasutamist pühkige 
keeduanuma sisepind, seadme kaane sisemus puhta 
niiske lapiga. 
 
RIISI KEETMINE 
Asetage seade kindlale aluspinnale, mis kannatab kuumust. Avage kaas. Jätke vähemalt 30 cm võrra 
vaba õhuruumi seadme igasse külge ja peale.  
Toiduaine ja vedelikud ei tohi sattuda vahetult keedukambrisse. Kamber ja küttekehad ning eriti 
temperatuuriandur kambri põhjas peavad olema kuivad ja puhtad.  
Ärge täitke anumat liigselt. Täitke anum ainult ülemise märgistuseni. 
Ärge kasutage anumas äädikat. Kindlustage, et auruväljundi asend on 
õige.  
Mõõtke riisi kaasasoleva mõõdutopsi abil: 1 topsitäis (180 ml / 135 g) on 
arvestusega mõõdutopsi ääreni. Loputage riisi enne keetmist. Kasutage 
selleks peene võrguga sõela.  
Avage seadme kaas nupuga, eemaldage keeduanum ja pange riis anuma 
sisse. Lisage vajaminev kogus vett.  
Järgige anuma sisepinnal olevaid märgistusi. Tasememärgistuse kõrval 
olevad numbrid tähendavad riisiportsjonite arvu. Numbrid vasakul on 
liitrid, nende arv viitab valmis riisi mahule ega vasta vedeliku mahule. 
6 mõõdutopsitäie riisi kohta täitke anum tasememärgistuseni 6 CUP veega.  
Kuivatage anum väljast väga hoolikalt. Anuma ülemine äär ja kaane kummitihend peavad ka olema 
kuivad ja puhtad. Asetage anum seadmesse ja sulgege kaas - sulgub klõpsuga. 
Ärge kasutage seadme ühendamiseks vooluvõrku pikendusjuhet ja mitmikpesa. Ühendage toitejuhe 
seadmega ja juhtme teine pistik elektrikontakti. Juhtmepistiku ühenduskoht on seadme taga, aluses. 
Süttib soojenemise märgutuli ja küttekehad hakkavad kuumenema.  
Lülitage seade sisse vastavast nupust seadme ees. Süttib keetmisfunktsiooni märgutuli.  
Kui riis on valmis, lülitub seade soojashoidmise režiimile ja keetmise märgutuli kustub. Riis on 
seejärel serveeritav.  
Hoiduge kuuma auru eest, mis eraldub kaane alt selle avamisel. Kaant avades ärge hoidke oma käsi 
kaane hinge ligiduses.  



 

 

Kui on vaja riisi soojas hoida, siis avage kaas pärast keetmise lõppu ja segage riisi puidust või plastist 
köögiriistaga korraks läbi, et liigne vesi võiks auruda. Ärge ajage riisi üle keeduanuma ääre. Pühkige 
anuma äär vajadusel puhtaks. Soojas hoidmiseks sulgege kaas. 
 
KEETMISE AJAD 

Topside 
arv / ml 

2 / 
360 
ml 

3 / 
540 
ml 

4 / 
720 
ml 

5 / 
900 
ml 

6 / 
1080 
ml 

7 / 
1260 
ml 

8 / 
1440 
ml 

9 / 
1620 
ml 

10 / 
1800 
ml 

Aeg  16 
min 

18 
min 

20 
min 

22 
min 

26 
min 

27 
min 

31 
min 

32 
min 

34 
min 

 
KAERAHELBEPUDER 
Riisikeetja võimaldab ka kaerahelbeputru keeta - seda tehakse avatud kaanega, sest kaerahelbeputru 
tuleb vahepeal segada. Ärge pange midagi vahutavat anumasse (piim, koor, muna). 
Mõõtke ½ kuni 1 mõõdutopsi täis kaerahelbeid (90-180 ml). Peske kaerahelbeid kiiresti sõelal 
voolava veega. Nõrutage. 
Pange kaerahelbed anumasse ja täitke vastava koguse veega. Laske kaerahelvestel liguneda kuni 1 h 
vältel. Asetage anum seadmesse ja lülitage seade sisse. Ärge sulgege kaant. Segage putru 
regulaarselt, vältides pudru ajamist äärele. Umbes 30-50 minuti pärast on puder valmis. Eemaldage 
seade vooluvõrgust, maitsestage puder serveerimisel. 
 
Vee ja keetmisaja suhe kaerahelbepudru valmistamisel 

Kaerahelbed ½ mõõdutopsi 1 mõõdutops 2 mõõdutopsi 
Taseme märgistus 3-5 5-8 8-10 
Keeduaeg 35 min 40 min 50 min 

 
KÖÖGIVILJADE HAUTAMINE 
Komplektis oleva aurutajaga saab aurutada köögivilju. Köögiviljade pehmenemine on erineva 
kestvusega, seega järgige retsepti. Aurutamise kestvus reguleeritakse ise. 
Paigutage anum seadmesse. Täitke anum veega tasememärgistuseni CUP 1. Kui keeduajad klapivad, 
saab riisi ja köögivilju ka samaaegselt keeta. 
Asetage auruanum anumasse ja paigutage auruanumale köögiviljad. 
Ärge täitke üle! Köögiviljad ei tohi ulatuda üle anuma ääre. Sulgege kaas, ühendage seade 
vooluvõrku. Lülitage seade sisse ja jälgige ise õiget keetmise aega. Aur eraldub auruava kaudu. 
Lülitage seade välja keetmise lõpetamiseks, eemaldage vooluvõrgust. Serveerige köögiviljad kohe. 
Seadmega võib ka suppe ja hautisi soojas hoida. 
 
PUHASTAMINE 
Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Laske seadmel jahtuda. Eemaldage auruava tihend ja 
puhastage selle sisemus. Eemaldage anum. Peske anum / auruanum ja lusikas ning mõõdutops 
nõudepesuaine ja sooja veega. Pühkige seadme korpus puhtaks pehme niiske lapiga. Pühkige üle ka 
kuumutuselemendid seadme sees. Kuivatage kõik osad hoolikalt. 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol seadmel 
või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade sisaldab 
taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse toimetamisega panustate 

keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 


