
Panela de Arroz 

Modelo: RR50A 

 

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200

CEP 08770

 

 

 
 

Panela de Arroz a Gás 
 

 

Manual de Instruções 

 

 

Importado por: 

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda. 

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200 

CEP 08770-041 – Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP  

CNPJ 47.173.950/0001-81 
Indústria Brasileira 

site: www.rinnai.com.br 
 

 



2 
 

 

 

 

Sumário 

 

1 – ESCLARECIMENTO AO USUÁRIO_________________________________________________________ 03           

1.1 – Características do Produto_____________________________________________________________ 03 

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS_____________________________________________________________ 03 

2.1 – Etiqueta de Especificação_____________________________________________________________ 03 

2.2 – Pressão de Gás Recomendada__________________________________________________________ 04 

2.3 – Dados Técnicos______________________________________________________________________ 04 

3 – VISTA EXPLODIDA_____________________________________________________________________ 05 

4 – INSTALAÇÃO DO APARELHO____________________________________________________________ 06 

4.1 – Distâncias Recomendadas para Instalação________________________________________________ 06 

4.2 – Montagem_________________________________________________________________________ 06 

4.3 – Tubulações de Gás___________________________________________________________________ 07 

5 – INSTRUÇÕES DE COZIMENTO___________________________________________________________ 08 

5.1 – Cuidados na Primeira Utilização________________________________________________________ 08 

5.2 – Cozimento do Arroz__________________________________________________________________ 08 

6 – INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO____________________________________________________________ 09 

6.1 – Antes do Cozimento__________________________________________________________________ 09 

6.2 – Operação de Cozimento_______________________________________________________________ 09 

6.3 – Regulagem do Ar____________________________________________________________________ 11 

7 – CUIDADOS GERAIS____________________________________________________________________ 11 

7.1 – Ventilação_________________________________________________________________________ 12 

7.2 – Localização da Instalação_____________________________________________________________ 12 

7.3 – Prevenção a Incêndio_________________________________________________________________ 12 

7.4 – Vazamento de Gás___________________________________________________________________ 13 

8 – MANUTENÇÃO DO APARELHO__________________________________________________________ 13 

9 – PERGUNTAS & RESPOSTAS_____________________________________________________________ 14 

10 – PROBLEMAS x CAUSAS x SOLUÇÕES_____________________________________________________ 14 

11 – TERMO DE GARANTIA________________________________________________________________ 15 

12 – CERTIFICADO DE GARANTIA___________________________________________________________ 16 

 

 

 

 

 



 

Você acaba de adquirir um produto moderno e de alta qualidade, um 

 

1 – Esclarecimento ao usuário

 

• Leia atentamente o manual

Guarde-o para consultas posteriores;

• Este produto destina-se para fins comerciais. Não é destinado para 

• Quando extraviar este manual, favor adquirir outro manual através da revenda, da assistência técnica, 

ou no escritório comercial da Rinnai.

 

1.1 – Características do produto

 
1 – A panela de arroz a gás é recomendada para restaurantes de 

empresas; 

2 – O uso da panela de arroz 

3 – Ao utilizar a função de aquecimento, a panela proporcionará um arroz aquecido a qualquer instante.

 

2 – Especificações técnicas

 

2.1 – Etiqueta de especificação

 

A etiqueta de especificação está localizada no lado direito do produto,

gás, dimensão, pressão de gás entre outros itens.
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Parabéns!!! 

 
Você acaba de adquirir um produto moderno e de alta qualidade, um produto Rinnai.

ao usuário 

Leia atentamente o manual de instruções para utilizar o produto corretamente e de forma segura

o para consultas posteriores; 

se para fins comerciais. Não é destinado para utilização doméstica;

Quando extraviar este manual, favor adquirir outro manual através da revenda, da assistência técnica, 

ou no escritório comercial da Rinnai. 

Características do produto 

gás é recomendada para restaurantes de alta capacidade e refeitórios de 

O uso da panela de arroz a gás proporciona um cozimento perfeito do arroz;

Ao utilizar a função de aquecimento, a panela proporcionará um arroz aquecido a qualquer instante.

Especificações técnicas 

Etiqueta de especificação 

 
A etiqueta de especificação está localizada no lado direito do produto, contendo informações como: tipo de 

gás, dimensão, pressão de gás entre outros itens. 

produto Rinnai. 

de instruções para utilizar o produto corretamente e de forma segura. 

utilização doméstica; 

Quando extraviar este manual, favor adquirir outro manual através da revenda, da assistência técnica, 

alta capacidade e refeitórios de 

gás proporciona um cozimento perfeito do arroz; 

Ao utilizar a função de aquecimento, a panela proporcionará um arroz aquecido a qualquer instante. 

 

contendo informações como: tipo de 
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2.2 – Pressão de gás recomendada 

 

 
 

2.3 – Dados técnicos 

 

 
 

Obs: (*) Considerando-se o copo plástico de 700 ml que acompanha o produto. A Rinnai reserva-se o direito de alterar 

as informações sem aviso prévio. 

 

 
 

 

ATENÇÃO: 

 

 

� Checar o tipo de gás e a pressão do gás antes de utilizar o aparelho; 
� Não utilizar outro tipo de gás além do especificado para o produto; 
� Ao utilizar a pressão de gás recomendada, resultará em uma melhor combustão, consumo de gás e 

durabilidade do equipamento. O uso de uma pressão de gás acima dos valores recomendados 

resultará em diminuição da vida útil da panela de arroz a gás e também a perda da garantia; 

� Não utilizar o cilindro de gás de cabeça para baixo nem sob o sol; 
� A panela de arroz é única e exclusivamente indicada para o cozimento de arroz e suas derivações (ex: 

risotos, arroz carreteiro, etc), sendo imprópria para o cozimento de outro tipo de alimento; 
� Fechar a válvula de gás se o equipamento não estiver em uso; 

� Utilizar tubo flexível metálico para gás e utilizar regulador de gás de baixa pressão. 
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3 – Vista explodida  

 

 
 
Obs: Ilustração sem escala e utilizada apenas como referência. 

 

 

TAMPA 

PANELA DE 

ARROZ 

INVÓLUCRO 

SENSOR DE 

TEMPERATURA 

QUEIMADOR 

PRINCIPAL 

CONEXÃO DE GÁS 

VÁLVULA DE FECHAMENTO DE GÁS 

BOTÃO DE 

ACIONAMENTO DO 

QUEIMADOR PRINCIPAL 

BOTÃO DE CHAMA 

PILOTO 

BOTÃO DE IGNIÇÃO 

QUEIMADOR DA 

CHAMA PILOTO 

BASE RETENTORA DE 

CONDENSAÇÃO 

TERMOELEMENTO 

PRESILHA DO 

TERMOELEMENTO 



 

 

4 – Instalação do aparelho

 

4.1 – Distâncias recomendadas para 
 

� Manter a distância de 15 cm entre a parede e a panela de arroz, principalmente se a parede for de 

madeira ou outro material de fácil combustão. 

cm entre a panela e o teto onde a mesma estiver 

� Utilizar placas de material isolante entre a parede de material inflamável  e a panela de arroz, caso 

não haja a possibilidade de utilizar as distâncias acima descritas;

� Não utilizar próximo de cortinas ou qualquer outro material combustível;

� A panela deve ser obrigatoriamente instalada

� Não instalar em lugares úmidos;

� Não deve ser instalado sobre mangueiras ou tubos.

 

 

4.2 - Montagem 
 

                                                                                                   
 

 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                      
 

 

≥ 15 cm 

≥ 
30

 c
m

 

� Colocar a base retentora de condensação  

corretamente, pois caso haja inversão na 

montagem, a ignição não funcionará.

� Colocar o invólucro sobre a base retentora de 

condensação, certificando

esteja bem encaixado. 
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Instalação do aparelho 

Distâncias recomendadas para instalação 

Manter a distância de 15 cm entre a parede e a panela de arroz, principalmente se a parede for de 

madeira ou outro material de fácil combustão. É obrigatório obedecer a distância de pelo menos 30 

cm entre a panela e o teto onde a mesma estiver localizada; 

Utilizar placas de material isolante entre a parede de material inflamável  e a panela de arroz, caso 

a possibilidade de utilizar as distâncias acima descritas; 

Não utilizar próximo de cortinas ou qualquer outro material combustível; 

panela deve ser obrigatoriamente instalada numa superfície estável e plana;

Não instalar em lugares úmidos; 

Não deve ser instalado sobre mangueiras ou tubos. 

                                      

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                       

                                                                                                                 

≥ 
30

 c
m

 

Distância: 3 cm

Placa de material 

isolante 

Colocar a base retentora de condensação  

corretamente, pois caso haja inversão na 

montagem, a ignição não funcionará. 

Colocar o invólucro sobre a base retentora de 

condensação, certificando-se de que o mesmo 

Manter a distância de 15 cm entre a parede e a panela de arroz, principalmente se a parede for de 

É obrigatório obedecer a distância de pelo menos 30 

Utilizar placas de material isolante entre a parede de material inflamável  e a panela de arroz, caso 

 

numa superfície estável e plana; 

 

 

 

Distância: 3 cm 

D
is

tâ
n

ci
a:

 3
 c

m
 



 

                                                                                                                     

 

                                                                                                              
 

 

 

 
� Caso a montagem do aparelho não esteja perfeita, realizar novamente o procedimento;

� Se a parte inferior da panela de arroz estiver molhada, dificultará o proc

equipamento. Antes de utilizar o aparelho, 

componentes estejam bem secos;

� Ao utilizar a panela a gás em superfície d

maneira uniforme. 
 

4.3 – Tubulações de gás 
 

 

� Utilizar tubulação e mangueiras próprias para gás. A n

perda da garantia. 

� A mangueira de gás não deverá 

máximo 2 metros. 

� É terminantemente proibido instalar a mangueira de gás embaixo da panela, para evitar o 

derretimento da mesma e, como conseqüência, acidentes.

� Para a instalação da mangueira de

de gás. Certificar-se de que a mangueira está bem conectada e utilizar uma abraçadeira para auxiliar a 

fixação (Vide ilustrações abaixo).

� Inserir a panela de arroz dentro do invólucro, 

e em seguida, cobrir com
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ATENÇÃO: 

Caso a montagem do aparelho não esteja perfeita, realizar novamente o procedimento;

a parte inferior da panela de arroz estiver molhada, dificultará o proc

ntes de utilizar o aparelho, sempre certificar-se de que a panela e os demais 

componentes estejam bem secos; 
Ao utilizar a panela a gás em superfície desnivelada, o cozimento do arroz não será realizado de 

Utilizar tubulação e mangueiras próprias para gás. A não utilização destes materiais 

A mangueira de gás não deverá apresentar dobras na instalação, e o comprimento deverá ser no 

É terminantemente proibido instalar a mangueira de gás embaixo da panela, para evitar o 

derretimento da mesma e, como conseqüência, acidentes. 

Para a instalação da mangueira de gás, inserir a mesma até a marcação vermelha contida na conexão 

que a mangueira está bem conectada e utilizar uma abraçadeira para auxiliar a 

fixação (Vide ilustrações abaixo). 

Inserir a panela de arroz dentro do invólucro, 

e em seguida, cobrir com a tampa. 

Marcação vermelha na 

conexão 

Mangueira de gás

Abraçadeira 

    

Caso a montagem do aparelho não esteja perfeita, realizar novamente o procedimento; 
a parte inferior da panela de arroz estiver molhada, dificultará o processo de ignição do 

que a panela e os demais 

esnivelada, o cozimento do arroz não será realizado de 

ão utilização destes materiais acarretará na 

apresentar dobras na instalação, e o comprimento deverá ser no 

É terminantemente proibido instalar a mangueira de gás embaixo da panela, para evitar o 

gás, inserir a mesma até a marcação vermelha contida na conexão 

que a mangueira está bem conectada e utilizar uma abraçadeira para auxiliar a 

 

Mangueira de gás 
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5 – Instruções de cozimento 

 

5.1 – Cuidados na primeira utilização 
 

� Lavar a panela de arroz e a tampa com detergente neutro e água e secar bem; 

� Completar a panela de arroz com 80% da sua capacidade com água e deixar ferver, para a realização 

de desinfecção do componente; 

� Secar bem a panela de arroz, pois caso não seja seguida esta recomendação, a panela poderá 

apresentar manchas pretas (principalmente na parte inferior externa) conforme o tempo de 

utilização.  

� Caso durante o uso o operador encontre manchas pretas na panela de arroz, o uso do aparelho 

poderá ser continuado, pois não há riscos tanto quanto à utilização, quanto nos possíveis problemas 

de saúde às pessoas que venham a realizar uma refeição com o arroz cozido pela panela. 

� Nas primeiras utilizações, a panela de arroz poderá apresentar um pouco de arroz preso no fundo da 

panela. Conforme o tempo de utilização, esta ocorrência irá diminuir. 

 

5.2 – Cozimento do arroz 

 

5.2.1 – Utilizando a escala graduada da panela de arroz: 

 

� Utilizar a escala graduada contida no interior da panela de arroz; 

� Caso queira cozinhar 7 copos* de arroz (aprox. 4,3 Kg), o nível de água deverá ser completado até a 

marcação de número “7” na escala graduada da panela de arroz; 

� A situação descrita acima é utilizada como referência, contudo a quantidade de água a ser utilizada 

para o cozimento poderá ser ajustada conforme necessidade da receita. 

 
Nota: (*) Considerando-se o copo plástico de 700 ml que acompanha o produto. 

 

5.2.2 – Utilizando o copo plástico como medida de água: 

 

� Para cada copo* de arroz, adicionar 2 copos* de água. 

 
Nota: (*) Considerando-se o copo plástico de 700 ml que acompanha o produto. 

 

5.2.3 – Informações adicionais para o cozimento: 

 

� Antes de realizar o cozimento do arroz, recomenda-se a imersão do mesmo em água fria, em torno de 

30 minutos na época de verão e 60 minutos na época de inverno. 

� O arroz que não passar por este processo torna-se mais propenso a ficar duro e também a não realizar 

um cozimento completo, principalmente no centro da panela. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 – Instruções de operação

 

6.1 – Antes do cozimento 
 

� Certificar-se de que todos os botões de acionamento estão desligados. Somente após este 

procedimento, abra a válvula de gás.

 

6.2 – Operação de cozimento

 

6.2.1 – Ilustração dos botões: 

 

6.2.2 – Ignição do equipamento

 

 

 

 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

BOTÃO DE IGNIÇÃO

BOTÃO DE 

� Pressionar o botão de ignição para baixo até 

ouvir “CLICK”, após isso, soltar o botão de 

ignição. 
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Instruções de operação 

 

que todos os botões de acionamento estão desligados. Somente após este 

procedimento, abra a válvula de gás. 

Operação de cozimento 

 

 
 

Ignição do equipamento: 

                                                                                                             

BOTÃO DE IGNIÇÃO 

BOTÃO DE 

QUEIMADOR PRINCIPAL

BOTÃO DE CHAMA 

PILOTO 

Pressionar o botão de ignição para baixo até 

, após isso, soltar o botão de 

que todos os botões de acionamento estão desligados. Somente após este 

 

 

BOTÃO DE ACIONAMENTO DO 

QUEIMADOR PRINCIPAL 



 

 

 

6.2.3 – Cozimento: 

 

                                                                                                               
 

                                                                                                                    
              

 

                                                                                                                     
 

 

6.2.4 – Após o cozimento: 

 

                                                                                       
 

 

 

 

� Pressionar o botão de acionamento do 

queimador principal para baixo, até acender o 

queimador principal. 

� O queimador principal irá desligar

automaticamente quando o 

finalizado. 

� Se o queimador emitir um ruído estranho 

(“Pop-Pop”) durante o cozimento, desligar o 

botão de ignição e o botão de acionamento do 

queimador. Esperar alguns minutos e repetir os 

procedimentos anteriores.

� Para obter um arroz saboroso, manter a tampa 

da panela fechada durante 15 minutos após o 

término do cozimento;

� Caso haja a necessidade, mantenha o botão da 

chama piloto acionada, para manter o arroz 

aquecido. O tempo máximo para manter nesta 

condição é de 1 hora;

� Após o cozimento, o queimador principal irá 

desligar-se automaticamente, e o botão de 

acionamento do queimador irá voltar a sua 

posição original. 
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Pressionar o botão de acionamento do 

queimador principal para baixo, até acender o 

O queimador principal irá desligar-se 

automaticamente quando o cozimento estiver 

Se o queimador emitir um ruído estranho 

durante o cozimento, desligar o 

de ignição e o botão de acionamento do 

queimador. Esperar alguns minutos e repetir os 

procedimentos anteriores. 

Para obter um arroz saboroso, manter a tampa 

da panela fechada durante 15 minutos após o 

término do cozimento; 

Caso haja a necessidade, mantenha o botão da 

chama piloto acionada, para manter o arroz 

aquecido. O tempo máximo para manter nesta 

condição é de 1 hora; 

Após o cozimento, o queimador principal irá 

se automaticamente, e o botão de 

acionamento do queimador irá voltar a sua 

                                                                         

 

   

     



 

 

 

                                                                                                                           

 

 

NUNCA FICAR AUSENTE DO RECINTO ENQUANTO A PANELA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.

 

6.3 – Regulagem do ar 

 

                                                                                                                                                        
 

                           
 

7 – Cuidados gerais 

 

                                                                                        

� Após o uso da chama piloto ou ainda, caso a 

chama piloto não seja necessário, manter o 

botão de acionamento na posição superior e 

fechar a válvula de gás.

 

A regulagem da chama é realizada através do Damper

 

Condições da chama e seus significados:

 

- Chama azul: Combustão normal;

- Chama vermelha: Não há ar suficiente na combustão;

- Chama alta: Ar em demasia na combustão.

 

Chama normal 

(Azul) 

� Não utilizar outro tipo de gás exceto o indicado na 

etiqueta de especificação;

� Não utilizar o queimador principal para aquecer ou 

cozinhar qualquer outro tipo de objeto, como uma chaleira 

com água; 

� Não colocar a panela de arroz diretamen

principal; 

� Evitar qualquer impacto forte no sensor térmico. 

� Não utilizar a panela contida no conjunto do aparelho em 

fogões domésticos e/ou industriais

outros. Utilizar somente com o queimador original do 

equipamento.  
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ATENÇÃO: 

NUNCA FICAR AUSENTE DO RECINTO ENQUANTO A PANELA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.

                                                                                                      

                                

                                                                                        

Após o uso da chama piloto ou ainda, caso a 

chama piloto não seja necessário, manter o 

botão de acionamento na posição superior e 

fechar a válvula de gás. 

chama é realizada através do Damper 

Condições da chama e seus significados: 

Chama azul: Combustão normal; 

Chama vermelha: Não há ar suficiente na combustão; 

Chama alta: Ar em demasia na combustão. 

Chama vermelha 

(Pouco ar) 

Não utilizar outro tipo de gás exceto o indicado na 

etiqueta de especificação; 

Não utilizar o queimador principal para aquecer ou 

cozinhar qualquer outro tipo de objeto, como uma chaleira 

Não colocar a panela de arroz diretamente no queimador 

Evitar qualquer impacto forte no sensor térmico.  

Não utilizar a panela contida no conjunto do aparelho em 

domésticos e/ou industriais, fogareiros, entre 

outros. Utilizar somente com o queimador original do 

 

NUNCA FICAR AUSENTE DO RECINTO ENQUANTO A PANELA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO. 

                                                                                                       

 

 

Chama alta 

(Muito ar) 



 

    
 

7.1 - Ventilação    

                                                                                                               
                                                                                                                 

7.2 – Localização da instalação

 

                                                                                                                             

                                                                                                                     

7.3 – Prevenção a incêndio 

 

                                                               

                                                                                                                             

� Abrir a janela ou ligar o exaustor para manter a circulação 

de ar quando estiver usando o equipamento por um longo 

período. (Para evitar envenenamento por monóxido de 

carbono ) 

� Não instalar em locais onde haja correntes fortes de 

vento; 

� Não instalar em ambientes úmidos;

� Não instalar em locais onde possuam objetos que 

venham a cair em cima da panela de arroz.

� Não se ausentar do local enquanto o equipamento 

estiver em uso; 

� O local não deverá possuir cor

de material inflamável em volta do equipamento;

� Não colocar qualquer substância inflamável na parte 

superior do equipamento, tais como: óleo, tecido, 

papel entre outros. 
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Localização da instalação 

                                                                                                                              

                                                                                                                     

Prevenção a incêndio           

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

Abrir a janela ou ligar o exaustor para manter a circulação 

de ar quando estiver usando o equipamento por um longo 

envenenamento por monóxido de 

Não instalar em locais onde haja correntes fortes de 

Não instalar em ambientes úmidos; 

em locais onde possuam objetos que 

venham a cair em cima da panela de arroz. 

Não se ausentar do local enquanto o equipamento 

O local não deverá possuir cortinas ou qualquer tipo 

de material inflamável em volta do equipamento; 

Não colocar qualquer substância inflamável na parte 

superior do equipamento, tais como: óleo, tecido, 

    

     

   

 

 



 

 

 

7.4 – Vazamento de gás 
 

 

� Utilizar tubos e/ou mangueiras apropriadas para uso de gás. A não utilização do material próprio para 

esta aplicação acarretará em riscos aos usuários do equipamento;

� Verificar sempre a mangueira de gás e substituí

� Ao utilizar o aparelho, prestar atenção na chama se a mesma apresenta

(chama azul); 

� Realizar a checagem de vazamento de gás através de espuma com água e sabão. 

checagem utilizando fogo.

� Certifique-se de que a panela de arroz está desligada e a válvula de gás fechada sempre que terminar 

a sua utilização; 

� Ao notar cheiro de vazamento de gás, desligar a panela de arroz e abrir portas e janelas para que haja 

a circulação de ar no recinto. 

explosão; 

� Não realize reparos no aparelho sem conhecimento técnico. Sempre que houver a necessidade de 

algum tipo de reparo, entrar em contato com a Assistência Técnica Rinnai.

� Caso haja alguma vítima de vazamento de

vítima para um local ventilado e chame o socorro imediatamente.

 

 

8 – Manutenção do aparelho
 

� A panela de arroz, o invólucro e a tampa podem ser lavadas com detergente neutro. Após a lavagem, 

secar bem as peças, para evitar a oxidação. 

� Para manter a eficiência do queimador, limpar regularmente utilizando uma escova para limpar os 

furos por onde propagam as chamas. 

temperatura. 

� Caso haja a necessidade de limpar esta região, utilizar uma lixa de grão 400 para a limpeza, contudo 

utilize-a de forma cuidadosa e evitando riscos na região do sensor de temperatura

� Evitar qualquer impacto no sensor de tempe

� Não utilizar álcool para a limpeza da panela de arroz;

� NUNCA utilize água para limpar o queimador principal;

� Caso o aparelho fique em desuso prolongado, aplicar uma fina camada de óleo na panela de arroz 

para evitar o aparecimento de ferrugem.
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Utilizar tubos e/ou mangueiras apropriadas para uso de gás. A não utilização do material próprio para 

esta aplicação acarretará em riscos aos usuários do equipamento; 

Verificar sempre a mangueira de gás e substituí-la quando estiver ressecada, rachada ou f

Ao utilizar o aparelho, prestar atenção na chama se a mesma apresenta

Realizar a checagem de vazamento de gás através de espuma com água e sabão. 

checagem utilizando fogo. 

a panela de arroz está desligada e a válvula de gás fechada sempre que terminar 

Ao notar cheiro de vazamento de gás, desligar a panela de arroz e abrir portas e janelas para que haja 

a circulação de ar no recinto. NUNCA  acenda o interruptor de lâmpadas, sob o risco de causar 

no aparelho sem conhecimento técnico. Sempre que houver a necessidade de 

algum tipo de reparo, entrar em contato com a Assistência Técnica Rinnai.

Caso haja alguma vítima de vazamento de gás, desligue o gás, abra as portas e janelas, remova a 

vítima para um local ventilado e chame o socorro imediatamente. 

Manutenção do aparelho 

A panela de arroz, o invólucro e a tampa podem ser lavadas com detergente neutro. Após a lavagem, 

bem as peças, para evitar a oxidação. NUNCA lave o corpo do queimador com água;

Para manter a eficiência do queimador, limpar regularmente utilizando uma escova para limpar os 

furos por onde propagam as chamas. Não utilizar escovas duras para limpar a reg

Caso haja a necessidade de limpar esta região, utilizar uma lixa de grão 400 para a limpeza, contudo 

a de forma cuidadosa e evitando riscos na região do sensor de temperatura

Evitar qualquer impacto no sensor de temperatura, a fim de evitar danos ao componente;

Não utilizar álcool para a limpeza da panela de arroz; 

utilize água para limpar o queimador principal; 

Caso o aparelho fique em desuso prolongado, aplicar uma fina camada de óleo na panela de arroz 

itar o aparecimento de ferrugem. 

Utilizar tubos e/ou mangueiras apropriadas para uso de gás. A não utilização do material próprio para 

la quando estiver ressecada, rachada ou frouxa; 

Ao utilizar o aparelho, prestar atenção na chama se a mesma apresenta-se em sua condição normal 

Realizar a checagem de vazamento de gás através de espuma com água e sabão. NUNCA realizar a 

a panela de arroz está desligada e a válvula de gás fechada sempre que terminar 

Ao notar cheiro de vazamento de gás, desligar a panela de arroz e abrir portas e janelas para que haja 

ptor de lâmpadas, sob o risco de causar 

no aparelho sem conhecimento técnico. Sempre que houver a necessidade de 

algum tipo de reparo, entrar em contato com a Assistência Técnica Rinnai. 

gás, desligue o gás, abra as portas e janelas, remova a 

 

A panela de arroz, o invólucro e a tampa podem ser lavadas com detergente neutro. Após a lavagem, 

lave o corpo do queimador com água; 

Para manter a eficiência do queimador, limpar regularmente utilizando uma escova para limpar os 

Não utilizar escovas duras para limpar a região do sensor de 

Caso haja a necessidade de limpar esta região, utilizar uma lixa de grão 400 para a limpeza, contudo 

a de forma cuidadosa e evitando riscos na região do sensor de temperatura; 

ratura, a fim de evitar danos ao componente; 

Caso o aparelho fique em desuso prolongado, aplicar uma fina camada de óleo na panela de arroz 
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9 – Perguntas & Respostas 

 
1) Por que meu arroz ficou duro? 

R: O arroz deverá ficar por mais tempo em imersão na água antes de ser cozido. 

 

2) Por que meu arroz fica amarelo depois de um tempo? 

R: Após o arroz ser cozido, ficará amarelo porque a lavagem do arroz não foi realizada de maneira 

adequada, e as impurezas contidas podem mudar a coloração do arroz. O tempo ideal para realizar uma 

boa lavagem no arroz é de 3 minutos. 

Menos que 3 minutos existe a possibilidade de afetar o sabor do arroz, mais que 3 minutos o arroz torna-

se quebradiço. 

 

10 – Problemas x Causas X Soluções 
 

Segue abaixo uma tabela com os principais problemas que podem ocorrer no aparelho. Caso os problemas 

persistam, entrar em contato imediatamente com a Assistência Técnica Rinnai. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Sensor de 

temperatura 

Área do sensor de 

temperatura 
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TERMO DE GARANTIA 

 

A Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda. assegura ao comprador/usuário da panela de arroz a gás aqui 
identificada, a GARANTIA contra defeito de material ou de fabricação que ele apresentar por um período de 01 (um) 
ano (incluso garantia legal), a partir da data da nota fiscal de compra, desde que instalado pela rede de Assistência 

Técnica Autorizada. 

Caso o aparelho seja instalado por uma pessoa não autorizada (credenciada), o prazo de garantia das peças contra 
defeito de fabricação será de 03 (três) meses, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990). 

As peças avariadas eventualmente existentes serão consertadas ou substituídas gratuitamente, durante o período 
de GARANTIA, desde que o departamento técnico da Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda. ou técnico 
autorizado não constate avaria em razão do mau uso da panela de arroz a gás. 

A GARANTIA perderá seu efeito para os seguintes casos: 

a) Instalações, mudanças e consertos da panela de arroz a gás efetuados por pessoas não treinadas e não 
autorizadas pela Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda., ou ainda, se o aparelho apresentar sinais de 
violação; 

b) Danos causados pela instalação inadequada do produto e causados ao aparelho decorrentes da não 
observância do disposto no Manual de Instruções; 

c) Danos em conseqüência de utilização inadequada ou abusiva; descuido no manuseio, transporte ou 
remoção; 

d) Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior. Além de outros agentes da natureza como: incêndio, 
inundações, queda de raio etc.; 

e) Danos causados ao aparelho por terceiros, ou por força alheia do proprietário; 
f) Desgaste natural das peças ou componentes de uso inadequado; 
g) Aplicação e funcionamento com gás diferente daquele especificado na etiqueta do produto; 
h) Modificações nos componentes do produto; 
i) A não observância da faixa de pressão de gás recomendada neste manual para trabalho; 
j) A não apresentação do Certificado de Garantia preenchido e a respectiva Nota Fiscal de compra. 

As despesas decorrentes do atendimento da Assistência Técnica Autorizada serão de total responsabilidade do 
comprador/usuário, nos casos que não sejam defeitos de fabricação e/ou esteja fora do prazo de garantia. 

É de responsabilidade do comprador/usuário as despesas e riscos de transporte de envio e retorno à oficina 
autorizada mais próxima; Caso o comprador/usuário solicite atendimento domiciliar, será cobrada uma taxa 
referente a esse serviço.  

A GARANTIA é válida somente nas lojas das redes autorizadas, localizadas em território nacional, conforme lista no 
manual “Rede Autorizada” que acompanha este aparelho; e com a apresentação do Certificado de Garantia 
(devidamente preenchido) deste aparelho e respectiva Nota Fiscal de compra.  

Esta GARANTIA fica nula e sem valor algum, caso a panela de arroz a gás tenha sido entregue para conserto a 
pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação da mesma. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

 

O preenchimento do formulário abaixo deverá ser feito pelo INSTALADOR, ou pelo USUÁRIO. 

Loja que adquiriu o aparelho:_____________________________________ Telefone: _____________________ 

End.:______________________________________________________________________________________ 

Número da Nota Fiscal:_____________________________________________Data: _____________________ 

Modelo da panela de arroz a gás: (       ) RR-50A  Número de Série: __________________________ 

Instaladora Autorizada:__________________________________________Telefone: _____________________ 

End.:______________________________________________________________________________________ 

Declaro ter instalado o aparelho conforme descrito neste manual. 

 

Data da instalação: _____________________ 

 

___________________________________                               ___________________________________ 

                    Instalador            Comprador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO RINNAI SAC: 0800 707 0279 
Telefax: (011) 4791-9659 

atendimento@rinnai.com.br 
www.rinnai.com.br 

 

 

 

 

 

 


