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Tiếng Việt

Mục lục

Kiểm tra và các biện pháp sử
 

dụng an toàn

Các biện pháp sử dụng an toàn
Lưu ý trong quá trình sử dụng
Tên bộ phận/Phụ kiện

Sử dụng hàng ngày
Nấu cơm 
(Khi quý vị muốn nấu ngay lập tức)
Sử dụng các chương trình một cách chính xác
Sử dụng các chương trình khác nhau
Giữ ấm
OOLàm Nóng

Sử dụng Hẹn Giờ
OOKhi thời gian hiện tại không chính xác

Nấu
Công thức nấu ăn
OOGạo Nâu/Ngũ Cốc
OOCháo/Nấu Kết Hợp/Súp
OOLàm Bánh/Hầm

Lau rửa
Lau rửa
OOKhi sử dụng lần đầu tiên & mỗi lần sử dụng
OOKhi lo ngại về vấn đề sạch sẽ của Nồi Cơm Điện
OOKiểm tra thường xuyên 

Thông tin thêm
Nồi Cơm Điện của tôi có khiếm khuyết gì không?
Điều này có nghĩa là gì?
Phải làm gì khi...
Thông số kỹ thuật

Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm này của Panasonic.
OOSản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong gia 
đình.
OOXin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo 
hoạt động an toàn và chính xác.
OOTrước khi sử dụng, hãy chắc chắn đọc phần “Các 
biện pháp sử dụng an toàn” (Trang 78–81).
OOGiữ hướng dẫn dụng và giấy bảo hành để sử dụng 
sau này.
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Tiếng Việt

Các biện pháp sử dụng an toàn Vui lòng làm theo 
các hướng dẫn này

Để ngăn ngừa tai nạn hoặc thương tích cho người sử dụng, những người 
khác và hư hỏng tài sản, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây.

OQCác bảng sau đây cho thấy mức độ hư hỏng do vận hành sai gây ra.

CẢNH BÁO: Cảnh báo chấn thương nghiêm trọng hoặc tử 
vong.

THẬN TRỌNG: Cảnh báo nguy cơ chấn thương hoặc hư hỏng tài 
sản.

OQCác biểu tượng được phân loại và giải thích như sau.

Biểu tượng này cảnh báo cấm.

Biểu tượng này cảnh báo yêu cầu phải làm theo.

 CẢNH BÁO
 OKhông sử dụng thiết bị nếu dây điện hoặc ổ cắm điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện 
được nối lỏng lẻo với ổ điện.
(Có thể gây điện giật, hoặc cháy do chập mạch.)
O« Nếu dây điện bị hỏng, phải thay bằng một sợi dây đặc biệt, bộ phận có sẵn của nhà sản xuất hoặc đại lý 
dịch vụ của nhà sản xuất đó.

 OKhông làm hỏng dây điện hoặc ổ cắm điện.
•ONghiêm cấm các hành động sau đây. 

Làm hỏng, thay đổi, chạm vào hoặc đặt gần các yếu tố gia nhiệt, dùng lực uốn, xoắn, kéo, kéo qua các cạnh 
sắc, đặt các vật nặng lên trên, bó, kẹp chặt dây điện và xách thiết bị bằng cách cầm dây điện.

(Có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật do hỏng dây điện hoặc ổ cắm điện.)

 OKhông cắm hoặc rút ổ cắm điện khi tay ướt.
•OLuôn luôn đảm bảo tay khô trước khi cầm giữ ổ cắm điện hoặc bật thiết bị.
(Có thể gây điện giật hoặc chấn thương.)

 OKhông cho bất kỳ vật gì vào trong lổ thông hơi hoặc khe hở.
•OĐặc biệt là các vật bằng kim loại như đinh ốc hoặc dây điện.
(Có thể bị điện giật hoặc chấn thương do sự cố gây ra.)

 OKhông rửa phần thân nồi bằng nước, ngâm thiết bị trong nước hoặc  
phun nước vào.
(Có thể gây điện giật, hoặc cháy do chập mạch.)
O« Xin vui lòng liên lạc với một đại lý được ủy quyền nếu nước vào bên trong thiết bị.

 OKhông thay đổi tháo rời, hoặc sửa chữa thiết bị.
(Có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.)
O« Xin vui lòng liên lạc với một đại lý được ủy quyền để được sửa chữa.

Lổ Hút Khí
Lổ Thoát 
Hơi Trong

 CẢNH BÁO
 OKhông sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được mô tả 
trong hướng dẫn này.
(Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, chấn thương hoặc điện giật.)
•OPanasonic sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu thiết bị này được sử dụng không đúng 

cách hoặc không tuân thủ những hướng dẫn này. 

 OKhông để mặt quý vị gần Lổ Thông Hơi hoặc Nắp Hơi hay chạm  
tay vào chúng trong khi nấu hoặc ngay sau khi nấu.
•OChú ý nhiều hơn đến trẻ sơ sinh.
(Có thể gây bỏng.)

 OKhông đặt bất cứ thứ gì vào Lòng Nồi gây bít chặn Lổ Thoát Hơi ở Nắp Trong.
(Hơi có thể bị rò rỉ hoặc đồ nấu có thể phun ra ngoài, gây bỏng hoặc chấn thương.)
<Ví dụ về các phương pháp nấu bị cấm>
•ONấu các thành phần hoặc gia vị trong túi nhựa.
•ONấu bằng cách sử dụng khay nướng thay vì nắp.

 OKhông để bất kỳ ai liếm dụng cụ cắm điện.
•OChú ý nhiều hơn đến trẻ sơ sinh.
(Có thể gây điện giật hoặc chấn thương.)

 OKhông mở Nắp Ngoài hoặc xách thiết bị trong khi đang nấu.
(Hơi có thể bị rò rỉ hoặc đồ nấu có thể phun ra ngoài, gây bỏng hoặc chấn thương.)

 OThiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ em) có 
khuyết tật về thể chất, cảm giác hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 
thức, trừ phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu 
trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng 
không nghịch phá thiết bị này.
(Có thể gây bỏng, chấn thương hoặc điện giật.)

 OHãy đảm bảo rằng điện áp ghi trên nhãn của thiết bị này giống như nguồn cấp điện 
tại địa phương của quý vị.
(Cắm các thiết bị khác vào cùng ổ cắm có thể gây ra tình trạng quá nhiệt do điện, có thể gây hỏa hoạn.)
•OChỉ sử dụng một dây nối dài có định mức ít nhất là 10 ampe.

 OCắm dụng cụ cắm điệṇ và ổ cắm điện chắc chắn.
(Có thể gây ra khói, hỏa hoạn hoặc điện giật.)

 OThường xuyên làm sạch ổ cắm điện.
(Ổ cắm điện bẩn có thể gây cách điện không đủ do độ ẩm, và xơ vải tích tụ, có thể gây hỏa hoạn.) 
O« Rút ổ cắm điện và lau bằng giẻ khô.

Lổ Thông Hơi

Lổ Thoát Hơi ở Nắp Trong

2



Tiếng Việt

 CẢNH BÁO
 ONgừng sử dụng thiết bị này ngay lập tức và rút phích cắm khi có hiện tượng bất 
thường hoặc hỏng hóc xảy ra.
(Có thể gây ra khói, hỏa hoạn hoặc điện giật.)
ví dụ về hiện tượng bất thường hoặc hỏng hóc:
•OỔ cắm điện và dây điện trở nên nóng bất thường.
•ODây điện bị hỏng hoặc mất điện khi chạm vào.
•OThân nồi bị biến dạng hoặc nóng bất thường.
•OKhói thoát ra từ thân nồi hoặc phát hiện có mùi cháy.
•OThân nồi bị nứt, bị lỏng hoặc kêu lách cách.
•OQuạt ở đáy nồi không quay trong khi nấu.
O« Xin vui lòng liên hệ với đại lý được ủy quyền để được kiểm tra hoặc sửa chữa ngay lập tức.

 OĐóng chặt Nắp Ngoài cho đến khi nó kêu click.
(Để tránh bị bỏng hoặc chấn thương do rò rỉ hơi hoặc mở Nắp Ngoài.)
•OĐể đảm bảo rằng có thể đóng được Nắp Ngoài, hãy loại bỏ các vật lạ như  

hạt gạo trên Khung lau rửa, Đóng Gói của Nắp Trong hoặc bề mặt bên  
trong của Nắp Ngoài.

 OGiữ dây điện ngoài tầm với của trẻ em. 
•OKhông để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc bàn nấu.
(Kéo dây điện có thể làm cho thiết bị rơi xuống khỏi bàn hoặc mặt bếp gây thương tích.)

 OLuôn giữ trẻ em tránh xa thiết bị.
(Có thể gây bỏng, chấn thương hoặc điện giật.)
•OTrẻ em không nhận ra các mối nguy hiểm có khả năng xảy ra do sử dụng không  

các thiết bị điện đúng cách.

 OHãy cẩn thận không để vấp hoặc vướng vào dây điện trong khi sử dụng.
(Nếu không, có thể dẫn đến chấn thương hoặc dây điện bị hỏng gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.)

 OSử dụng một ổ điện mà quý vị chắc chắn có nối đất.
•OỔ cắm điện của thiết bị này được thiết kế cho một ổ điện có nối đất.
(Sử dụng một ổ điện không nối đất có thể dẫn đến sự cố hoặc điện giật do rò rỉ điện.)

 THẬN TRỌNG
 OKhông để ổ cắm điện tiếp xúc với hơi.
•OKhông để ổ cắm điện tiếp xúc với hơi khi phích đang được cắm vào ổ điện.
(Có thể gây điện giật, hoặc cháy do chập mạch.)
O« Khi sử dụng tủ có bàn trượt, hãy sử dụng thiết bị ở nơi ổ cắm điện không thể tiếp  
xúc được với hơi.

 OKhông sử dụng Lòng nồi bị biến dạng hoặc lòng nồi khác ngoài Lòng nồi được quy 
định.
(Có thể gây bỏng hoặc chấn thương do quá nóng hoặc sự cố.)

Khung Lau Rửa

Bề mặt bên trong 
của Nắp Ngoài

Đóng Gói

Các biện pháp sử dụng an toàn Vui lòng làm theo 
các hướng dẫn này

 THẬN TRỌNG
 OKhông chạm vào các thành phần gia nhiệt khi đang sử dụng thiết bị hoặc  
sau khi nấu.
•OĐặc biệt là Nắp Hơi, Nắp Trong và các bộ phận kim loại chẳng hạn như Khung lau rửa, gần  

Lòng Nồi.
(Có thể gây bỏng.)
O« Sử dụng một miếng giẻ khô hay găng tay lò nướng để lấy Lòng Nồi ra trong khi nó còn nóng.

 OKhông chạm vào Nút Mở trong khi di chuyển thiết bị.
(Có thể làm mở Nắp Ngoài, gây bỏng.)

 OKhông sử dụng thiết bị ở những vị trí sau.
•ONơi nước có thể bắn tung tóe lên thiết bị hoặc gần nguồn nhiệt.

(Có thể gây ra điện giật, rò rỉ điện hoặc hỏa hoạn.)
•OTrên một bề mặt không bằng phẳng hoặc trên thảm không chịu nhiệt.

(Có thể gây chấn thương, bỏng hoặc hỏa hoạn.)
•OGần tường hoặc đồ đạc.

(Có thể làm đổi màu, biến dạng, hư hỏng.)
O«Mở Nắp Ngoài ở những nơi nắp sẽ không tiếp xúc với các đồ vật xung quanh như tường hoặc đồ đạc.

•OTrên tấm nhôm hoặc tấm thảm điện tử.
(Vật liệu nhôm có thể sinh nhiệt và tạo khói hoặc hỏa hoạn.)

 OKhông bật thiết bị khi không có gạo và nước ở trong.
(Có thể gây bỏng.)

 OKhông sử dụng dây điện (gồm dụng cụ cắm điệṇ và ổ cắm điện) không được chỉ 
định để sử dụng với thiết bị này. Cũng không dịch chuyển nó.
(Có thể gây ra điện giật, rò rỉ điện hoặc hỏa hoạn.)

 OHãy đảm bảo giữ ổ cắm điện hoặc dụng cụ cắm điệṇ khi rút ổ cắm điện hoặc dụng 
cụ cắm điệṇ.
(Nếu không, có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn do chập mạch.)

 OLuôn luôn tắt và rút thiết bị khỏi ổ điện khi không sử dụng hoặc trước khi lấy Lòng 
Nồi ra.

( Nếu không, có thể gây bỏng, chấn thương, điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch do lớp cách điện bị 
xuống cấp.

 ORút phích cắm và để thiết bị nguội hẳn trước khi làm sạch và cất đi.
•OKhông di chuyển thiết bị khi còn nóng.
(Chạm vào các thành phần nóng có thể gây bỏng.)

 ONếu sử dụng thiết bị trên kệ bếp v.v., hãy đảm bảo rằng hơi không bị giới hạn trong 
một không gian kín.
(Có thể gây đổi màu hoặc biến dạng.)
•ONếu sử dụng một kệ trượt, hãy kéo kệ ra hết cỡ để đảm bảo rằng phần kệ ở phía trên không tiếp xúc với hơi.

 OXin vui lòng tham khảo ý kiến   bác sĩ nếu quý vị đang sử dụng máy trợ tim được cấy ghép.
•OHoạt động của thiết bị này có thể ảnh hưởng đến máy trợ tim của quý vị.

Nếu điện bị ngắt trong khi sử dụng
Bao gồm trường hợp ổ cắm điện bị tháo ra, hoặc cầu dao điện bị ngắt trong khi đang sử dụng.
OONếu việc cúp điện tức thời xảy ra, Nồi Cơm Điện sẽ trở lại trạng thái lúc trước khi cúp điện.
OONếu cúp điện trong khoảng thời gian dài, Nồi Cơm Điện sẽ trở về trạng thái như sau khi có điện trở lại.
Nấu:  Tiếp tục nấu. 

Gạo có thể được nấu chín không đạt yêu cầu.
Giữ ấm: Tiếp tục giữ ấm cơm.

* Nồi Cơm Điện sẽ bắt đầu nấu ngay lập tức nếu đã qua thời gian hẹn giờ đã đặt. Gạo có thể không được nấu chín 
theo thời gian thiết lập. 
Để biết thêm thông tin chi tiết về các “Giới hạn cài đặt hẹn giờ”, xem Trang 153.

)
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Tiếng Việt

Để giữ cho sản phẩm ở tình trạng tốt trong thời gian dài, hãy tuân thủ các điều sau đây.
Giới thiệu về Nồi Cơm Điện

OQNếu đặt Nồi Cơm Điện trên kệ trượt,  
hãy chắc chắn kiểm tra xem kệ có  
đủ chắc chắn để chịu tải hay không. 
(Nếu không, Nồi Cơm Điện có thể bị rơi.)
OOKhi thêm nước và gạo vào Nồi Cơm  
Điện, trọng lượng khoảng 10 kg.
OQKhông che phủ mặt trên Nồi Cơm  
Điện khi đang sử dụng.
OOGiẻ rửa bát, v.v.

( Hơi có thể bị giới hạn gần Nồi cơm  
điện, điều này gây mất màu Nắp  
ngoài hoặc có lỗi ở màn hình Hiển Thị .̣

OQKhông sử dụng ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh 
nắng. 
(Làm như vậy có thể làm đổi màu.)
OQKhông sử dụng ở vị trí (trên một tấm thảm, túi 
nhựa, lá nhôm, vải, v.v.), nơi mà đáy Nồi Cơm Điện 
(Lổ Thoát Hơi Trong và Lổ Hút Khí) bị hạn chế. 
(Làm như vậy có thể làm hỏng Nồi Cơm Điện.)
OQĐịnh kỳ kiểm tra lổ thoát hơi trong và lổ hút khí ở 
đáy Nồi Cơm Điện và sau đó loại bỏ bất kỳ bụi bẩn 
nào, v.v. (Trang 95)

OQKhông sử dụng Nồi Cơm Điện khi các vật lạ như 
hạt gạo hoặc chất bẩn bị mắc kẹt bên trong. 

(  Làm như vậy có thể làm hiển thị một thông báo lổi  
và gạo bị cháy hoặc nếu không thì được nấu chín  
một cách không đạt yêu cầu.

Bộ phận vành hoặc đáy nồi
Cảm Biến 
Lòng Nồi

Cảm Biến Nắp

(Lòng Nồi)

Cao Su Đỡ Lòng 
Nồi (3 vị trí)

OQKhông đặt Nồi Cơm Điện gần các thiết bị dễ bị ảnh 
hưởng bởi từ trường. 
OOĐài, ti vi, máy trợ thính, v.v.  
(Có thể nghe thấy tiếng ồn hoặc âm lượng giảm.) 
OOThẻ IC/thẻ ngân hàng, v.v. 
(Hồ sơ lưu trên thẻ có thể bị mất hoặc bị hỏng.)
OQKhông mang nam châm lại gần Nồi Cơm Điện. 
(Làm như vậy có thể dẫn đến hoạt động bị lổi.)
OQKhông sử dụng Nồi Cơm Điện trên bếp IH. 
(Làm như vậy có thể làm hỏng Nồi Cơm Điện hoặc bếp.)
OQKhông sử dụng Nồi Cơm Điện ngoài trời. 
(Nguồn điện không ổn định có thể khiến Nồi Cơm Điện bị lổi.)

)

)

Giới thiệu về Lòng Nồi
OQKhông sử dụng Lòng Nồi ngoài việc sử dụng trong 
Nồi Cơm Điện.

OOKhông sử dụng trên bếp ga 
hoặc bếp IH, hoặc trong lò 
vi sóng. 

OQKhông đập vào những đồ vật cứng. 

( Làm như vậy có thể gây  
xước hoặc lõm bề mặt ngoài.)

OQLàm theo những điều sau đây để ngăn chặn bong tróc hoặc trầy xước lớp phủ bên trong.

Trong khi chuẩn bị
OOKhông sử dụng que đánh 
trứng hoặc dụng cụ khác 
khi vo gạo. 

OOKhông cho giá vo gạo 
bằng kim loại, v.v. chạm 
vào lớp phủ bên trong.

Khi nấu cơm
OOKhông trộn giấm với cơm trong khi 
cơm đang ở trong Lòng Nồi  
(để làm món sushi, v.v.).
OOKhông sử dụng Mui kim loại 
(để múc cháo, v.v.).
OOKhông gõ hoặc đập vào Lòng Nồi 
(khi lấy cơm, v.v.).

Khi làm sạch (Trang 94–95)
OOKhông sử dụng như một chậu rửa.
Không đặt thìa hoặc dao kéo  
khác vào bên trong Lòng Nồi.
OOSau khi nấu với gia vị, không để lại 
thực phẩm trong Lòng Nồi. 
«	Sau khi nấu cơm trộn, v.v., lấy cơm trộn ra khỏi 

Lòng Nồi càng sớm càng tốt và rửa Lòng Nồi. 
OOKhông sử dụng máy sấy bát đĩa hoặc 
máy rửa bát/máy sấy.
OOSau khi rửa, không để khô  
trên đồ sành sứ khác. 
OOKhông rửa hoặc chà xát bằng  
chất ăn mòn, miếng cọ rửa bằng  
kim loại, miếng cọ rửa bằng nylon  
có tẩm chất đánh bóng, v.v. 
«	Rửa bằng cách sử dụng  

miếng bọt biển mềm. 
Không sử dụng các miếng cọ rửa để rửa.

Lưu ý Những điều sau đây không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc sức khỏe con người. 
[Bề mặt bên ngoài] Vết trầy xước nông, vết lõm hoặc vết lồi nhỏ.
[Bề mặt bên trong] Bong tróc lớp phủ bên trong.
	 Có thể mua Lòng Nồi mới nếu Lòng Nồi thay đổi hình dạng hoặc quý vị quan ngại về tình trạng của Lòng Nồi.

Lưu ý trong quá trình sử dụng Tên bộ phận/Phụ kiện
OQTrước khi sử dụng Nồi Cơm Điện lần đầu tiên, hãy rửa các phụ kiện, Lòng Nồi, Nắp Trong và Nắp Hơi. 
(Trang 94–95)

Dụng Cụ Cắm Điện
Dây Điện

Dây Điện

Ổ Cắm Điện (S-3)

Phụ kiện

Cốc Đo Lường 
(Xấp xỉ 180mL)

Giá Hấp Giá Cắm Thìa Xới Cơm

Thìa Xới Cơm Mui

Gắn Giá Cắm Thìa Xới Cơm
Gắn Giá Cắm 
Thìa Xới Cơm vào 
phần lõm của Tay 
Cầm.  
Đặt Thìa Xới Cơm 
vào.

OOCó thể gắn vào bên phải hoặc bên trái. 

Lưu ý
OOĐể giúp cho người khiếm thị dễ sử dụng, n út “Start (Bắt Đầu)” và “Cancel/Off (Bỏ/Tắt)” có các phần nổi “  ” và  
“  ”. 

Nắp Hơi (Lưu Giữ Hương Vị)

Hiển Thị

Lòng Nồi

Nắp Trong

Nắp Ngoài

Tay Cầm

Cảm Biến Nắp

Phần Tháo Nắp Trong

Nút Mở
OOẤn Vào Nút mở để mở nắp nồi

(SH-3) (C-3)

Cao Su Đỡ Lòng Nồi 
(3 vị trí)

Cảm Biến Lòng Nồi
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Tiếng Việt

Vo gạo nhẹ nhàng.
Vo gạo mạnh tay có thể khiến các 
hạt bị vỡ, làm cho cơm bị dính 
hoặc cháy.

Đo lượng nước và gạo 
một cách chính xác.

1Đong gạo
OOĐong bằng cách gạ t bằng trong 
cốc đo lường đi kèm. 
(Xấp xỉ 180 mL/cốc)

2Vo gạo
 Đầu tiên, cho nhiều nước vào, 

khuấy và nhanh chóng đổ nước 
đó  đi.

 Lặp lại quy trình này 2-5 lần, mổi 
lần khuấy nhẹ nhàng để vo sạ ch 
gạo.

( Nước để nấu có thể vẫ n cò n 
hơi trắng.

Lưu ý
OOKhông để gạo trong giá  vo trong 
bất kỳ khoảng thời gian nào.

( Hạt gạo có thể vỡ, 
khiến cơm dính hoặc 
cháy khi nấu chí n.

)

)

Nấu cơm Khi quý vị muốn nấu ngay lập tức

Vo gạo và cho nước vào

3Cho thêm nước
OOThêm nước đến vạch (Mực Nước) cho chương trình nấu mong 
muốn. (Trang 86)

( Đảm bảo rằng Lòng Nồi nằm trên bề mặt bằng phẳng và kiểm 
tra các vạch ở  cả hai bên.

Theo mặc định, gạo được sử dụng là “Long Grain (Hạt Dài)” 
và menu được cài đặt là “Regular (Nấu Thông Thường)” tại 
thời điểm mua nồ i.

OOThêm lượng nước chính xác cho số cố c gạo.
Điều chỉnh nước xấp xỉ khoảng 1-2 mm so vớ i Mực Nước theo 
sở thích của quý vị.
(Thêm quá nhiều nước có thể là m cơm chí n không đúng cách.)
•OSử dụng nước ít hơn một chút so với chỉ dẫ n cho gạo mới.
•OSử dụng nước ít hơn một chút so với chỉ dẫ n 

cho gạo cứng hơn và nhiều hơn một chút so 
với chỉ dẫ n cho gạo mềm hơn.
OOĐảm bảo mứ c gạo bằng nhau.
Lưu ý
OOKhông cần thiết phải ngâm gạo.

( Khi bấm nút “Start (Bắt Đầu)”,
nước sẽ được hấp thụ tự động.

Sử dụng chương trình “Long Grain 
(Hạt Dài)/Regular (Nấu Thông Thường)” 
với 3 cố c gạo

)

)

Ba quy tắ c
để  nấ u cơm ngon

6 Kiểm tra chương trình và 
bấm nút “Start (Bắt Đầu)”
Theo mặc định, gạo được sử dụng 
là “Long Grain (Hạt Dài)” và menu 
được cài đặt là “Regular (Nấu Thông 
Thường)” tại thời điểm mua nồ i. 
Khi thay đổi (Trang 87)

Bấm  .

Bắt đầu nấu.

OOKhi chuông kêu sau khi nấu, giai 
đoạn hấp đã hoàn tất. Đánh cơm 
ngay lập tức.

( Việc này cho phép lượ ng ẩm dư 
thừa bốc hơi. )

Cài đặt

4Đặt Lòng Nồi cân bằng

( Kiểm tra để Lòng Nồi 
không bị nghiêng
OOLau sạ ch nước, v.v. ở bên 
ngoài Lòng Nồi.
OOKiểm tra xem đã  lắ p Nắp 
Trong và Nắp Hơi và o 
đú ng chổ chưa.

)

Nấu

5Cắm Ổ Cắm Điện
OOVui lòng nối Dụng Cụ 
Cắm Điện vào thân nồi 
trước tiên, sau đó, nối Ổ 
Cắm Điện. 
Đảm bảo cả hai phích 
cắm đều được nối chắc 
chắn.





( Hình dạ ng Ổ Cắm Điện 
có thể khác với minh 
họa. )

Những điều cần chú  ý !

OONếu có thể, hãy chọn gạo 
được chế  biế n gần đây.
OOSau khi mở một túi gạo, hãy sử 
dụng ngay lập tức.
OOGiữ gạo trong tủ lạnh.

Sử dụng nước phù hợp.
Chúng tôi khuyên quý vị nên sử 
dụng nước máy hoặc nước lọc.

OOSử dụng nước có  tí nh kiềm 
(với độ pH trên 9) có thể khiế n 
cơm bị  dí nh hoặc có  màu 
vàng.
OOSử dụng nước khoáng cứng 
(có độ cứng từ  100 trở  lên) 
có thể khiế n cơm bị  khô hoặc 
cứng.
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Tiếng Việt

Sử dụng các chương trình một cách chính xác
Chương trình Mức nước Thời gian nấu

(xấp xỉ)Lựa Chọn Gạo Lựa Chọn Menu

Nấu thông 
thường

Short Grain 
(Hạt Ngắn)

Long Grain  
(Hạt Dài)

Regular  
(Nấu Thông Thường)

White Rice

( Short Grain/
Long Grain

37 phút)

Nấu nhanh

Quick (Nấu Nhanh)
Gạo sẽ chắc hơn một 
chút.
Quý vị có thể làm mềm 
gạo bằng cách ngâm 
gạo trước khi nấu.

White Rice

( Short Grain/
Long Grain

19 phút–30 phút)

Hương vị tuyệt 
nhất

Delicious  
(Nấu Ngon)

White Rice

( Short Grain/
Long Grain

50 phút)

Nấu cháo

Congee/Soup 
(Nấu Cháo/Súp)
(dành cho cháo)
Quý vị có thể nấu cháo 
loãng hoặc cháo đặc.

Congee
(Thin/Thick)

Cài đặt thời gian**
Cháo loãng
1 giờ 30 phút–2 giờ 00 phút
Cháo đặc
40 phút–1 giờ 20 phút

Nấu một lượng 
nhỏ

1-2 person  
(1-2 người ăn)
(1 đến 2,5 cốc)

White Rice

( Short Grain/
Long Grain

50 phút)
Nấu Kết Hợp Casserole  

(Nấu Kết Hợp)
White Rice

( Short Grain/
Long Grain

50 phút)
Nấu gạo nâu Brown Rice 

(Gạo Nâu)
Không lựa chọn nào 
khả dụng

Brown Rice 

( Short Grain/
Long Grain

1 giờ 40 phút– 
1 giờ 55 phút)

Nấu các loại hạt 
gạo khác nhau

Multi Grain 
(Ngũ Cốc)

Không lựa chọn nào 
khả dụng

White Rice*

( Short Grain/
Long Grain

50 phút)

Làm súp
Congee/Soup 
(Nấu Cháo/Súp)
(dành cho súp)

— Cài đặt thời gian
40 phút–2 giờ 00 phút

Nướng bánh Cake (Làm bánh) — Cài đặt thời gian
40 phút–60 phút

Hầm Steam (Hầm) — Cài đặt thời gian
1 phút–60 phút

Mức nước dành cho gạo trắng và gạo nâu có từng vạch được chỉ dẫn cho hạt ngắn và hạt dài.
Mức nước dành cho cháo có từng vạch được chỉ dẫn cho cháo loãng và cháo đặc.
* : Khi có những hướng dẫn về việc thêm nước, v.v. trên túi đựng gạo, hãy làm theo những hướng dẫn đó.  

Điều chỉnh lượng nước cho phù hợp với khẩu vị của quý vị.
** : Đây là thời gian cài đặt được khuyến nghị dành cho cháo. Khoảng thời gian cài đặt cho chương trình “Congee/

Soup (Nấu Cháo/Súp)” là từ 40 phút đến 2 giờ.
Thời gian nấu cơm có thể khác nhau tùy theo loại và lượng gạo được nấu.

OOKhông pha trộn gạo nâu và gạo trắng. (Hai loại gạo này sẽ không nấu được bình thường.)

Sử dụng các chương trình khác nhau

OOĐể hủy một thao tác 

12 3

1 Chọn một loại gạo

Bấm  .  Lựa chọn tùy chọn 
này khi nó nhấp nháy.

Đối với “Short Grain (Hạt Ngắn)” hoặc “Long 
Grain (Hạt Dài)”,

2 Chọn một menu

Bấm  .

Cài đặt “▲” cho một menu.

OOĐể nấu cháo bằng cách sử dụng cài đặt 
“Congee/Soup (Nấu Cháo/Súp)”
Cài đặt thời gian nấu.

Bấm .

Cài đặt hẹn giờ cho phép Đơn vị
40 phút–2 giờ 00 phút 10 phút

OOĐể cài đặt hẹn giờ. (Trang 89)

3 Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”

Bấm

Đèn nhấp nháy

.

Bắt đầu nấu.

OOKhi chuông kêu sau khi nấu, giai đoạn hấp đã 
hoàn tất. Đánh cơm ngay lập tức. 
(Điều này nhằm cho phép lượng ẩm dư thừa bay hơi.)

Lưu ý
OOCác cài đặt “Short Grain (Hạt Ngắn)” và “Long Grain (Hạt Dài)” được lưu. [Các cài đặt menu “Regular (Nấu Thông 
Thường)”, “Quick (Nấ Nhanh)” và “Delicious (Nấu Ngon)” cũng sẽ được lưu.]
OO“Clean (Lau Rửa)” sẽ được hiển thị khi được chọn.
OOĐể phân biệt dễ dàng hơn giữa các thời điểm quyết định [chẳng hạn như, nút “Menu Select (Lựa Chọn Menu)” ở 
cài đặt “Regular (Nấu Thông Thường)”], tiếng bíp được đổi thành “bíp-bíp”.
OOTừ thời điểm bắt đầu nấu, Nồi Cơm Điện hiển thị thời gian cho đến khi cơm đã sẵn sàng để ăn. Lưu ý rằng đối với 
các cài đặt “Quick (Nấu Nhanh)”, “Brown Rice (Gạo Nâu)” và “Multi Grain (Ngũ Cốc)”,̀ Nồi Cơm Điện sẽ hiển thị thời 
gian hiện có cho đến xấp xỉ 10 phút trước khi cơm đã sẵn sàng để ăn. Sau đó nó sẽ chuyển sang hiển thị thời gian 
cho đến khi cơm đã sẵn sàng để ăn.
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Ủ Nóng (Tự  độ ng)
OOKhi cơm chín, tất cả các chương trình tự động 
chuyển sang chức năng ủ nóng.
(Hã y đả o cơm ngay lập tức sau khi nấu xong.)

OORegular (Nấu Thông Thường)
OO1-2 person (1-2 người ăn)

OOQuick (Nấu Nhanh) OODelicious (Nấu Ngon)

Nồi Cơm Điện sẽ tự 
động chuyển sang 
chức năng ủ nóng, 
nhưng chúng tôi 
không khuyế n nghị 
điề u này.

OOCongee (Nấu Chá o)
Nếu cháo được giữ  ấ m, chá o có thể trở nên rất dính. 
OOCasserole (Nấu Kết Hợp)
Sử dụng chức năng ủ nóng cũng có thể khiế n Nắp Trong bị  rỉ sét, là m giả m hương vị của 
gạo. 
OOBrown Rice (Gạo Nâu) OOMulti Grain (Ngũ Cốc)
Hương vị  có  thể  bị  giả m.

Biệ n phá p phò ng ngừ a  

OOKhông sử dụng chức năng ủ nóng trong quá  12 giờ.
OOĐể ngăn chặn mùi hôi và ngưng tụ trong trạng thái ủ nóng:
Không hủy chức năng ủ nóng hoặc rú t Ổ Cắm Điện trong khi để  cơm trong Nồi Cơm Điện.
OOĐể  ngăn mù i hôi:
Không sử dụng chức năng ủ nóng khi Thìa Xới Cơm vẫn còn trong Nồi Cơm Điện.

Lưu ý

OOThời gian ủ nóng tố i đa trong 23 giờ được hiển thị theo đơn vị 1 giờ ("0" được hiển thị cho cá c khoả ng thờ i gian 
dướ i 1 giờ).
OOSau 24 giờ, Hiển Thị trở lại thời điểm hiện tại.

Làm Nóng (bằ ng tay)
OOCơm được hâm nóng đến nhiệt độ cao từ trạng thái ủ nóng.

1 Trong trạ ng thá i ủ nóng
Đả o cơm

Lưu ý

OOKhông thể  sử  dụ ng chứ c năng hâm nó ng trong cá c 
tì nh huố ng sau đây.
•OKhi cơm nguộ i (chuông kêu bí p 4 lầ n).
•OKhi chứ c năng ủ nóng không đượ c sử  dụ ng.
OOHâm nóng hai hoặc nhiều lần sẽ là m giả m hương vị 
của gạo.

2 Bấm nú t “Reheat/Keep Warm 
(Làm Nóng/Ủ Nóng)”

Bấm  .

Đè n sáng

OOKhi chuông kêu, đả o cơm ngay lậ p tứ c. Cơm đã  
sẵ n sà ng để  ăn.

Bắ t đầ u hâm nó ng.   

Đè n nhấ p nhá y (Xấ p xỉ  5 phú t–7 phú t)

OOĐể  hâm nó ng từ  trạ ng thá i ủ nóng
OOĐể  trở  về  trạ ng thá i ủ nóng

OOĐể  tắ t chứ c năng ủ nóng
Bấm  và  sau đó  rú t Ổ Cắm Điện.

Giữ  ấ m
Hẹn Giờ

OOCó  thể  cài đặt hai mứ c hẹ n giờ . 
(Cá c cài đặt nà y đượ c lưu cho đế n khi đượ c thay đổ i.) 
Quý  vị  có  thể  thấ y thuậ n tiệ n khi lưu thờ i gian thườ ng sử  dụ ng, đang sử  dụ ng, 
chẳ ng hạ n như, “Timer 1 (Hẹn Giờ 1)” cho bữ a sá ng và  “Timer 2 (Hẹn Giờ 2)” 
cho bữ a tố i củ a quý  vị .

Chẳ ng hạ n như: Cài đặt 7:30 sá ng

1 Kiể m tra xem thờ i gian hiệ n tạ i có  
chí nh xá c không
OONế u thờ i gian không chí nh xá c, cài đặt thờ i gian 
bằ ng cá ch là m theo quy trì nh phí a bên phả i.

Khi thờ i gian hiệ n tạ i không chí nh xá c
OOThờ i gian đượ c hiể n thị  theo dạ ng 24 giờ .

1 Cắm Ổ Cắm Điện

2 Nhấ n giữ   hoặ c  trong thờ i gian dà i 
hơn 1 giây trở  lên

OONhả  ngón tay khi quý  vị  
nghe thấ y một tiếng “bíp”.

3 Cài đặt thờ i gian

Tiế n
(đơn vị  1 phú t)

Lù i
(đơn vị  1 phú t)

OONhấ n giữ để quay vò ng 
thời gian nhanh hơn.

OOThời gian không thể được cài đặt trong khi sử dụng 
chẳ ng hạ n như trạ ng thá i nấu/ủ nóng/cài đặt hẹ n giờ . 
OOKhi hế t pin lithium, việ c rú t Ổ Cắm Điện sẽ là m mất dữ 
liệu được lưu trữ như thời điểm hiện tại và cá c cài đặt 
hẹ n giờ . (Trang 96)
OOPin lithium đượ c cố  đị nh trong thân nồ i và  ngườ i sử  
dụ ng không đượ c thay pin. 
Để  thay pin lithium, vui lò ng tham khả o ý  kiế n cử a 
hà ng nơi quý  vị  mua Nồi Cơm Điện hoặ c mộ t trung 
tâm dị ch vụ .

Đè n nhấ p nhá y

Khi đè n nhấ p nhá y dừ ng 
lạ i, thờ i gian đượ c thiế t lậ p.

OQĐể  xem thờ i gian hiệ n tạ i sau khi thiế t lậ p 
chế  độ  hẹ n giờ .

Bấm 

Đè n sáng

OOBấm và  giữ  để  hiể n thị .

2 Kiể m tra chương trì nh
(Cài đặt chương trì nh mong muố n. Trang 87, 90)

3 Lự a chọ n “Timer 1 (Hẹn Giờ 1)” hoặ c 
“Timer 2 (Hẹn Giờ 2)”
Bấm  .

OOMổi lần nhấ n nút sẽ  là m 
thay đổi lựa chọn.

 ↔ 

4 Cài đặt thời gian mà tại thờ i điể m đó 
cơm đã  sẵn sàng để  ăn

Tiế n 
(đơn vị  10 phú t)

Lù i
(đơn vị  10 phú t)

OONhấ n giữ để quay vò ng 
thời gian nhanh hơn.

5 Bấm nú t “Start (Bắt Đầu)”

Bấm  .

Đè n nhấ p nhá y

Kế t thú c cài đặt.
OOKhi chuông kêu sau khi nấu, giai đoạn hấp đã 
hoàn tất. Đánh cơm ngay lập tức.
(Điề u nà y nhằ m cho phé p lượ ng ẩ m dư thừ a bay hơi.)

Lưu ý OONếu không có đủ thời gian để cài đặt hẹ n giờ , hẹ n giờ  sẽ không cho phép cài đặt và sẽ  bắ t đầ u nấu 
ngay lập tức. (Xem “Giới hạn cài đặt hẹn giờ”̀ ở  trang 153.)
OOKhông thể  sử  dụ ng hẹ n giờ  vớ i chương trì nh “Casserole (Nấu Kết Hợp)”, “Cake (Làm Bánh)” hoặ c 
“Steam (Hầm)”.
OONếu cài đặt hẹ n giờ  từ  13 giờ trở  nên (từ  8 giờ trở  lên khi nhiệ t độ  nướ c cao), cơm có thể lên men, khi 
đó tạo ra mùi khó  ngử i.
OOKhi nấu có  hẹ n giờ , thời gian cho đến khi cơm đã sẵn sàng không đượ c hiể n thị .
OOKhi nấu có  hẹ n giờ , cơm có  thể  hấ p thụ  lượ ng nướ c dư thừ a. Điều này có thể khiế n cơm bị  ná t hoặc bị cháy. 
 Giảm lượng nước mộ t chú t nếu cơm ná t. (Giảm lượ ng nước xấ p xỉ  1-2 mm so vớ i Mứ c Nước.)

Đè n nhấ p nhá y

Đè n nhấ p nhá y

Đèn tắtĐè n sáng

Sử  dụ ng Hẹn Giờ

OOThự c hiệ n lạ i thao tá c
OOĐể  hủ y bỏ  thiế t lậ p

3 5 4
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Nấu
OOChiếc Nồi Cơm Điện này có thể được sử dụng để nấu thức  
ăn bổ dưỡng như bánh ngọt hoặc súp đậu hoặc súp rau.

1 Lựa chọn menu nấu
Bấm  .

Cài đặt “▲” cho một  
menu nấu.

Nấu súp : “Congee/Soup (Nấu Cháo/Súp)”
Làm Bánh : “Cake (Làm Bánh)”
Hầm : “Steam (Hầm)”

Lưu ý

Dung tích sẵn có
Các menu

Soup  
(Nấu Súp)

Lên tới Mực Nước 
“White Rice” 6

Cake  
(Làm Bánh)

Lượng bột tối đa 
900 g

Steam (Hầm) Lượng nước  
600 mL

Biện pháp phòng ngừa

Không sử dụng các công thức nấu ăn sau.
OOCác công thức nấu ăn sử dụng hỗn hợp đặc giữa bơ 
và bột mì, chẳng hạn như cà ri hoặc thịt hầm.
OOCác công thức nấu ăn sử dụng bột nổi để tạo bong 
bóng nhanh.
OOCác công thức nấu ăn sử dụng rất nhiều dầu ăn.
OOCác công thức nấu ăn sử dụng bột nhão hoặc các sản 
phẩm khác nở phồng khi đun nóng.

Khi đang hấp…
OOVui lòng không để các nguyên liệu bít Lỗ thoát hơi ở 
Nắp Trong.

Trong quá trình nấu...
OOKhông đặt nắp hoặc vung trực tiếp lên trên thức ăn.
OOKết quả của món ăn bị ảnh hưởng bởi kích cỡ, số 
lượng và nhiệt độ của các nguyên liệu.

( Nếu kích cỡ của các nguyên liệu khác nhau quá 
nhiều hoặc số lượng quá lớn thì các thành phần có 
thể sôi tràn hoặc được nấu chưa chín.

 Nếu món ăn vì thế chưa được nấu chín, hãy lựa 
chọn lại một chương trình và nấu lâu hơn.

Sau khi nấu...
OOKhông sử dụng chức năng ủ nóng.  
(Chức năng này có thể gây mùi, thối hoặc gỉ Nắp 
Trong.)
OOPhần bên trong Nắp Ngoài và khu vực xung quanh 
Lòng Nồi sẽ bị nóng sau khi nấu, vì vậy hãy cẩn thận 
khi lấy thức ăn đã nấu chín.
OOKhi Nắp Ngoài được mở ra sau khi nấu, những giọt 
nước có thể rơi từ Nắp Trong xuống Khung Lau Rửa. 
 Lau sạch những giọt nước đó bằng một miếng vải 

thấm nước đã được vắt kiệt.
OOLuôn luôn lau sạch Nắp Trong và Nắp Hơi. 
Lau phần gắn liền của Nắp Hơi và Đóng Gói. Khi sử 
dụng các công thức nấu ăn có hàm lượng thịt cao thì 
các chất béo và protein trong thịt có thể làm bẩn Nắp 
Trong. 
(Chức năng này có thể gây mùi, thối hoặc gỉ Nắp Trong.)

2 Cài đặt thời gian nấu
Bấm  .

Các menu Các cài đặt hẹn  
giờ cho phép Đơn vị

Soup (Nấu Súp) 40 phút–2 h 00 phút 10 phút
Cake (Làm Bánh) 40 phút–60 phút 1 phút
Steam (Hầm) 1 phút–60 phút 1 phút

*  Bắt đầu đếm ngược thời gian cài đặt chế độ hấp 
khi Nồi Cơm Điện bắt đầu nhả hơi.
OOĐối với “Soup (Súp)”, để cài đặt hẹn giờ. 
(Trang 89)

3 Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”

Bấm  .

Đèn nhấp nháy

Bắt đầu nấu.

OOKhi hoàn thành chế độ nấu, Nồi Cơm Điện tự 
động chuyển sang chức năng ủ nóng, vì vậy hãy 
tắt Nồi Cơm Điện.

Bấm  .

Đèn nhấp nháy

Cách sử dụng 
Giá Hấp

Nước

Giá Hấp

)

Nấu

OOThực hiện lại thao tác
1 3 2

Gạo Nâu/Ngũ Cốc
Gạo nâu

Nguyên liệu (Dành cho 4 đến 6 người ăn):
Gạo nâu . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 cốc
Vừng trắng  . . . . . . . . . . Lượng nhỏ
Vừng đen . . . . . . . . . . . . Lượng nhỏ

Phương pháp:
Nhẹ nhàng vo gạo nâu và loại bỏ 

mảnh vụn và tách vỏ trấu.
Đổ nước lên đến “Mực Nước: 

Brown Rice (Short Grain/Long 
Grain) 3” và đóng Nắp Ngoài.

Lựa chọn chương trình.

Lựa Chọn Gạo Brown Rice  
(Gạo Nâu)

Lựa Chọn Menu ─
Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.
Khi cơm chín, đảo cơm và đánh 

tơi lên.
Xới cơm lên một chiếc đĩa và rắc 

một vài hạt vừng trắng và đen lên 
trên mặt cơm.

Khi nấu với các nguyên liệu khác (thịt, rau, v.v.)
OOĐo mực nước trước khi cho thêm các thành phần khác vào.
OOSẽ mất một khoảng thời gian dài để nấu chín cơm vì vậy chúng tôi khuyến nghị quý vị thêm các nguyên liệu cứng 
chẳng hạn như hạt đậu, v.v. 
Nếu quý vị muốn thêm các nguyên liệu sấy khô thì hãy chắc chắn làm ướt lại các nguyên liệu này trước.
OOSố lượng các nguyên liệu khác không được vượt quá 75 g mỗi cốc gạo.
OOCắt các nguyên liệu thành những miếng nhỏ và đặt vào gạo mà không cần phải trộn lên.  
Nếu quý vị trộn các nguyên liệu này với gạo thì gạo sẽ không được nấu chín đúng cách.

Gạo ngũ cốc
Nguyên liệu (Dành cho 4 đến 6 người ăn):
Gạo trắng  . . . . . . . . . . . . . . . .3 cốc
Ngũ cốc (Xem phần hiển thị số lượng)

Phương pháp:
Vo gạo trắng.
Rửa sạch nhẹ nhàng ngũ cốc và 

đặt trên .
Đổ thêm nước lên đến “Mực 

Nước: White Rice (Short Grain/
Long Grain) 3” và đóng Nắp 
Ngoài.

Lựa chọn chương trình.

Lựa Chọn Gạo Multi Grain 
(Ngũ Cốc)

Lựa Chọn Menu ─
Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.
Khi cơm chín, đảo cơm và đánh tơi lên.
Dọn ra đĩa.

Để nấu gạo ngũ cốc...
OONếu quý vị muốn cho thêm đậu hoặc các nguyên liệu sấy khô chẳng hạn như nấm tai mây thì hãy chắc chắn làm 
ướt lại các nguyên liệu đó trước.
OOTỷ lệ của các loại hạt khác trong gạo là từ 10% trở xuống. (Nếu thêm quá nhiều hạt thì gạo sẽ không được nấu chín đúng cách.)
OONếu quý vị muốn nấu cơm ngũ cốc mềm hơn, quý vị hãy thêm một chút nước hoặc ngâm gạo trong nước trước.
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Cháo thịt lợn và trứng vịt bắc thảo

Nguyên liệu (Dành cho 2 đến 3 người ăn):
Gạo trắng  . . . . . . . . . . . . . . . ½ cốc
Nước luộc thịt (để nguội) . . . . .5 cốc
Trứng vịt bắc thảo . . . . . . . . . .1 quả
Thịt lợn nạc nấu chín . . . . . . . . 125 g
Gia vị:
Muối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 g
Tiêu . . . . . . . . . . . . . . .Để nêm nếm
Dầu vừng . . . . . . . . . . .Để nêm nếm

Phương pháp:
Ướp thịt lợn nạc đã nấu chín với 

muối trong 1 giờ và sau đó cắt 
thành những miếng mỏng. Thái 
hạt lựu quả trứng vịt bắc thảo và 
để sang một bên để sử dụng sau.

Vo gạo trắng và sau đó đổ vào 
Lòng Nồi cùng với nước luộc thịt 
và đóng Nắp Ngoài.

Lựa chọn chương trình và cài đặt 
thời gian nấu trong 2 giờ.

Lựa Chọn 
Gạo 

Short Grain (Hạt Ngắn) 
hoặc 

Long Grain (Hạt Dài)
Lựa Chọn 

Menu
Congee/Soup  

(Nấu Cháo/Súp)
Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.

Khi có âm báo, bấm nút “Cancel/
Off (Bỏ/Tắt)”, mở Nắp Ngoài*, cho 
thêm thịt lợn nạc và trứng bắc thảo 
vào Lòng Nồi và đóng Nắp Ngoài.
*:  Khi mở Nắp Ngoài, xin lưu ý 

rằng thức ăn được nấu chín có 
nhiệt độ nóng.

Lựa chọn chương trình và cài đặt 
thời gian nấu trong 1 giờ.

Lựa Chọn 
Gạo 

Short Grain (Hạt Ngắn) 
hoặc 

Long Grain (Hạt Dài)
Lựa Chọn 

Menu
Congee/Soup  

(Nấu Cháo/Súp)
Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.
Sau khi có âm báo thì món cháo 

đã có thể dùng được sau khi được 
thêm gia vị.

Cơm gà hầm khoai sọ
Nguyên liệu (Dành cho 4 đến 6 người ăn):
Gạo trắng  . . . . . . . . . . . . . . . .3 cốc
Thịt gà (thái hạt lựu)  . . . . . . . .200 g
Nấm khô 
(ngâm nước và thái hạt lựu)  . . 5 cái
Củ khoai sọ (thái hạt lựu)  . . . .100 g
Tôm khô (ngâm nước) . . . . . . . .40 g
Nấm đen Trung Quốc 
(ngâm nước và thái nhỏ) . . . . . . . . .  
Một vài cái
Nước ướp:

A

Tương đậu nành nhạt  . .1 thìa cà phê
Tương đậu nành đặc . .½ thìa cà phê
Đường . . . . . . . . . 1 thìa cà phê
Muối . . . . . . . . . . .½ thìa cà phê
Tinh bột . . . . . . .1½ thìa cà phê

Nước xốt:

B
Tương đậu nành nhạt  . .1 thìa canh
Tương đậu nành đặc . .1 thìa canh
Đường . . . . . . . . . . ½ thìa canh
Dầu vừng . . . . . . . . ½ thìa canh

Phương pháp:
Ướp thịt gà thái hạt lựu với các nguyên liệu A.
Chiên già khoai sọ được thái hạt 

lựu đến khi chuyển màu vàng nâu, 
để ráo dầu và đặt sang một bên.

Vo gạo trắng và đổ vào Lòng Nồi 
với Mực Nước lên đến “Mực Nước: 
White Rice (Short Grain/Long 
Grain) 3”. Sau đó đặt ,  và các 
nguyên liệu khác rải đều trên mặt gạo 
và đóng Nắp Ngoài. (Không trộn lẫn.)

Lựa chọn chương trình.

Lựa Chọn 
Gạo 

Short Grain (Hạt Ngắn) 
hoặc 

Long Grain (Hạt Dài)
Lựa Chọn 

Menu
Casserole  

(Nấu Kết Hợp)
Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.
Sau khi có âm báo thêm các 

nguyên liệu B và đảo cơm lên 
ngay lập tức để làm tơi cơm.

Thông tin quan trọng:
OOKhi đặt các nguyên liệu lên trên thì 
không được để cao hơn Mực Nước 
tối đa của White Rice (Long Grain).
OOKhông mở Nắp Ngoài trong khi đang 
nấu. (Kết quả nấu có thể không vừa ý.)
Lượng gạo (Cốc*) 2–6

* Cốc Đo Lường được cung cấp là vật 
dụng kèm theo.

Súp gà nhân sâm
Nguyên liệu (Dành cho 4 đến 6 người ăn):
Thịt gà . . . . . . . . . .½(khoảng 375 g)
Nhân sâm  . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 g
Chà là đỏ (hoặc mận khô) . . . .5 quả
Nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 cốc
Gừng . . . . . . . . . . . . . . . . Một vài lát
Hạt thông . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 g
Gia vị:
Muối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 g
Rượu nấu ăn . . . . . . . .Để nêm nếm

Phương pháp:
Rửa sạch gà và trần nước sôi khoang 

trong của con gà hai lần để loại bỏ 
máu thừa, sau đó để ráo nước và đặt 
sang một bên để dùng sau.

Đặt con gà, nhân sâm, quả chà là 
đỏ, nước và các lát gừng vào trong 
Lòng Nồi cùng với muối và rượu nấu 
ăn và đóng Nắp Ngoài lại.

Lựa chọn chương trình và cài đặt 
thời gian nấu trong 2 giờ.
Lựa Chọn 

Gạo ─

Lựa Chọn 
Menu

Congee/Soup  
(Nấu Cháo/Súp)

Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.
Sau khi việc nấu ăn đã được hoàn 

thành, hãy đặt con gà vào trong 
một cái bát lớn trước khi đổ nước 
súp ra. Rắc hạt thông được chiên 
già lên trên trước khi ăn.

Cháo/Nấu Kết Hợp/Súp Làm Bánh/Hầm
Bánh bông lan

Nguyên liệu (Dành cho 4 đến 6 người ăn):
Bơ hoặc dầu trộn xà-lách 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lượng nhỏ
Hỗn hợp làm bánh kếp . . . . . .200 g
Trứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 quả
Sữa đậu nành . . . . . . . . . . . 100 mL
Dầu trộn xà-lách . . . . . . 3 thìa canh
Nho khô . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 g 
(Có thể thay thế bằng loại trái cây khô khác.)

Phương pháp:
Nhẹ nhàng bôi bơ hoặc dầu trộn xà-

lách vào bên trong của Lòng Nồi.
Trộn các nguyên liệu đến khi bề 

mặt mịn. 
(Không trộn trong Lòng Nồi.)

Đổ  vào Lòng Nồi và đóng Nắp 
Ngoài.

Lựa chọn chương trình và cài đặt 
thời gian nấu trong 40 phút.
Lựa Chọn 

Gạo ─

Lựa Chọn 
Menu Cake (Làm Bánh)

Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.
Khi có âm báo, lấy Lòng Nồi ra 

khỏi Nồi Cơm Điện và úp ngược 
xuống để lấy bánh ra. Sau đó để 
nguội ở trên đĩa hoặc trên lưới.

* Khuyến nghị tăng gấp 1,5 lần số 
lượng các nguyên liệu và cài đặt 
hẹn giờ nấu lên 60 phút để được 
món bánh đẹp mắt và mịn.

Món Dim Sum
Nguyên liệu:
Món Dim Sum nhỏ:
Há cảo nhân tôm
Xíu mại
Món Dim Sum:
Bánh bao nhân thịt lợn rang
Bánh bao hấp
Gạo nếp với thịt gà

Phương pháp:
Làm ẩm bề mặt món Dim Sum 

bằng cách phun nước lên trên bề 
mặt. 
(Không cần rã đông chúng.)

Rót 2,5 cốc nước vào trong Lòng 
Nồi.

Đặt Giá Hấp kèm theo vào, đặt 
món Dim Sum lên trên giá và đóng 
Nắp Ngoài.

Lựa chọn chương trình và cài đặt 
thời gian nấu khoảng 5–10 phút.
Lựa Chọn 

Gạo ─

Lựa Chọn 
Menu Steam (Hầm)

Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.

Biện pháp phòng ngừa
OOVui lòng không để các nguyên liệu bít Lỗ thoát hơi ở Nắp Trong.

Thịt ướp muối hấp với cải bắp nhỏ
Nguyên liệu (Dành cho 4 đến 6 người ăn):
Cải bắp nhỏ . . . . . . . . . . . . . . . 100g
Thịt ướp muối  
(Giăm bông Trung Quốc) . . . . . .35 g

Phương pháp:
Chẻ cây cải bắp nhỏ thành các 

miếng lẻ và rửa sạch. Cắt thịt ướp 
muối thành từng miếng mỏng và 
đặt sang một bên.

 Xếp những miếng cải bắp nhỏ 
thành từng lớp đặt trên đĩa và sắp 
từng lớp thịt ướp muối đã được 
thái mỏng ở trên cùng (cố gắng sử 
dụng các phần thịt có nhiều mỡ).

Rót 2,5 cốc nước vào trong Lòng 
Nồi.

Đặt Giá Hấp đi kèm vào, đặt  lên 
trên giá và đóng Nắp Ngoài.

Lựa chọn chương trình và cài đặt 
thời gian nấu trong 13 phút.
Lựa Chọn 

Gạo ─

Lựa Chọn 
Menu Steam (Hầm)

Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”.
Lưu ý:
Khi không có sẵn cải bắp nhỏ thì có 
thể dùng thân cải thìa trắng để thay 
thế.

Biện pháp phòng ngừa
OOVui lòng không để các nguyên liệu bít Lỗ thoát hơi ở Nắp Trong.
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Tiếng Việt

Khi sử dụng lần đầu tiên & mỗi lần sử dụng ‹ Khô ng sử dụng bất kỳ 
vật liệu nào sau đây 

Miếng cọ rửa bằng kim loại, 
miếng cọ rửa bằng ni-lông 
tẩm với chất mài  
mòn, v.v.

Ét-xăng, chất để 
pha loãng, chất 
đánh bóng, chất 
tẩy trắng, cồn 
diệt khuẩn, v.v.

Máy rửa bát/
máy sấy hoặc 
máy sấy bát đĩa

 OSau khi tháo rời, rửa bằng miếng bọt biển mềm.

Lòng Nồi Nắp 
Trong

Thìa Xới 
Cơm

Giá HấpMui Nắp Hơi

 OSau khi sử dụng gia vị, chẳng hạn như cơm trộn  
hoặc thịt hầm, hãy rửa ngay. 
(Vì các món này có thể gây mùi, thối hoặc rỉ sét.)

›
Không sử dụng các 
miếng cọ rửa để rửa.

Nắp Hơi

Tháo rời và rửa sạch.

OQ Tháo rời
Kéo lên để tháo ra. �Mở nấc bẩy trong khi nhấn 

giữ mấu.
Mấu Nấc bẩy

OQ Lắp vào (Theo thứ tự ngược lại với tháo rời.)
�Gắn trục và đóng  

nấc bẩy chắc chắn  
đến khi quý vị nghe  
thấy tiếng “click”.

�Gắn kèm trên Nắp Ngoài.  

( Đảm bảo rằng đã được  
gắn chắc chắn.

Biện pháp phòng ngừa
OOKhông tháo rời Đóng Gói.  
(Việc này có thể gây rò rỉ hơi.)
OONếu Đóng Gói bị long ra, vui lòng cố  
định chắc chắn dọc theo rãnh.

OOSương và vết bẩn có xu 
hướng đọng lại trong Nắp 
Hơi, vì vậy hãy rửa sạch 
sau mỗi lần sử dụng. 

( Việc này có thể gây  
mùi hoặc thối. )

Không được 
tháo rời.

) Trục

Rung lắc sẽ tạo ra 
âm thanh do có bi 
bên trong.

Đóng Gói

Lau rửa OOĐể lau rửa, hãy rút Ổ Cắm Điện và đảm bảo rằng phần thân chính của nồi đã nguội.
OOKhông được tháo rời Đóng Gói đi kèm phần thân chính và Nắp Trong. Không dùng lực 
mạnh để kéo ra. (Vì điều này có thể dẫn đến Đóng Gói bị long ra hoặc rách.)
OOSau khi rửa, lau bằng vải khô.

●

●

● ●

●

Khung Lau Rửa• 
Cao Su Đỡ Lòng Nồi (3 chỗ)

Lau bằng miếng vải đã được vắt kiệt.
Biện pháp phòng ngừa
OOKhông rửa bằng cách dội nước vào, v.v.

●

●

Khi lo ngại về vấn đề sạch 
sẽ của Nồi Cơm Điện

Chức năng lau rửa
Nếu khó loại bỏ mùi hoặc vết bẩn không biến mất 
khỏi Nắp Trong hoặc Lổ Thông Hơi....
Chuẩn bị  Đổ nước vào Lòng Nồi. 

(Mực Nước White Rice: 6–8)
 Đặt Lòng Nồi vào trong phần thân chính 

và đóng Nắp Ngoài.

1 Hiển thị “Clean (Lau Rửa)”
Bấm  .

(Trang 87)

2 Bấm nút “Start (Bắt Đầu)”

Bấm  .

Đèn nhấp nháy

Chức năng lau rửa bắt đầu.

3 Khi có âm báo sau khoảng 45 phút, 
bấm nút “Cancel/off (Bỏ/Tắt)”

Bấm  .

OOSau khi nước nguội, hãy đổ nước đi.

Lưu ý
OOPhương pháp có thể mang lại hiệu quả đó là cắt một 
quả chanh thành những lát mỏng và cho vào nước.
OOCó thể không loại bỏ hoàn toàn mùi hoặc vết bẩn.

Kiểm tra thường xuyên
OOHãy kiểm tra khoảng một tháng một lần và lau rửa nếu 
bẩn!

Đáy Nồi Cơm Điện
(Lổ Thoát Hơi Trong/Lổ Hút Khí)

Loại bỏ bụi và các ngoại vật 
bằng cách sử dụng máy hút 
bụi v.v.

Lòng Nồi (Trang 82) • Thìa Xới Cơm • 
Mui •Giá Hấp

Lau rửa bằng dung dịch rửa bát dịu nhẹ.
Biện pháp phòng ngừa
OOKhông sử dụng như một chậu rửa.  

( Vì điều này có thể dẫn đến việc  
làm bong lớp phủ bên trong. )

Cảm Biến Nắp • Cảm Biến Lòng Nồi

Lau bằng miếng vải đã được vắt kiệt.
OONếu khó loại bỏ vết bẩn, hãy thoa một lớp dung dịch 
rửa bát dịu nhẹ lên trên miếng cọ rửa bằng ni-lông 
và lau nhẹ nhàng.
Lưu ý
OOSử dụng Cảm Biến Nắp hoặc Cảm Biến Lòng Nồi khi 
chúng bị bẩn có thể dẫn đến việc cơm bị cháy hoặc 
được nấu chín không đạt yêu cầu.

Bề mặt trong của Nắp Ngoài •  
Đóng Gói

Lau bằng miếng vải đã được vắt kiệt.
OOTháo Nắp Hơi và lau mặt trong của Nắp Ngoài, phần 
gắn kèm của Nắp Hơi và Đóng Gói.

Nắp Trong

Lau rửa bằng dung dịch rửa bát dịu nhẹ.
OQ Tháo rời

OQ Gắn
 Gắn Nắp Trong vào các rãnh.  

(Cả hai mặt)
 Nhấn vào Nắp Ngoài đến khi quý  

vị nghe thấy tiếng “click”.

Biện pháp phòng ngừa
OOSau khi nấu với gia vị (món cơm trộn, v.v.), vui lòng 
rửa ngay. 
(Vì việc này có thể gây mùi hôi, thối hoặc gỉ.)

 Di chuyển Phần Tháo Nắp Trong 
sang phía bên phải. 
(Nắp Trong nghiêng về phía trước.)

Kéo ra.




Phần Tháo Nắp Trong

Rãnh
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Tiếng Việt

OQNếu quý vị nhầm lẫn mà cho thêm nước hoặc gạo vào thân nồi chính, vui lòng rút phích cắm điện và liên lạc với đại lý bán hàng.

Nồi Cơm Điện của tôi có khiếm khuyết gì không?
Kiểm tra những điều sau đây trước khi yêu cầu dịch vụ.

Triệu chứng Kiểm tra ở đây! Trang

N
ấu

Thời gian nấu lâu 
hơn dự kiến.

OONếu nấu cơm sau khi nấu món khác thì thời gian nấu có thể kéo 
dài (tối đa khoảng 45 phút).
OONồi Cơm Điện có thể dừng việc đếm ngược thời gian còn lại để 
thực hiện điều chỉnh.
OOLiệu lượng nước trong Lòng Nồi có quá nhiều không?  
Nếu lượng nước tăng thì thời gian nấu có thể kéo dài  
(tối đa khoảng 15 phút).

— 

—

— 
 

Hơi nước thoát ra từ 
bộ phận khác không 
phải Lổ Thông Hơi.

OOCơm có bị dính vào Nắp Ngoài hoặc Lòng Nồi , Lòng Nồi có bị 
biến dạng hay bị nghiêng khi được đặt vào không?
OOQuý vị có rửa Nắp Trong mỗi lần sử dụng và có gắn vào đúng vị trí không?

—

95 

Trạng thái nấu/Ủ Nóng

Nồi Cơm Điện đang 
tạo ra tiếng ồn.

OOTiếng ồn kêu vo vo… Âm thanh của chiếc quạt cho phép hơi nóng 
thoát ra khi hoạt động.

OOTiếng ồn cao the thé… Âm thanh của IH (gia nhiệt cảm ứng). 
Thỉnh thoảng quý vị có thể nghe thấy tiếng 
ồn này khi đang ở chế độ giữ ấm.

OOTiếng rít…Âm thanh của hơi nước phun ra.

Khi mở/đóng Nắp Ngoài
OOTiếng lách cách… Âm thanh của viên bi đang lăn trong Nắp Hơi.

— 

— 
 

—

—

H
ẹn giờ

Chế độ nấu bắt đầu ngay 
lập tức mặc dù sử dụng 
chức năng hẹn giờ.

OOThời gian hiện tại có chính xác không?  
(Thời gian được hiển thị theo dạng 24 giờ.)
OOChế độ hẹn giờ có được đặt thời gian ở ngoài “Giới hạn cài đặt 
hẹn giờ” không?

89 

153 

Tôi đã cài đặt hẹn giờ 
nhưng chức năng 
nấu không bắt đầu.

OOKhi sử dụng chế độ hẹn giờ, cơm sẽ được ngâm nước trước khi bắt 
đầu nấu và vì thế thời gian ngâm sau khi bắt đầu nấu ngắn hơn. 
Do đó chức năng nấu sẽ bắt đầu hơi muộn hơn thời gian có thể được 
dự kiến.

— 
 
 
 

Gạo vẫn chưa sẵn sàng 
tại thời điểm được cài 
đặt ở chế độ hẹn giờ.

OOThời gian hiện tại có chính xác không?  
(Thời gian được hiển thị theo dạng 24 giờ.)
OOQuý vị đã bấm nút “Start (Bắt Đầu)” chưa?

89 

89

K
hác

Một thao tác bằng 
nút không hoạt 
động.

OOĐèn ở trên nút đó có sáng không? 
Các thao tác bằng nút sẽ không hoạt động khi ví dụ như, đang ở 
trạng thái nấu/ủ nóng/cài đặt hẹn giờ.  
→ Bấm nút “Cancel/Off (Bỏ/Tắt)”. 

— 
 

Nút “Reheat/Keep Warm 
(Làm Nóng/Ủ Nóng)” 
không có phản ứng.

OOChức năng ủ nóng có bị tắt không?
OOGạo có lạnh không? (Sẽ phát ra âm báo 4 lần.) 
Không thể hâm nóng nếu nhiệt độ từ 50°C trở xuống.

—
—

Hiển Thị trống.

OO“6:30” có xuất hiện khi quý vị cắm Ổ Cắm Điện không? 
[Được hiển thị]  Pin lithium đã hết. Khi đã cắm Ổ Cắm Điện 

thì quý vị có thể nấu cơm hoặc sử dụng chức 
năng ủ nóng, nhưng thời gian hiện tại phải 
được đặt mỗi lần quý vị sử dụng chế độ hẹn 
giờ. Pin lithium được cố định trong thân nồi và 
người sử dụng không được thay pin.

[Không được hiển thị] Có lỗi trong hệ mạch điện tử. 
→  Để thay pin lithium hoặc để sửa chữa, hãy tham khảo ý kiến của 

cửa hàng nơi mà quý vị mua Nồi Cơm Điện hoặc trung tâm dịch vụ.

89 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể nhìn thấy tia 
lửa ở Ổ Cắm Điện.

OOĐôi khi có thể nhìn thấy những tia lửa nhỏ khi cắm hoặc rút Ổ 
Cắm Điện. Đây là một hiện tượng đặc thù đối với kỹ thuật IH  
(gia nhiệt cảm ứng) và không phải là dấu hiệu cho biết có lỗi.

—

Điều này có nghĩa là gì?
Thông báo lỗi Kiểm tra ở đây!

OOLòng Nồi có được đặt đúng cách không? 
→  Sau khi quý vị tắt thông báo lỗi bằng cách bấm vào nút “Cancel/Off  

(Bỏ/Tắt)”, hãy đặt Lòng Nồi được cung cấp vào để thực hiện lại thao tác.

OOLiệu có vật lạ hoặc bụi bám vào phần đáy của Lòng Nồi, Nắp Trong, Cảm 
Biến Nắp hoặc Cảm Biến Lòng Nồi không? (Trang 82) 
→ Loại bỏ ngoại vật hoặc bụi và bấm nút “Cancel/Off (Bỏ/Tắt)”.
OOLiệu có quá nhiều nước trong Lòng Nồi không? 
→ Bấm nút “Cancel/Off (Bỏ/Tắt)”.  
(Khi nấu vào lần sau thì hãy giảm lượng nước xuống một chút.)

OOChức năng ủ nóng có được sử dụng trong hơn 96 tiếng không? 
→ Bấm nút “Cancel/Off (Bỏ/Tắt)”.

OONắp Ngoài có mở không?
OONắp Hơi có được trang bị không? (Trang 94) 
→  Nếu bị mất Nắp Hơi thì hãy mua một cái khác từ đại lý bán hàng. 

Tuy nhiên cơm có thể được nấu chín hoặc giữ ấm mà không cần trang bị 
Nắp Hơi
•OCơm có thể không ngon. (Cơm sẽ bị khô nếu được giữ ấm.)
•OChất lỏng có thể tràn ra ngoài.
•O“U15” có thể được hiển thị lại sau khi cơm đã được nấu chín.
OOCó ngoại vật hoặc bụi bẩn nào trong Nắp Hơi không? 
→  Hãy lau rửa Nắp Hơi trước khi gắn lại. 

OOLổ Thoát Hơi Trong hoặc Lổ Hút Khí ở dưới đáy Nồi Cơm Điện có bị bụi, v.v. 
bít chặn không? 
→  Loại bỏ bụi bẩn bằng cách sử dụng quy trình sau. 
 Bấm nút “Cancel/Off (Bỏ/Tắt)” và sau đó rút Ổ Cắm Điện. 
 Khi thân nồi đã hạ nhiệt, hãy lấy Lòng Nồi ra. 
  Loại bỏ bụi bẩn khỏi các Lổ Thoát Hơi Trong hoặc Lổ Hút Khí ở dưới 

đáy của Nồi Cơm Điện. (Trang 95)
OONồi Cơm Điện có đang được sử dụng trên một tấm thảm, v.v. không? 
(Trang 82) 
→  Không sử dụng Nồi Cơm Điện ở vị trí mà đáy Nồi Cơm Điện bị hạn chế.

Nếu không phương pháp nào được mô tả ở trên giúp cải thiện tình hình thì hãy tham khảo ý kiến của đại lý bán hàng 
để được sửa chữa. 

OOHãy thử rút Ổ Cắm Điện ra và cắm lại. 
Nếu lại xuất hiện “H○○” thì đã xảy ra sự cố. 
→  Vui lòng tham khảo ý kiến của đại lý bán hàng và cho họ biết về thông báo 

lỗi (số có hai chữ số sau chữ “H”).
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Tiếng Việt

Cơm bị cháy
OOGạo có được xử lý và vo đúng cách không?
OOCó bụi bẩn hay ngoại vật bị mắc kẹt trong Cảm Biến Nắp, Cảm Biến Lòng Nồi, đáy Lòng Nồi hay bên 
trong thân nồi chính không?
OOQuý vị có đang sử dụng chức năng hẹn giờ không? (Quý vị có ngâm gạo trong thời gian dài không?)

●  Có nhiều hạt gạo bị vỡ không?
●  Quý vị có để gạo trong giá vo sau khi vo không?  

(Trang 84 Điều này có thể khiến cho các hạt gạo bị vỡ và cơm có thể bị cháy khi chín.)
●  Nấu cơm với gia vị chẳng hạn như món cơm trộn có thể dễ bị cháy.
●  Màu vàng nâu trên cơm ở đáy Lòng Nồi không phải là dấu hiệu cho biết có lỗi.
→ Nếu tình hình không được cải thiện sau khi làm theo các bước được mô tả ở trên,  

hãy xem phần “Nếu cơm cháy là vấn đề lo ngại”. (Trang 101)

Quá cứng (khô)
OOQuý vị đã đo số lượng gạo và nước chính xác chưa? (Trang 84) 
OOQuý vị có sử dụng chương trình “Quick (Nấu Nhanh)” không?

● Quý vị có thích cơm mềm hơn không?
•OTăng lượng nước thêm một chút. 

(Tăng lượng nước lên khoảng 1-2 mm tính từ Mực Nước.)
•OHãy thử ngâm gạo (trong khoảng 30 phút đến 2 giờ) trước khi nấu.

Quá dính (mềm)
OOQuý vị đã đo số lượng gạo và nước chính xác chưa? (Trang 84)
OOCó nhiều hạt bị vỡ trong gạo không?
OOQuý vị có ngâm gạo trong thời gian dài không? (Ví dụ như, khi sử dụng chức năng hẹn giờ.)  
→ Khi sử dụng chức năng hẹn giờ, hãy thử giảm lượng nước một chút. 

(Giảm lượng nước xấp xỉ 1-2 mm so với Mức Nước.)
● Quý vị có đang sử dụng nước nóng để vo gạo không?
●  Quý vị có đang sử dụng nhiều hơn lượng gạo quy định của chương trình “1-2 person 

(1-2 người ăn)” dành cho những lượng nhỏ không? (1–2,5 cốc)
● Khi cơm chín, quý vị có trộn ngay lập tức không?
●  Khi nấu gạo mới, quý vị có sử dụng nước ít hơn bình thường không? 

(Giảm lượng nước xấp xỉ 1-2 mm so với Mức Nước.)
●  Quý vị có để gạo trong giá vo sau khi vo không? 

(Trang 84 Điều này có thể khiến cho các hạt gạo bị vỡ và cơm có thể bị dính khi chín.)
● Quý vị có thích cơm khô hơn không?
•OHãy giảm lượng nước một chút. 

(Giảm lượng nước xấp xỉ 1-2 mm so với Mức Nước.)

Phải làm gì khi... OONồi Cơm Điện này không bị lỗi.  
Kiểm tra những điều sau đây trước khi yêu cầu dịch vụ.

Triệu chứng Kiểm tra ở đây!

Xuất hiện hiện 
tượng đọng hơi. 

OOKhi cơm chín, quý vị có trộn ngay lập tức không?
OOTrong trạng thái ủ nóng, quý vị có tắt chức năng giữ ấm trong khi gạo vẫn còn 
trong Nồi Cơm Điện không hay quý vị có rút Ổ Cắm Điện và để gạo trong Nồi 
Cơm Điện không?
OOCó thể hình thành một lớp sương mù phụ thuộc vào phương pháp nấu.

Cơm có mùi. 

OOTrong trạng thái ủ nóng, quý vị có tắt chức năng giữ ấm trong khi gạo vẫn còn 
trong Nồi Cơm Điện không hay quý vị có rút Ổ Cắm Điện và để gạo trong Nồi 
Cơm Điện không?
OOChức năng ủ nóng có hoạt động từ 12 tiếng trở lên không?
OOSau khi nấu cơm với gia vị chẳng hạn như cơm trộn, có thể vẫn lưu lại mùi.
OOQuý vị có cho thêm nước lạnh trong trạng thái ủ nóng không?
OOGạo có được xử lý và vo đúng cách không?
OOQuý vị có sử dụng chức năng ủ nóng khi Thìa Xới Cơm vẫn còn trong Nồi 
Cơm Điện không?

→  Khi mùi càng ngày càng rõ, 
Hãy rửa cẩn thận Lòng Nồi, Nắp Trong và Nắp Hơi. 
Nếu việc này không loại bỏ được mùi thì hãy sử dụng chức năng Lau rửa. 
(Trang 95)

Cơm có màu vàng.
OOChức năng ủ nóng có hoạt động từ 12 tiếng trở lên không?
OOGạo có được xử lý và vo đúng cách không?
OOVới một số loại gạo thì cơm sẽ có màu vàng sau khi nấu.

Cơm khô.

OOChức năng ủ nóng có hoạt động từ 12 tiếng trở lên không?
OOQuý vị có hâm nóng nhiều lần không?
OONắp Hơi có được gắn chính xác không?
OOCơm có bị dính vào Nắp Ngoài hoặc Lòng Nồi không, Lòng Nồi có bị biến 
dạng không hay Lòng Nồi có bị nghiêng khi được đặt vào không?

Cháo sánh.
OOQuý vị có sử dụng chức năng ủ nóng khi nấu cháo không?  
(Ví dụ như, khi sử dụng chức năng hẹn giờ.)
OOQuý vị có sử dụng chức năng ủ nóng khi nấu cháo không?

Hình thành một lớp 
màng mỏng.

OOQuý vị có vo gạo quá nhiều khiến cho các hạt gạo bị vỡ không?
OOGạo có được vo đúng cách không? 

( Tinh bột trong gạo hòa tan và tái hình thành ở dạng lớp màng mỏng trên bề 
mặt. Lớp màng này không gây hại. )

Cơm dính vào Lòng 
Nồi OOTùy thuộc vào loại gạo, gạo mềm hay gạo nếp đều có thể dính dễ dàng.

Bề mặt cơm nấu 
chín không đồng 
đều.

OOGạo có được san đều trước khi nấu không?
OOĐiều này có thể do năng lượng đốt nóng mạnh, đây là đặc trưng của IH  
(Gia nhiệt cảm ứng). Đây không phải là sự cố.
Bề mặt không đồng đều có thể hình thành trong các điều kiện sau đây.
•OGạo chưa được vo đúng cách.
•OCó số lượng lớn các hạt gạo bị vỡ.
•OCác hạt gạo bị vỡ do vo gạo bằng tay quá mạnh.
•OSố lượng gạo nấu quá ít.
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Tiếng Việt

OOLuôn bắt đầu từ bước 1, bất kể vị trí “▲” ở đâu.

1 Bấm  và cài đặt “▲” sang  

“Quick (Nấu Nhanh)”.

OOLựa chọn “Quick (Nấu Nhanh)” cho “Short Grain 
(Hạt Ngắn)” hoặc “Long Grain (Hạt Dài)”.

2 Bấm  . Quý vị sẽ không nghe thấy 
tiếng bíp.

Bấm  . Quý vị sẽ không nghe thấy 
tiếng bíp.

Bấm  .

3 Bấm  .

OOCài đặt mặc định là “74”.

Nếu quý vị muốn thay đổi nhiệt độ ủ nóng.
(74→76→72)

4 Khi cơm có mùi

Bấm  . 

Cài đặt ở “76”.

Sau 10 giây
(Cài đặt tự động kết thúc.)

Khi màu sắc cơm thay đổi hoặc cơm bị khô

Bấm  . 

Cài đặt ở “72”.

Sau 10 giây
(Cài đặt tự động kết thúc.)

Phải làm gì khi...
OONếu những gợi ý ở Trang 98–99 không cải thiện được tình  
hình, quý vị có thể thay đổi các cài đặt.
OOCác bước 2, 3 và 4 phải được hoàn thành trong vòng 16 giây  
cho mỗi bước.  
Khi không có thao tác nào được thực hiện trong 16 giây thì  
Hiển Thị ̣ sẽ quay trở lại thời gian hiện tại.  
(Không thể thực hiện cài đặt.)  
→ Hãy khởi động lại quy trình.
OOSau khi hoàn tất cài đặt, Hiển Thị ̣ sẽ quay trở lại  
thời gian hiện tại.
OOĐể quay trở lại cài đặt trước, hãy làm theo quy trình này một lần nữa.

Nếu cơm cháy là vấn đề lo ngại.
Để dừng chuông âm báo  

(âm kết thúc) trong quá trình nấu,  
hâm nóng và lau rửa.

OOLuôn bắt đầu từ bước 1, bất kể vị trí “▲” ở đâu.

1 Bấm  và cài đặt “▲” sang 

“Quick (Nấu Nhanh)”.

OOLựa chọn “Quick (Nấu Nhanh)” cho “Short 
Grain (Hạt Ngắn)” hoặc “Long Grain (Hạt Dài)”.

2 Bấm  . Quý vị sẽ không nghe thấy 
tiếng bíp.

Bấm  . Quý vị sẽ không nghe thấy 
tiếng bíp.

Bấm  .

3 Bấm  .

Lựa chọn “02”.

Bấm  .

4 Bấm  .

Cài đặt ở “So:Lo”.

Sau 10 giây
( Cài đặt tự động kết thúc.)

OOLuôn bắt đầu từ bước 1, bất kể vị trí “▲” ở đâu.

1 Bấm  và cài đặt “▲” sang 

“Quick (Nấu Nhanh)”.

OOLựa chọn “Quick (Nấu Nhanh)” cho “Short 
Grain (Hạt Ngắn)” hoặc “Long Grain (Hạt Dài)”.

2 Nhấn và giữ  . 

(trong khoảng 5 giây)

OOThay đổi này không làm tắt âm thanh của các nút.
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