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NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN 1.5L SUNHOUSE MAMA

Model: SHD8955
Vui lòng ọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
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THÀNH PHẦN CẤU TẠO
Van xả hơi
Mặt iều khiển

Hướng dẫn cách xác nhận sản phẩm chính hãng, ăng ký và kiểm tra
thời hạn bảo hành của sản phẩm áp dụng bảo hành iện tử SUNHOUSE:
Nắp nồi

Bước 1: Cào nhẹ lớp phủ bạc ở tem chính hãng ( vui lòng tìm Tem chính
hãng dán trên sản phẩm) ể lấy Mã tem cào.
Bước 2: Soạn tin nhắn cú pháp

SHG<dấu cách>MODEL<dấu cách>MÃ TEM CÀO gửi ến số 8077
Ví dụ: SHG SHD8255B 012345678 gửi ến số 8077
Sau khi nhận ược tin nhắn, tổng ài sẽ gửi thông báo xác nhận ến Quý
khách hàng.

Nắp trong có thể tháo rời
Lòng nồi

Ổ cắm dây iện

Dây iện

Quý khách hàng thân mến,
Xin chân thành cảm ơn vì ã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của
SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao
cấp hàng ầu này sẽ áp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.
Quý khách hàng vui lòng ọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ể
ảm bảo an toàn và ạt hiệu qủa tốt nhất.
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản
trong những trường hợp thiệt hại do lắp ặt sai hoặc sử dụng thiết bị
không úng cách.

Tay cầm

Nút óng/mở nồi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sản phẩm

SHD8955

Dung tích

1.5 L

Công suất tiêu thụ

1200W

Hiệu iện thế

220V~ /50Hz

Trọng lượng

6.1 kg
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ TĂNG NHIỆT IH
Công nghệ tăng nhiệt IH hay còn ược gọi là tăng nhiệt cảm ứng iện tử,
thông qua môi trường iện từ trực tiếp tác ộng lên vật bị tăng nhiệt.
Công nghệ này hiệu quả hơn nhiều so với các thiết bị dùng iện có thiết
kế ống nhiệt hoặc khí, dầu, than truyền thống. Đồng thời áp dụng công
nghệ tăng nhiệt IH cũng giúp tiết kiệm iện năng và tăng tuổi thọ, ộ an
toàn, thân thiện với môi trường.

CẢNH BÁO AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
1. Đảm bảo iện áp nguồn tương thích với iện áp quy ịnh ược ghi trên
sản phẩm.
2. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực
về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và
hiểu biết trừ khi ược giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người
có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Bắt buộc sử dụng với ổ cắm tường tiếp ất, khi cắm iện cần cắm chặt.
Không ược sử dụng ổ cắm vạn năng và sử dụng cùng lúc với các sản
phẩm dùng iện khác ể tránh quá tải iện.
4. Khi rút dây iện, cần cầm chặt vào ầu cắm và rút ra, không kéo dây iện.
Nếu dây nguồn bị hỏng, vui lòng liên hệ TTBH ể ược thay thế dây chuyên
dụng.
5. Để ảm bảo tiếp xúc tốt, cần cắm chặt dây iện với nồi vào với nguồn
iện. Bất cứ ầu nào bị lỏng lẻo cũng có thể gây nóng linh kiện, ảnh hưởng
chức năng của sản phẩm và làm giảm tuổi thọ.
6. Khi không sử dụng, ảm bảo rút dây iện khỏi nguồn.
7. Không sử dụng sản phẩm khi không có người theo dõi.
8. Không ể trẻ em chơi ùa với thiết bị. Để thiết bị và dây iện ngoài tầm
với của trẻ em.
9. Không ặt sản phẩm ở nơi không bằng phẳng, ẩm ướt, dễ cháy ể sử
dụng.
10. Không vận hành sản phẩm khi không có lòng nồi hoặc lòng nồi chưa có
thực phẩm.
11. Không ổ nước hoặc bất kỳ thực phẩm nào vào nồi khi chưa có lòng nồi.
12. Không di chuyển sản phẩm, chạm vào các bộ phận kim loại khi nồi ang
vận hành.
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13. Không ược ể sản phẩm tiếp xúc với lửa hoặc gần
nguồn nhiệt nóng, nguồn lửa nếu không có thể gây ra
những sự cố áng tiếc, thậm chí nguy hiểm (hình 1).
14. Tuyệt ối không làm nóng trực tiếp lòng nồi bằng các
nguồn như lửa như bếp gas, bếp lửa…, nếu không có thể
gây biến dạng hoặc bong tróc lòng nồi.
(Hình 1)
15. Dựa vào mực nước ánh dấu trên lòng nồi ể iều tiết
tỷ lệ gạo, nước. Tuyệt ối không ể nước vượt quá vạch
MAX, nếu không có thể gây trào.
16. Bề ngoài lòng nồi cần ược giữ khô, sạch, áy lòng nồi
tiếp xúc với mâm nhiệt không ược dính nước hay tạp
chất ể ảm bảo tiếp xúc tốt. Lòng nồi ặt cân bằng,
không ược lệch nếu không có thể gây cháy linh kiện
(Hình 2)
(hình 2)
17. Trong quá trình nấu, sản phẩm sẽ tăng nhiệt và xả hơi.
Không ược ể tay, mặt gần lỗ xả hơi ể tránh bỏng.
Tuyệt ối không dùng giẻ hay các vật cách nhiệt khác
che chắn nắp nồi, lỗ xả hơi (hình 3).
18. Ngoài lòng nồi, những bộ phận khác của nồi không
ược dùng nước ể rửa hoặc ngân nước (hình 4).
(Hình 3)
19. Cần rút iện ngay trong các trường hợp sau: Nồi ang
sử dụng xuất hiện sự cố, trước khi vệ sinh nồi, kiểm tra
nồi.
20. Nếu có trường hợp bất kỳ bộ phận nào của nồi bị
cháy, không ược dùng nước ể dập lửa mà có thể dùng
vải ướt phủ lên ể dập lửa.
21. Không ể nồi ở chế ộ “Giữ ấm” quá 12 giờ ể tránh
làm mất vị ngon của món ăn.
(Hình 4)
Lưu ý: Không sử dụng sản phẩm trong những trường hợp
sau:
- Sản phẩm hoặc dây nguồn có vấn ề.
- Sản phẩm bị rơi dẫn ến hỏng hóc hoặc bất thường do vận chuyển.
Nếu phát sinh những trường hợp trên, cần liên hệ TTBH của công ty ể xử lý.
Không tự ý thay thế bằng các linh kiện không phải linh kiện chính hãng của sản
phẩm.
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN
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3. Tùy chọn gạo/Rice type option
Sau khi chọn xong tính năng muốn nấu, bạn có thể chọn
loại gạo bằng cách ấn nút TÙY CHỌN GẠO/RICE TYPE
OPTION nhiều lần ể chọn giữa “Gạo thơm”, “Gạo ngắn
hạt” và “Gạo lứt”.
Tùy chọn loại gạo chỉ có thể chọn ở các tính năng: Nấu
tiêu chuẩn, Nấu nhanh, Nấu chậm và Cơm niêu.
4. Khẩu vị/Taste
Sau khi chọn xong tính năng muốn nấu, bạn có thể chọn
khẩu vị bằng cách ấn nút KHẨU VỊ/TASTE nhiều lần ể
chọn giữa “Tiêu chuẩn”, “Mềm” và “Dẻo”.
Khẩu vị chỉ có thể chọn ở tính năng Nấu tiêu chuẩn
5. Hẹn giờ/Timer
Sau khi chọn xong tính năng muốn nấu, bạn có thể hẹn
giờ nấu bằng cách ấn nút HẸN GIỜ/TIMER. Phạm vi thời
gian có thể hẹn là từ 1 – 24 giờ.
Hẹn giờ chỉ có thể chọn ở các tính năng: Nấu tiêu chuẩn,
Nấu chậm, Cháo nguyên hạt, Cháo nhừ, Súp và Hấp.

GIẢI THÍCH CÁC CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1. Tính năng/Function
Ấn TÍNH NĂNG/FUNCTION ể chọn tính năng nấu phù hợp,
èn của tính năng tương ứng sẽ sáng. Ấn liên tục phím này
ể tuần hoàn lựa chọn các tính năng nấu, dừng lại ở chức
năng bạn muốn chọn.
2. Bắt ầu/Start
Sau khi chọn ược tính năng mong muốn, ấn nút BẮT
ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu vận hành.
Sau khi nấu xong, nồi sẽ vang lên tiếng “bíp” ể báo hiệu và
tự ộng chuyển sang chế ộ giữ ấm. Đèn giữ ấm sẽ sáng và
màn hình hiển thị thời gian giữ ấm.
Ví dụ: Ấn nút “Tính năng/Function” rồi chọn Cháo nguyên
hạt, èn ở tính năng ó sẽ sáng. Ấn nút “Bắt ầu/Start” ể nồi
bắt ầu làm việc.

6. Giờ - Phút
Ở chế ộ “Hẹn giờ/Timer”, ấn nút GIỜ/HOUR và
PHÚT/MINUTE ể hẹn giờ chính xác ến từng phút.
7. Hủy/Giữ ấm
Trong khi nồi ang vận hành, bạn có thể tạm dừng bằng
cách ấn nút HỦY/GIỮ ẤM. Bấm nút này lần nữa, nồi sẽ
chuyển sang chế ộ “Giữ ấm”.
Thời gian giữ ấm tối a là 24 giờ, sau khi chế ộ “Giữ ấm”
kết thúc, nồi sẽ i vào chế ộ chờ.
Không nên giữ ấm quá 12 giờ ể ảm bảo ộ ngon của
món ăn.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
1. Đảm bảo nắp trong và van xả ã
ược lắp ặt chính xác. Nếu không có
van xả hơi, khi nấu có thể bị trào nước.
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5. Đậy nắp nồi và cắm iện nguồn
Sau khi ậy nắp, nồi sẽ phát ra tiếng kêu “tita”
báo hiệu ã ậy chuẩn. Cắm chặt phích cắm vào
nguồn iện.
6. Để tránh hiện tượng khô cạn, khi sử dụng tính
năng “Hấp”, cần chú ý lượng nước như sau:
Thời gian (phút)
Vạch ịnh mức

2. Dùng cốc ong ược cung cấp ể
lường gạo vào trong nồi.
• Một cốc ong tương ứng khoảng
160ml (150gr).
• Không nên vo gạo bằng lòng nồi.

3. Tham khảo vạch ịnh mức trên lòng
nồi ể ổ nước. Có thể dựa vào khẩu vị,
loại gạo ể iều chỉnh mực nước, tuy
nhiên tổng lượng nước và gạo không
nên vượt quá mức cao nhất vạch trên
lòng nồi.

4. Đặt lòng nồi vào trong nồi. Đảm bảo
lòng nồi ã khô ráo, sạch sẽ, không
dính cặn bẩn.

TRONG KHI SỬ DỤNG
Sau khi ã kết nối với nguồn iện, bạn có thể iều chỉnh theo hướng dẫn
dưới ây:
HẸN GIỜ
1. Chọn tính năng muốn nấu
Chế ộ “Hẹn giờ” chỉ cài ặt ược ở tính năng: Nấu
tiêu chuẩn, Nấu chậm, Cháo nguyên hạt, Cháo
nhừ, Súp và Hấp.
2. Cài ặt thời gian
• Ấn nút THỜI GIAN/TIMER, rồi ấn nút Giờ/Hour –
Phút/Minute ể chọn. Giới hạn thời gian là từ 1 – 24
giờ.
• Thời gian hẹn giờ là thời gian ể quá trình nấu
kết thúc. Tuy nhiên, thực phẩm bị ngâm trong
nước quá lâu cũng sẽ dẫn ến chế biến không
ngon, vì thế không nên ể hẹn giờ quá 12 giờ.
• Đây là thời gian dự kiến. Tùy thuộc vào khu vực,
iện áp, lượng gạo, tỷ lệ thực phẩm… mà thời gian
này cũng sẽ có sự khác biệt.
3. Ấn nút BẮT ĐẦU/START ể nồi vận hành theo
cài ặt.
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GIỮ ẤM

NẤU CHẬM

1. Thiết bị sẽ tự ộng chuyển sang chế ộ “Giữ ấm”
khi quá trình nấu kết thúc. Ở chế ộ chờ, bạn cũng
có thể bật giữ ấm khi ấn nút HỦY/GIỮ ẤM.

Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn NẤU
CHẬM/SLOW COOK, èn ở chế ộ này sẽ sáng. Ấn
nút BẮT ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu làm việc,
quá trình nấu sẽ ược hiển thị trên màn hình.

2. Đóng nắp nồi, ấn nút HỦY/GIỮ ẤM, nồi sẽ ở
trạng thái giữ ấm.
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3. Khi ở trạng thái này, èn “Giữ ấm” sẽ sáng. Thời
gian tối a cho chế ộ này là 24 tiếng.

Chú ý: Bạn cũng có thể ấn trực tiếp vào NẤU
CHẬM/SLOW COOK. Nếu bạn không chọn thêm
Khẩu vị, Tùy chọn gạo hay chức năng khác, nồi sẽ
tự ộng vận hành sau 3 giây. Sau khi chế ộ nấu
kết thúc, nồi sẽ tự giữ ấm.

NẤU TIÊU CHUẨN

HÂM NÓNG

Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn NẤU TIÊU
CHUẨN/STANDARD COOK, èn ở chế ộ này sẽ
sáng. Ấn nút BẮT ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu
làm việc, quá trình nấu sẽ ược hiển thị trên màn
hình.

1. Đảo lại cơm nguội và dàn ều ra lòng nồi. Nếu lượng gạo còn ít thì hãy
dồn vào giữa nồi.

NẤU NHANH
Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn NẤU
NHANH/QUICK COOK, èn ở chế ộ này sẽ sáng.
Ấn nút BẮT ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu làm
việc, quá trình nấu sẽ ược hiển thị trên màn hình.
Chú ý: Bạn cũng có thể ấn trực tiếp vào NẤU
NHANH/QUICK COOK. Nếu bạn không chọn
thêm Khẩu vị, Tùy chọn gạo hay chức năng khác,
nồi sẽ tự ộng vận hành sau 3 giây. Sau khi chế ộ
nấu kết thúc, nồi sẽ tự giữ ấm.

Đèn sáng

2. Thêm một ít nước vào lòng nồi. Nếu lượng cơm nhiều, hãy ảm bảo ổ
ều nước vào cơm.
3. Đóng nắp nồi. Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION
ể chọn tính năng HÂM NÓNG/REHEAT, èn ở
tính năng này sẽ sáng. Ấn nút BẮT ĐẦU/START
ể thiết bị bắt ầu làm việc

CƠM NIÊU
Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn CƠM
NIÊU/CRISPY RICE, èn ở chế ộ này sẽ sáng.
Ấn nút BẮT ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu làm
việc, quá trình nấu sẽ ược hiển thị trên màn
hình.
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CHÁO NGUYÊN HẠT

SÚP

Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn CHÁO
NGUYÊN HẠT/PORRIDGE, èn ở chế ộ này sẽ
sáng. Thời gian nấu tiêu chuẩn là 1 giờ, bạn có thể
iều chỉnh thời gian bằng cách nhấn nút
GIỜ/HOUR – PHÚT/MINUTE (từ 45 phút – 1h15
phút).
Ấn nút BẮT ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu làm
việc, thời gian ếm ngược sẽ hiển thị trên màn
hình.

Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn
Súp/Soup, èn ở chế ộ này sẽ sáng. Thời gian
nấu tiêu chuẩn là 1 giờ 30 phút, bạn có thể iều
chỉnh thời gian bằng cách nhấn nút GIỜ/HOUR –
PHÚT/MINUTE (từ 1 – 4 giờ).
Ấn nút BẮT ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu làm
việc, thời gian ếm ngược sẽ hiển thị trên màn
hình.

CHÁO NHỪ

LÀM BÁNH

Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn CHÁO
NHỪ/CONGEE, èn ở chế ộ này sẽ sáng. Thời
gian nấu tiêu chuẩn là 1 giờ 30 phút, bạn có thể
iều chỉnh thời gian bằng cách nhấn nút
GIỜ/HOUR – PHÚT/MINUTE (từ 1 – 4 giờ).
Ấn nút BẮT ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu làm
việc, thời gian ếm ngược sẽ hiển thị trên màn
hình.
Chú ý: Bạn cũng có thể ấn trực tiếp vào CHÁO
NHỪ/CONGEE. Nếu bạn không chọn thêm Khẩu
vị, Tùy chọn gạo hay chức năng khác, nồi sẽ tự
ộng vận hành sau 3 giây. Sau khi chế ộ nấu kết
thúc, nồi sẽ tự giữ ấm.

1. Phết một lớp dầu ăn lên lòng nồi, ổ hỗn hợp
bánh ã trộn vào và ậy nắp nồi.

HẤP
Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn
HẤP/STEAM, èn ở chế ộ này sẽ sáng. Thời gian
nấu tiêu chuẩn là 5 phút, bạn có thể iều chỉnh
thời gian bằng cách nhấn nút GIỜ/HOUR –
PHÚT/MINUTE (từ 5 phút – 1 giờ).
Ấn nút BẮT ĐẦU/START ể thiết bị bắt ầu làm
việc, thời gian ếm ngược sẽ hiển thị trên màn
hình.

2. Ấn nút TÍNH NĂNG/FUNCTION rồi chọn LÀM
BÁNH/CAKE, èn ở chế ộ này sẽ sáng. Thời gian
nấu tiêu chuẩn là 50 phút. Ấn nút BẮT ĐẦU/START
ể thiết bị bắt ầu làm việc, thời gian ếm ngược
sẽ hiển thị trên màn hình.
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VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
Trước khi vệ sinh, cần ảm bảo ã rút iện và các bộ phận của nồi ã nguội
xuống hoàn toàn. Việc vệ sinh sau khi sử dùng là bắt buộc ể ảm bảo
không có mùi hôi và nấm mốc trong sản phẩm.
Sử dụng giẻ lau mềm, có tính thấm hút ể lau toàn thân ngoài sản phẩm.
Chú ý: Không dùng khăn ướt ể lau mặt iều khiển, ầu cắm và dây nguồn.
Không dùng các chất tẩy rửa mạnh có tính ăn mòn ể vệ sinh trong ngoài
nồi (như dầu chuối, xăng, bột tẩy, bàn chải cứng…). Và nghiêm cấm sử dụng
máy rửa bát, máy sấy ể vệ sinh nồi, tránh làm biến dạng hoặc cháy nổ nồi
gây nguy hiểm.
1. Mở nắp nồi, hai tay cầm chắc tay cầm
trong của nắp nồi ồng thời kéo ra ể vệ
sinh. Khi tháo không ược giằng kéo gioăng
nắp trong.

www.sunhouse.com.vn

4. Kéo van xả hướng ra ngoài, vặn ể tháo bộ phận
trên dưới của van. Dùng nước sạch ể rửa, rồi lau
khô với khăn mềm. Sau ó lắp lại úng vị trí ban
ầu.

5. Trên mâm nhiệt có thể lưu lại hạt cơm, nước
hoặc tạp chất khác, nên dùng khăn khô ể lau
sạch, không ược dùng nước rửa.

6. Lấy lòng nồi ra, dùng khăn mềm ể rửa sạch, rồi
lau khô. Khi ặt lòng nồi trở lại, cần cẩn thận tránh
va ập khiến lòng nồi biến dạng.
Sau khi vệ sinh xong, cần lắp các bộ phận ã tháo
rời về úng vị trí ban ầu: lòng nồi, nắp trong, van
xả… ể thuận tiện cho những lần sử dụng sau.

2. Dùng nước sạch ể vệ sinh sạch sẽ nắp
trong, gioăng cao su. Sau ó lau khô.

3. Lắp nắp trong trở lại cho úng vị trí ban
ầu.
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SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Trong quá trình sử dụng nếu nồi phát sinh sự cố, trước khi mang ến trung
tâm bảo hành ể sửa chữa có thể dựa vào bảng mã cảnh báo sự cố dưới ây
ể kiểm tra và xử lý sơ bộ:
Mã

Nguyên nhân sự cố

Phương pháp xử lý

E1

Trong quá trình tăng nhiệt, kiểm tra thấy

Đặt lòng nồi phù hợp vào nồi, bấm phím “Giữ

E2

không có lòng nồi hoặc kích thước chất

ấm/Tắt” để tắt cảnh báo, nếu vẫn báo E1 thì

liệu lòng nồi không phù hợp

mang đến trung tâm bảo hành chỉ định.

Cảm biến phần đế xuất hiện lỗi hở mạch

Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi
thì mang đến trung tâm bảo hành chỉ định.

E3

Cảm biến phần đế xuất hiện lỗi hở mạch

Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi
thì mang đến trung tâm bảo hành chỉ định.

E4

Cảm biến phần đế xuất hiện lỗi hở mạch

Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi
thì mang đến trung tâm bảo hành chỉ định.

E5

Cảm biến phần đế xuất hiện lỗi hở mạch

Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi
thì mang đến trung tâm bảo hành chỉ định.

E6

E7

Cảm ứng nhiệt độ IGBT quá nhiệt hoặc

Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi

đoản mạch, hở mạch

thì mang đến trung tâm bảo hành chỉ định.

Điện áp lưới điện quá cao

Ngắt điện, đợi lưới điện trở lại bình thường thì
kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung
tâm bảo hành chỉ định.

E8

Điện áp lưới điện quá thấp

Ngắt điện, đợi lưới điện trở lại bình thường thì
kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung
tâm bảo hành chỉ định.
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Instruction to verify genuine product, register and check warranty
period for product applied SUNHOUSE E-warranty sticker
Step 1: Scratch slightly Silver cover in E-warranty sticker to get CODE
NUMBER (Please find the E-warranty sticker in product)
Step 2: Compose message as below:

SHG<Space>MODEL<Space>CODE NUMBER send to 8077
For example: SHG SHD8255B 012345678 send to 8077
After receiving message, Exchange will send confirmation to customer.

Dear customers,

SUNHOUSE MAMA 1.5L induction heating
RICE COOKER

Model: SHD8955

Please read operating instructions before use

Thank you so much for trusting and choosing SUNHOUSE products. We
believe that our products, which are made from high-quality materials,
can meet all of your requirements and make you satisfied.
Please read the user manual carefully for safe and eﬀective use of the
appliance.
SUNHOUSE does not take legal responsibility for any injuries to people
or damage to property caused by failure to comply with installation and
operating instructions.

19

www.sunhouse.com.vn

20

21

www.sunhouse.com.vn

22

www.sunhouse.com.vn

23

SHD8955

1.5L
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Slow cook
Slow cook
Slow cook

Crispy rice
Crispy rice
Crispy rice
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Slow cook
Slow cook

Slow cook
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