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1. Hãy giữ cho phích cắm khô ráo.

2.Vui lòng không thực hiện các thao tác không được giới thiệu trong sách hướng dẫn 

này, cùng với đó vui lòng không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm, nếu không sẽ ảnh 

hưởng đến việc sử dụng sản phẩm.

3. Xin đừng chạm vào lưỡi dao vì nó sắc bén, hoặc dễ làm tổn thương.

4. Dây nguồn phải có đường đẫn đất. Hãy tắt nguồn trước khi lấy bình ra.

5. Vui lòng tắt nguồn, sau đó hãy rút phích cắm ra khi không sử dụng sản phẩm.

6. Hãy để sản phẩm xa tầm tay trẻ em.

7. Hãy giữ dây nguồn tốt, dây nguồn không được xử lý hay bị đứt, kéo, xoắn, kéo dài 

hoặc ép bởi các vật nặng, để tránh sự cố hoặc tai nạn.

8. Vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa nếu dây nguồn có vấn đề.

9. Sản phẩm này là động cơ tốc độ cao, tiếng ồn trong quá trình làm việc là bình thường.

10. Hãy cắt nguyên liệu đã chuẩn bị thành khoảng 3cm trước khi sử dụng.

11. Hãy tránh xa lửa, nước và các vật liệu dễ cháy trong quá trình làm việc.

12. Vui lòng làm cho bên ngoài bình và thân máy được khô trước khi sử dụng, để tránh 

rò rỉ điện.

13. Khi pha chế đồ uống nóng, vui lòng giữ nguyên mực nước, nó được hiển thị trên 

bình, không ít hơn hoặc nhiều hơn, nếu không nó sẽ gây ra cháy sém hoặc khô.

14. Trong quá trình làm nóng thành phẩm, vui lòng cẩn thận hơi nước và hơi nóng bắn 

ra, và không mở nắp trong quá trình máy làm việc.

15. Hãy giữ cho phần thân và đáy bình được khô và sạch trước khi sử dụng lại.

CHƯƠNG I-
CẢNH BÁO AN TOÀN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Điện áp Công suất Dung tích Chức năng

A-96 220V-50Hz 800 W 1.75L Sữa đậu nành, nấu bột,

cháo, rau quả, súp,

hấp/hầm, làm sạch,

cài đặt sẵn
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1. Nắp đậy: Với vòng đệm kín, và sử dụng với bình.

2. Thân bình: Thủy tinh chịu nhiệt độ cao với thiết bị sưởi 

ở phía dưới, sử dụng để nấu đồ uống nóng.

3. Bề mặt silicone: làm bằng vật liệu silicone, sử dụng để 

cố định bình.

4. Khớp nối: Vận chuyển điện cho động cơ.

5. Vỏ thức ăn: Sử dụng để tản nhiệt và làm cho thức ăn 

được nấu chín.

6. Tay cầm: Giữ vị trí này để lấy bình ra.

7. Lưỡi dao: Sử dụng dao 6 lưỡi 3D để cắt các vật liệu.

8. Núm khớp nối: Kết nối khớp nối trên và dưới kết nối.

9. Đế động cơ: Kết hợp với chân giảm chống sốc ở phía dưới, sử dụng để hỗ trợ máy.

10. Dòng nước: Khi làm sữa đậu nành hoặc tất cả các loại đồ uống khác, bạn nên đặt đậu 

nành hoặc các vật liệu khác trong thân bình và vui lòng cẩn thận nóng và lạnh khi máy 

làm việc.

CHƯƠNG II-
CHI TIẾT CẤU TẠO SẢN PHẨM

CHƯƠNG III-
BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHÍNH
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Start / Cancel - Bắt đầu / Hủy

Ở trạng thái chờ nút nguồn, chọn Start / Cancel, sau đó chọn chức năng bạn muốn, nhấn 

nút bắt đầu điều chỉnh, chương trình bắt đầu. Trong quá trình làm việc, nếu bạn nhấn lại 

Start / Cancel, nó sẽ dừng lại và trở về trạng thái chờ nguồn.

Fruit Vegetable - Rau quả

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng. Nhấn phím Fruit Vegetable, để chọn 

chức năng nấu rau quả, sau đó nhấn vào Start / Cancel chức năng của nấu rau quả sẽ bắt 

đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Soup - Súp

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng, nhấn phím của Soup, để chọn chức 

năng nấu súp, sau đó nhấn vào Start / Cancel, chức năng của món súp sẽ bắt đầu hoạt 

động.Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Clean – Rửa, làm sạch máy

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng. Tiếp tục nhấn phím của Clean, nó sẽ 

hoạt động rửa sạch máy và nó sẽ dừng lại nếu bạn di chuyển tay của bạn.

Soy bean milk - Sữa đậu nành

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng. Nhấn phím của Soy bean milk để chọn 

chức năng nấu sữa đậu nành, và sau đó nhấn vào Start / Cancel, Chức năng của nấu sữa 

đậu nành sẽ bắt đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động 

tắt.

Steam/Stew - Hấp / Hầm

1. Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng. Nhấn phím của Steam/Stew vào một 

lần để chọn chức năng của hấp, chỉ báo kỹ thuật số sẽ hiển thị cách thức 00250, sau đó 

nhấn vào Start / Cancel, chức năng của hấp sẽ bắt đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động 

nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

2.Nếu bạn nhấn phím này một lần nữa, nó sẽ chuyển sang chức năng hầm và chỉ báo kỹ 

thuật số hiển thị Cách 00010, sau đó nhấn vào bắt đầu, một chức năng hầm sẽ bắt đầu.

CHƯƠNG IV-
CÁC CHỨC NĂNG CỦA NÚT ĐIỀU KHIỂN
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Paste – bột

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng, nhấn phím của Paste, để chọn chức 

năng nấu bột , sau đó nhấn Start / Cancel, Chức năng nấu bột sẽ bắt đầu hoạt động. Nó 

sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Porridge / Cháo

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng, nhấn phím Porridge để chọn chức 

năng nấu cháo, sau đó nhấn vào Start / Cancel, chức năng nấu cháo sẽ bắt đầu hoạt 

động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Time / Speed - Thời gian / Tốc độ

Bật nguồn Start / Cancel bạn có thể điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím của + 

hoặc hoặc -. Một lần nhấn sẽ tăng hoặc giảm 10 giây Nó sẽ tự động tăng hoặc giảm 10 

giây bằng cách bấm phím trên + hoặc trên - một cách cố định. Thời gian được giới hạn 

trong khoảng từ 10 giây đến 3 phút. sau đó chọn Speed- tốc độ bạn có thể cài đặt + tốc 

độ hoặc tốc độ từ 1 đến 9, cuối cùng nhấn vào nút Start / Cancel, nó sẽ có các báo động 

nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Perset - Đặt trước

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy bấm phím Perset để chọn chức năng cài đặt sẵn. Theo 

nhu cầu, bạn có thể điều chỉnh thời gian bằng cách bấm phím của +hoặc hoặc -. Một lần 

nhấn sẽ tăng hoặc giảm 10 phút. Nó sẽ tự động tăng hoặc giảm 10 phút bằng cách bấm 

phím + hoặc - Phạm vi thời gian là từ 10 phút đến 24 giờ. sau đó chọn bất kỳ chức năng 

nào bạn muốn Sau khi lên lịch thời gian, nó sẽ giảm khi đếm ngược. Chức năng được 

chọn sẽ tự động chạy khi bộ định thời về 0.
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CHƯƠNG V-
BÍ QUYẾT

Fruit Vegetable 
(xay rau củ quả / 
Kem tuyết)

Rau củ quả: Thêm trái cây 
và rau quả không quá 
300g, và thêm không quá 
mức nước tối thiểu.
Kem tuyết: Đặt không quá 
300g đá viên, thêm nước 
không quá 10 độ C, tỷ lệ 
nước và nước đá là 1: 3, 
cũng có thể thêm các gia 
vị khác.

Bật nguồn, nhấn nút 
Start / Cancel, chọn 
Fruit Vegetable, sau đó 
nhấn Start / Cancel. 
Chức năng  Fruit 
Vegetable sẽ chạy trong 
2 phút. Máy sẽ có tiếng 
“Bíp” khi hoàn thành và 
tự động tắt.

Nếu nhiệt độ nước cao và 
vượt quá 10 độ, hãy làm cho 
nó dừng lại trực tiếp sau
khi chức năng Fruit 
Vegetable chạy trong 20 
giây để ngăn chất hấp thụ 
không bị dính nước.
Ghi chú: Nếu vật liệu quá 
mức gây ra không đồng 
đều, bạn có thể khởi động 
lại chức năng. Nhưng nó
không phù hợp với chức 
năng làm kem tuyết.

Chức năng Nguyên vật liệu Các bước Ghi chú

Soup (Cá / súp 
dinh dưỡng ... tất 
cả các loại)

Súp cá: Đặt không quá 
300g cá, đậu phụ, gừng, 
vv, và nước.
Súp dinh dưỡng: Thêm củ 
cải, cà chua, nấm, v.v., và 
tổng số nguyên liệu không 
quá 350g.

Bật nguồn, nhấn nút 
Start / Cancel, chọn 
Soup, sau đó nhấn vào 
nút Start / Cancel, 
chương trình bắt đầu 
chạy trong 30 - 40 phút 
cho đến khi kết thúc và 
máy tự động tắt.

Nước hoặc vật liệu không 
vượt quá mức, ngăn ngừa 
tràn hoặc ảnh hưởng đến 
hương vị.
Không thêm vật liệu trong 
quá trình vận hành để tránh 
bị bỏng. Không nấu lần thứ 
hai để tránh bị cháy.

Steam (Hấp) Bạn có thể sử dụng chức 
năng này để luộc thực 
phẩm, (Ví dụ: Trứng...)

Bật nguồn, nhấn nút 
Start / Cancel, nhấn 
chọn Steam / Stew một 
lần và màn hình hiển thị 
’250250 ', sau đó nhấn 
Start/Cancel, chương 
trình bắt đầu chạy trong 
35 phút cho đến khi nó 
tự động kết thúc.

Giữ nước trong bình khoảng 
từ 800ml đến 1750ml trong 
khi đun sôi.
Và đặt không quá 800ml 
nước trong khi nấu bằng hơi 
nước.
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Stew (Hầm)
(Trà thơm, xi-ro)

Trà thơm: Thêm hoa 
hồng, hoa nhài, táo gai, 
vv, tùy thuộc vào sở thích 
cá nhân của bạn.
Xi-rô: Thêm nấm trắng, 
táo tàu, hoa huệ, vv, tùy 
thuộc vào sở thích cá
nhân của bạn.

Bật nguồn, nhấn nút 
Start / Cancel, nhấn 
Steam / Stew hai lần và 
màn hình hiển thị 
'00010', sau đó Start / 
Cancel, chương trình bắt 
đầu chạy dọc theo 80 
phút cho đến khi nó tự 
động kết thúc.

Thêm lượng nước vừa đủ.

Chức năng Nguyên vật liệu Các bước Ghi chú

Soybean milk 
(Sữa đậu nành / 
sữa hạt)

Sữa ngô: Sử dụng ngô tươi 
hoặc ngô khô đã được 
ngâm trong nước hơn 10 
giờ. Thêm vào khoảng 
100- 150g, thêm gạo 
không quá 20g.
Sữa đậu nành: Đậu khô 
hoặc đậu nành ngâm. 
Thêm vào khoảng 80- 
120g, thêm gạo không quá 
20g.

Bật nguồn, Nhấn chọn 
Start / Cancel, Chọn 
Soybean milk, sau đó 
nhấn vào Start / Cancel, 
chương trình bắt đầu 
chạy trong 25-30 phút 
cho đến khi nó tự động 
kết thúc.

Nước hoặc nguyên liệu 
không vượt quá, ngăn ngừa 
tràn hoặc ảnh hưởng đến 
hương vị. Không thêm 
nguyên liệu trong quá trình 
làm việc để tránh bị bỏng. 
Không nấu lần thứ hai để 
tránh bị cháy.

Paste/ Cereal 

&Porridge (Bột / 

Ngũ cốc và cháo)

Bột: Gạo, kê, và các 
nguyên liệu khác không 
quá 100g.

Ngũ cốc & Cháo: Đậu 
lăng, kê, hạt ngô, lúa 
mạch, đậu đỏ, đậu rộng, 
khoai lang và các nguyên 
liệu khác không quá 150g.

Bật nguồn, nhấn nút 
Start / Cancel, chọn 
Paste, sau đó nhấn Start 
/ Cancel, chương trình 
bắt đầu chạy trong 
25-30 phút cho đến khi 
có cảnh báo nhắc nhở 
chức năng sẽ tự động 
tắt.

Nguyên liệu không vượt 
quá, đặc biệt bao gồm hàm 
lượng gạo, tinh bột cao, v.v., 
tổng lượng không vượt quá 
80g.
Không nấu lần thứ hai để 
tránh bị cháy.
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Time / Speed 
(Thời gian / Tốc 
độ) Chức năng 
này không hỗ trợ 
nấu.

Thích hợp cho nhiều loại 
vật liệu.

Bật nguồn, nhấn nút 
Start / Cancel, chọn tăng 
hoặc giảm thời gian điều 
chỉnh từ 10 giây đến 3 
phút, sau đó chọn 
Speed, bạn có thể tăng 
hoặc giảm tốc độ từ 1 
đến, cuối cùng nhấn vào 
nút Start / Cancel 
,chương trình bắt đầu 
cho đến khi nó có các 
cảnh báo nhắc nhở
chức năng sẽ tự động 
tắt.

Vật liệu không vượt quá 
dòng nước Max

Chức năng Nguyên vật liệu Các bước Ghi chú

Preset (Cài đặt 
sẵn)

Bật nguồn, đèn Start / 
Cancel sáng. Nhấn 
Preset, bạn có thể tăng 
hoặc giảm thời gian 10 
phút cho mỗi lần nhấn 
vào “+” hoặc “-“, thời 
gian sẽ tăng hoặc giảm 
nhanh chóng (giữa 10 
phút và 24 giờ). Sau đó 
chọn chức năng yêu 
thích của bạn và nhấn 
Start / Cancel. Bộ hẹn 
giờ sẽ đếm ngược và 
chức năng sẽ tự động 
chạy sau khi bộ đếm 
thời gian về 0.
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CHƯƠNG VI-
CÁCH SỬ DỤNG VÀ QUY TRÌNH

CHƯƠNG VII-
BẢO TRÌ

GHI CHÚ
1. Phải chọn phím chức năng phù hợp, nếu không đồ uống sẽ bị giảm hương vị hoặc không chế biến 
đúng cách. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ tràn hoặc cháy sém.
2. Vì bình có chứa tín hiệu phát hiện, không lấy bình ra trong quá trình làm việc, nếu không báo hiệu sẽ 
không hoạt động.
3. Vì lắp ráp bình có thể ngăn ngừa thương tích cho người, không nên tháo bình trong quá trình làm 
việc, để tránh bị bỏng hoặc làm hỏng máy.

1. Trước khi làm sạch, phải rút phích cắm ra.
2. Khi vệ sinh bình, hãy cẩn thận lưỡi dao sắc bén tránh bị thương.
3. Không lau máy bằng hóa chất, chẳng hạn như cồn.
4. Không cho trực tiếp đế động cơ vào trong nước hoặc chất lỏng khác.

4. Chọn chức năng bạn 
muốn sau đó nhấn vào nút 
Start/Cancel, chương trình 
bắt đầu. Máy sẽ tự động  vận 
hành trong thời gian cài đặt. 

1. Đặt vật liệu dài 3cm vào 
bình, sau đó thêm nước, 
chú ý không thêm quá 
nhiều hoặc quá ít nước.

3. Bật nguồn lên, đèn báo sáng và 
nhấn nút Start/Cancel

2. Đóng nắp, căn chỉnh vị 
trí khớp nối và cố định 
bình vào đế động cơ

6. Khi đổ súp, giữ một 
chân đế của máy, từ từ 
tháo bình và đặt lên bàn, 
sau đó mở nắp.
(Cẩn thận hấp khi mở nắp 
để tránh bị bỏng)
 (Be careful to steam 
when opening the cover 
to avoid being scalded)

5. Sau khi máy hoạt động 
xong, máy sẽ phát ra tiếng 
“Bíp” cho biết chương trình 
đã hoàn tất, bạn có thể rút 
phích cắm ra.
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CHƯƠNG VIII-
PHÂN TÍCH SỰ CỐ

5. Khi có cặn khó làm sạch, hãy ngâm nó với nước ấm, sau đó sử dụng miếng bọt biển chà sạch và rửa với 
nước sạch.
6. Không đặt sản phẩm ở nơi cao hoặc dưới áp lực, cũng tránh xa các nguồn lửa và nhiệt.
7. Trước khi làm sạch, xin vui lòng chờ bình nguội tránh bị bỏng.
8. Sau khi làm sạch, sử dụng khăn khô để lau nước trên đế động cơ và đậy nắp, sau đó đặt nó vào điều kiện 
thông gió.

HÌNH ẢNH

Sự cố Mô tả nguyên nhân Các giải pháp

Món ăn chế biến bị hỏng

Lặp lại cảnh báo 4 tiếng và 
báo hiệu E1

Các mạch mở nhiệt điện trở hoặc 
mâm nhiệt không hoạt động.

Gửi đến trung tâm bảo hành gần 
nhất.

Lặp lại cảnh báo 4 tiếng và 
báo hiệu E2

Tràn ra Quá nhiều nước hoặc nguyên liệu. Thực hiện theo tiêu chuẩn để đặt 
một số nước hoặc thực phẩm.

Cháy Nước quá mức hoặc nguyên liệu 
quá mức

Thực hiện theo tiêu chuẩn để đo 
nước hoặc thực phẩm.

Bảo vệ quá nhiệt. Nguyên nhân có 
thể: nguyên liệu quá nhiều hoặc 
nước quá mức.

Thực hiện theo tiêu chuẩn đo 
nước hoặc thực phẩm.

Điện áp thấp
Quá nhiều nguyên liệu

Thiếu nước

Sử dụng một bộ điều chỉnh điện áp
Thực hiện theo tiêu chuẩn để đo 
lượng nước hoặc thực phẩm.
Thực hiện theo tiêu chuẩn để đo 
nước hoặc thực phẩm.
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1. Please keep the plug and body dry.

2. Please don’t perform operations which not introduce in this manual, with the same 

please don’t disassemble or modify for the product, or it will affect product using. 

3. Please don’t touch for the blade because it is sharp , or it is easy for hurt yourself.

4. Power cord must have earth line. Please turn off the power before taking out the jar.

5. Please turn off power , then pull out of the plug if it is not use for the product. 

6. Please keep the product out of children reach , and it can’t make the children use it 

alone. In order to avoid to have an accident. 

7. Please keep the power cord well, don’t processed, broken, pulled, arbitrarily twisted, 

lengthened, or pressed by heavy objects, so as to avoid breakdown or accident.

8. Please send to the repaired centre or professional worker for repair if the power 

cord has problem. 

9. This product is high speed motor, the unsteady voice during the working process is 

normal.

10. Please cut the prepared material into about 3cm before using.

11. Please keep away from fire, water and flammable materials during the working.

12. Please make the outside of jar and motor to be dry before using, in order to avoid 

electric leakage. 

13. When making hot drinks, Please keep the waterlines it is it is show on the jar, not 

less or more, otherwise it will cause scorch or raw.

14. During the hot working of product, please be carefully for the spout steam and hot 

splashed, and don’t open the body cover. 

15. Please keep the coupler, mushroom dry and clean before again using.

CHAPTER I-
SAFETY PRECAUTIONS

CHAPTER II-
MODEL INTRODUCTION
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1. Cover: With sealing ring, and use with jar.

2. Jar: High borosilicate temperature 

resistant glass with a heating device at the 

bottom, use for cooking hot drinks.

3. Silicone Mat: Applies silicone material, 

use to fixed the jug.

4. Mushroom: Transport motor power.

5. Feed Cover: Use to dissipate heat and 

make food well cooked.

6. Handle: Hold this position to take out 

jug.

7. Blade: Use 6 leaf 3D stereoscopic wall 

breaking knife to cut off materials.

8. Coupler: The upper and lower coupler alignment connect.

9.Motor base: With shock-proof feet at the bottom, use to support the machine.

10. Water Lines: When making soybean milk or all kinds of other drinks, you should put the 

soybean or other materials in the jar body and keep them between the marks.Please be 

carefully hot and cold it has difference. 

CHAPTER III-PARTS AND FUNCTION

Model Voltage/ 
Frequency

Capacity Motor 
Power  

Heating 
Power  

Function

A-96 220V/50Hz 1.75L 800W 800 W Soy bean milk, Paste, Porridge,
Fruit, Vegetable, Soup, 

Steam/Stew, Clean,  Preset
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Start / Cancel  

In the power standby state, select “Start/Cancel”, 

then select your desired function, press the 

“Start”, the program starts. During the working 

process , if you press the “ On /Off” again , it will be 

stop and return to the power standby state.

Fruit Vegetable/ Sorbet

Turn on the power, the indicator light of “Start/-

Cancel” will light. , Press the key of “Fruit Vegeta-

bles/Sorbet’ to choose “Fruit Vegetables/Sorbet” 

function,  then press “Start”, The function of “Fruit 

Vegetables/Sorbet” will start working.  It will have 

the alarms which remind the function will 

automatic turn off . 
Soup

Turn on the power, the indicator light of “Start/Cancel” will light. , Press the key of 

“Soup’ to choose “Soup” function,  then press “Start”, The function of “Soup” will start 

working. . It will have the alarms which remind the function will automatic turn off .

Clean

Turn on the power, the indicator light of “Start/Cancel” will light. Keep pressing the key 

of “Clean” , it will work, and it will stop if you move your hand away. 

Soy bean milk

Turn on the power, the indicator light of “Start/Cancel” will light. , Press the key of “Soy 

bean milk ’ to choose “Soy bean milk ” function,  then press “Start”, The function of 

“Soy bean milk ” will start working.  It will have the alarms which remind the function 

will automatic turn off .

OPERATING INSTRUCTIONS

CHAPTER IV-CONTROL PANEL AND
OPERATING INSTRUCTIONS
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Steam/Stew

1. Turn on the power, the indicator light of “Start/Cancel” will light. Press the key of 

“Steam” once  to choose “Steam” function,  the digital indicator will show “00250”，
then press “Start”, The function of “Steam” will start working. It will have the alarms.

which remind the function will automatic turn off .

2.If you press this key again, it will switch to the stew function and the digital indicator 

shows “00010”，then press “Start”, the “Stew” function will start. 

Paste

Turn on the power, the indicator light of “Start/Cancel” will light. , Press the key of 

“Paste” to choose “Paste ” function,  then press “Start”, The function of “Paste ” will 

start working. It will have the alarms which remind the function will automatic turn off 

Porridge

Turn on the power, the indicator light of “Start/Cancel” will light. , Press the key of 

“Porridge” to choose “Porridge ” function,  then press “Start”, The function of 

“Porridge ” will start working. It will have the alarms which remind the function will 

automatic turn off .

Time / Speed 

Turn on the power, the “Start/Cancel” lights up and press it, you can adjust the time by 

press the key of “+”or“-”. One press will increase or decrease 10 seconds， It will 

automatic increase or decrease 10seconds by key-press on “+” or “-” fixedly. The time 

is limited to between 10seconds and 3minutes.  then select “Speed”, you can “+” or “-” 

from 1 to 9 speed, finally press “Start”, It will have the alarms which remind the func-

tion will automatic turn off .

Pre-set: 

Before using product, press the key of “ Pre-set” to choose pre-set function. According 

to the needs, you can adjust the time by press the key of “+” or “-”. One press will 

increase or decrease 10 minutes. It will automatic increase or decrease 10 minutes by 

key-press on “+” or “-” fixedly. The time range is between 10 minutes and 24 hours. 

then choose any function as you like. After scheduled the time, it will decrease with 

countdown. The selected function will run automatically when the timer goes to 0.  
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Fruit Vegetable/ 
Sorbet  

Fruit Vegetable: Add 
fruits and vegetables not 
exceeding along 300g, 
and add no more than the 
minimum water level.
Sorbet: Put no more than 
along 300g ice cubes, 
add no more than 10 
degrees pure water, water 
and ice ratio is 1:3, also 
can add other 
condiments.

Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up 
and press it, selecting 
“Fruit Vegetables/Sor-
bet’, then press “Start”, 
The function of “Fruit 
Vegetables/Sorbet” will 
runs along 2 min then it 
will have the alarms 
which remind the 
function will automatic 
turn off .

If the water temperature is 
high and exceeds 10 
degrees, make it stopped 
directly after the sorbet 
function runs for 20s to 
prevent the sorbet from 
being water.
 NOTE: If materials 
excessive caused uneven, 
you can restart the 
function. But it's not 
suitable for sorbet function.

CHAPTER V-RECIPES

A-96

 

 

 

 

Function Materials Steps Remark

Soup
(Fish/ Nutrition 
soup...all kinds 
of)

Fish Soup: Put no more 
than along 300g of fish, 
tofu, ginger, etc., and 
keep the water between 
the water lines.
Nutrition Soup: Add 
radish, tomatoes, 
mushrooms, etc., and the 
total materials no more 
than along 350g, and 
keep the water between 
the water lines.

Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up 
and press it, selecting 
“Soup”, then press 
“Start”, the program 
starts running along 
30-40 min till it ends 
automatically.

The water or materials not 
exceed, prevent overflow or 
affect the taste,
Not add materials during 
the working process to 
avoid being scalded.  
Not cook for the second 
time to avoid burnt.   

Steam You can use this function 
to boil something, (Eg. 
Eggs)
or cook by steam. 
(Materials should be put 
into the given basket). 

Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up 
and press it, press 
“Steam/Stew’ twice and 
the digital indicator 
shows’00250’, then 
press “Start”, the 
program starts running 
along 35 min till it ends 
automatically.

Keep the water between 
800ml and 1750ml while 
boiling. 
And put no more than 
800ml water while cooking 
by steam.  
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Function Materials Steps Remark
Stew (Scented 
tea/ Syrup)

Scented tea: Add rose, 
jasmine, hawthorn, 
medlar, etc., depending 
on your personal taste.
Syrup: Add white fungus, 
jujube, lilies, etc., 
depending on your 
personal taste.

Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up 
and press it, press 
“Steam/Stew’ twice and 
the digital indicator 
shows’00010’, then 
press “Start”, the 
program starts running 
along 80 min till it ends 
automatically.

Keep the water between the 
water lines.

Soybean milk Corn juice: Use fresh 
corn or dried corn that 
has been soaked in water 
for more than 10 hours. 
Add along 100- 150g, also 
add rice no more than 
along 20g.
Soy bean milk: Dried 
beans or soaked 
soybeans. Add along 80- 
120g, also add rice not 
exceeding along 20g.

Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up 
and press it, Selecting 
“Soy bean milk”, then 
press “Start”, the 
program starts running 
along 25-30 min till it 
ends automatically.

The water or materials not 
exceed, prevent overflow  or 
affect the taste,
Not add materials during 
the working process to 
avoid being scalded.  
Not cook for the second 
time to avoid burnt.  

Paste/ Cereal 
& Porridge

Paste: Rice, millet, and 
other materials no more 
than along 100g.

Cereal & Porridge: Lentils, 
millet, corn kernels, 
barley, red beans, broad 
beans, sweet potatoes 
and other materials no 
more than along 150g.

Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up 
and press it, selecting 
“Paste”, then press 
“Start”, the program 
starts running along 
25-30 min till it will have 
the alarms which remind 
the function will 
automatic turn off .

Materials not exceed, 
especially including high 
content of rice, starch, etc., 
the total amount not exceed 
along 80g.
Not cook for the second 
time to avoid  burnt.
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Function Materials Steps Remark
Time / Speed    
(This function 
not support 
heating)

Suitable for a variety of 
materials

Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up 
and press it, selecting 
“Time”, increase or 
decrease the adjust-
ment time from 10 
seconds to 3 minutes, 
then select “Speed”, you 
can increase or 
decrease 1 to 9 speed, 
finally press “Start”, the 
program starts till it will 
have the alarms which 
remind the function will 
automatic turn off .

Materials not exceed the 
Max waterlines

Pre-set Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up.  
Press Pre-set, and the 
+/- of Time will shine, 
you can increase or 
decrease the time 10 
minutes per hit on + or -, 
and you can also keep 
pressing + or -, the time 
will increase or decrease 
quickly(between 10 
minutes and 24 hours). 
Then choose your 
favorite function and 
press Start. The timer 
will count down and the 
function will run 
automatically after timer 
goes to 0. 
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CHAPTER VI-USAGE AND PROCESS

A-96

4. Selecting your desired 
function then press “start”, 
the program starts     

5.After the machine alarms 
for 180s, indicating that the 
program is  completed, you 
can pull out the plug.

1. Put 3cm long materials 
in the jar, then add water, 
keep them between the 
waterline, not too much or 
less.                                                                                                               

3. Turn on the power, the 
“Start/Cancel” lights up and 
press it.

2. Close the cover, align 
the coupler position and 
fix the jug to the motor 
base.

CHAPTER VII-MAINTENANCE

NOTE
1. Must selecting the suitable function key, otherwise the drink will be decreased the taste or raw. More 
serious, it will spill or scorch.
2. Since the jug contains a detection signal, do not take out the jug during the working process, 
otherwise the alarm will not work.
3. Since the jug assembly can prevent human injury, do not take out the cover during the working 
process, so as to avoid being scalded or damage machine.

1. Before cleaning, must pull out the plug.  
2. When cleaning the jar, please be careful to the sharp blade avoid being scratched.
3. Do not wipe the machine with chemicals, such as alcohol.
4. Do not wash the machine directly prevent water from entering the motor base.
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6.When pouring the soup, 
hold the motor base    
with one hand, slowly 
remove the jug and place 
it on the table, then open 
the cover.    
(Be careful to steam when 
opening the cover to 
avoid being scalded)



CHAPTER VIII-MALFUNCTION ANALYSIS

A-96

15. When the residue is difficult to clean, please soak it with warm water, then brush in the same direction 
with a sponge, and wash out with clear water.
6. Do not place the product at a high place or under pressure, also keep away from fire and heat sources.
7. Before cleaning, please wait the jug cool avoid being scalded.
8. After cleaning, use a dry towel to wipe the water on the motor base and cover, then   place it on the 
ventilation condition.

DEMONSTRATION

Malfunction Cause Description Solution

Materials are not broken

Repeat alarm 4 souds  and 
indicating E1

The thermistor open circuit  or 
heating plate does not work

Send to local service center

Repeat alarm 4 souds  and 
indicating E2

Overflow Excessive of water or materials Follow the standard to put some 
water or food

Burnt Water exiguous or Materials 
excessive

Follow the standard to put some 
water or food

Over-temperature protection. 
Possible Cause: materials 
excessive or water exiguous

Follow the standard to put some 
water or food

Low voltage
Materials excessive or exiguous

Water exiguous

Use a voltage regulator
Follow the standard to put some 
water or food
Follow the standard to put some 
water or food
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