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1. Read all instructions before using this appliance.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and / or injury to persons, do not immerse cord, plugs, or Pres-

sure Cooker Body in water or any other liquid.
4. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children. This appliance is

not intended for use by young children without supervision.                                             
5. Unplug cord from outlet when not in use and before cleaning. 

Allow appliance to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance if it malfunctions, has a damaged cord or plug, or has been damaged 

in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair
or adjustment.

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in
fire, electric shock, and / or injury to persons.

8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the  
manufacturer or your service agent.

9. Do not use outdoors.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas, electric burner, or in a heated oven.
12. Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, 

set all control to “off”, then remove the plug from the wall outlet.
13. Do not use this appliance for other than its intended use.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or any hot liquids.
15. Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted into the appliance as they

may result in fire or electric shock.
16. Fire may occur if the appliance is covered or touches flammable material including curtains,

draperies, walls, etc while in operation.
17. To reduce the risk of electric shock, cook only in the provided inner pot.
18. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury. 

Before operating the unit, properly secure and close the unit. See “Operating Instructions.”
19. Do not cook foods such as applesauce, cranberries, cereals, macaroni, spaghetti, or other foods. 

These foods tend to foam, froth, and sputter, and may block the pressure releasing device.
20. Before use always check the pressure releasing device for clogging.
21. Do not open the pressure cooker until the unit has cooled and internal pressure has been reduced.

See “Operating Instructions.” 
22. Do not use this pressure cooker to fry in oil.

iMPORTaNT SaxEGuaRdS ũ 重要安全措施

addiTiONaL iMPORTaNT SaxEGuaRdS

SaqE THESE iNSTRuCTiONS
THiS aPPLiaNCE iS xOR HOuSEHOLd uSE ONLù

WARNING : This appliance generates heat and releases steam during use. Use proper precau-
tion to prevent risk of burns, fire, injuries, or damage to property.

1. Keep hands and face away from the Pressure Release Valve when releasing pressure.
2. Take extreme caution when opening the Lid after cooking. Severe burns can result from steam

inside.
3. Never open the Lid while the unit is in operation.
4. Do not use without the inner Pot in place.
5. Do not cover the Pressure Valve with anything as an explosion may occur.
6. Do not touch the inner pot nor any heating parts, immediately after use. 

Allow the unit to cool down completely first.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
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1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les risques d'incendie, les chocs électriques et/ou les blessures, ne plongez pas le cordon, les prises

ou le corps autocuiseur dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est utilisé par des enfants ou qu'il se situe à leur portée.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance.
5. Débranchez le cordon de la prise lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil et avant de le nettoyer. Laissez

l'appareil refroidir avant de remettre en place ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
6. N'utilisez aucun appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est en-

dommagé de quelque façon que ce soit. Renvoyez l'appareil à un centre technique agréé le plus proche pour le
faire examiner, réparer ou régler.

7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique et/ou des
blessures.

8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou ensemble prévu à cet effet,
disponible auprès du fabricant ou de réparateurs agréés.

9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas non plus en contact avec une sur-

face chaude.
11. Ne placez pas l'appareil au-dessus ou près d'un brûleur à gaz, sur une plaque électrique ou dans un four chaud.
12. Branchez toujours la fiche sur l'appareil en premier, puis branchez le cordon dans la prise murale.  Pour

débrancher, ou désactiver toutes les commandes, retirez la fiche de la prise murale.
13. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
14. Une prudence extrême est requise lorsque vous déplacez l'appareil contenant de l'huile chaude ou tout autre liquide

chaud.
15. Des denrées alimentaires de taille excessive, les emballages sous feuille métallique, ou les ustensiles ne doivent

pas être insérés dans l'appareil car ils constituent un risque d'incendie ou de choc électrique.
16. Un incendie peut se déclarer si l'appareil est couvert ou en contact avec des matériaux inflammables, y compris

des rideaux ou des draperies, des murs, etc durant son fonctionnement.
17. Afin de réduire le risque de choc électrique, faites cuire uniquement dans le récipient amovible fourni.
18. Cet appareil cuit sous pression. Un mauvais usage peut entraîner des brûlures. Avant d'utiliser l'appareil, mettez

l'appareil bien en place et fermez-le. Reportez-vous à la section « Instructions d'utilisation ».
19. Ne cuisinez pas des aliments tels que compotes de pommes, canneberges, céréales, macaronis, spaghettis ou

autres. Ces aliments ont tendance à mousser, écumer et à crépiter et peuvent obstruer le dispositif de relâche-
ment de la pression.

20. Avant toute utilisation, vérifiez toujours si le dispositif de relâchement de la pression est obstrué.
21. N'ouvrez pas l'autocuiseur jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi et que la pression interne ait diminué. Reportez-

vous à la section « Instructions d'utilisation ».
22. N'utilisez pas cet autocuiseur pour faire frire dans de l'huile.

MESuRES dE PROTECTiON iMPORTaNTES

MESuRES dE PROTECTiON SuPPL8MENTaiRES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT : Cet appareil génère de la chaleur et libère de la vapeur durant son fonctionnement. Utilisez
les protections appropriées pour prévenir le risque de brûlures, d'incendies, de blessures ou
de dégâts matériels.

1. Gardez vos mains et votre visage à l'écart de la soupape de décharge lors du relâchement de la pression.
2. Faites extrêmement attention lors de l'ouverture du couvercle après la cuisson. La vapeur à l'intérieur peut provo-

quer des brûlures graves.
3. N'ouvrez jamais le couvercle lorsque l'appareil est en fonctionnement.
4. N'utilisez pas l'appareil sans la cuve de cuisson à sa place.
5. Ne recouvrez pas la soupape de pression par un objet quelconque, une explosion pourrait survenir.
6. Ne touchez pas la cuve de cuisson ni les éléments chauffants immédiatement après utilisation. Laissez tout

d'abord l'appareil refroidir complètement. Cet appareil est prévu pour être utilisé à la maison à des fins telles que :
- la cuisine pour le personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail;
- les fermes;
- par des clients dans des hôtels, des motels et autres environnements de type résidentiel;
- des environnements de type chambres d'hôtes.
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▶ Avoid touching hot parts : outer lid, inner pot, inner lid and especially the steam vent hole.
▶ Do not switch on when the main body is empty.
▶ Make sure that heating plate and the magnetic switch are clean and dry whenever putting the

inner pot into the cooker.
▶ Do not use sharp instruments to clean the inner pot as these will damage the non-stick coating.
▶ A short power-supply cord is provided to prevent becoming entangled in or tripping over a longer

cord.
▶ Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care

is exercised in their use.
▶ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Note         : A. A short power-supply cord (or cord set) is provided to prevent becoming entangled in or  trip-
ping over a longer cord.

B. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in
their use.

C. If a long cord set or extension cord is used.
(1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least equal to

the electrical rating of the appliance.
(2) if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type

three-wire cord, and
(3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop

where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
CAUTION :  During use, the internal parts of the rice cooker and the area around the steam vent are HOT. 

Keep out of reach of children to avoid possible injury.

SHORT CORD INSTRUCTIONS/SPECIFICATIONS

addiTiONaL SaxEGuaRdS

제품규격ũSPECixiCaTiONS ũSP8CixiCaTiONS ũ Thông s sản phâm

ix PROduCTS NEEdS TO bE SERqiCEd
Tel. NO. Éỗố Wố ỗjỗf jjfjưIETNAM

모델명ậodel name ỳ thứng số sản phém CrỚ«Â«Âổ ỳ CrỚ«Â»Âổ
전원powersupply ỳnguồnđiện BC»»Â’, 1Âm

소비전력powerConsumption
Bpproì(약) /fiện năng tiêu hao

취사Cook ỳ nấu Q Âẽ
보온ẽarm ỳữi” ấm «J1ẽ

취사용량 CookingCapacity
ỳ Khối lượng nấu

백미ẽmIterICe ỳCơm trắng »;«Âcup
백미쾌속tgrôoẽmIterICe ỳnấu cơm trắng siêu tốc »;"cup

현미발아ữBôB ỳữạo l t nảymầm »;"cup
누룽지sCorCme“rICe ỳCơmcháy »;2cup
잡곡ỳ현미ậiìedỳôrown ỳngẻ cốcỳữạo l t »;Qcup
된죽tmICKporrI“ữe ỳCháo đặc «;»cup
묽은죽tmInporrI“ữe ỳCháo loẩng Â 1;« 1cup

전원코드길이powerCord Hength ỳ Chiựu dài ẹ cắmngauồn điện « »m

치수 “imension ỳ Kửch thước
폭 ẽidth ỳ Chiựu rộng »Q Qcm
길이 Hength ỳ Chiựu dài J¾ Qcm
높이 height ỳ Chiựu cao »1 cm

제품중량 productweight ỳ Khối lượng sản phém 약(约)4.5kg
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SAảETY PRECAUTIONS

do not cover the automatic steam outlet with your
hand or face.
•It can cause burns “o not cover the steam cap with your hand or face
•especially be careful to keep it out of childrenjs reach

do not use the cooker near hot things such as stove,
gas stove or direct ray of light.
•It can cause an electric shock, fire, deformation, malfunction or discoloration
•“o not put the power Cord near an electric heating appliance
the sheath of the Cordmaymelt and cause fire or electric shock please check
the power cord and plug frequently

don’t spray or put any insecticide and chemicals.
•this may cause fire
•If cockroaches or any insects get inside the cooker, please call a dealer or a
service center

Please be careful of water and chemicals.
•It can cause an electric shock, fire, deformation, malfunction or discoloration
•If water gets into the product, please contact Customer service center

do not open the lid during heating and cooking.
•If you open the lid while boiling or steaming, the steam may cause a burn
•ôe careful when you open the lid right after cooking the steam may cause a
burn

do not over unplug and plug the power cord eọcessively.
•It can cause an electric shock or fire

use a single socket with the rated current above fja.
using several lines can cause overflow or breakdown.
•gsing several lines in one socket can cause overheating or fire please check
the power cord and plug frequently
•If there is a foreign substance or moisture on the power plug, wipe it off before use
•gse an eìtension cord with the rated current above «1B

do not use a rice cooker at a place where dust is
trapped or chemical material is located.
•“o not use any combustible gas or flammable materials nearby a product
•It can cause eìplosion or fire

do not use a deformed inner Pot or an inner Pot
other than the one eọclusively for the product.
•gsing another inner pot can cause an operation error or fire
•ẽhen you have dropped the Inner pot or the Inner pot is deformed, contact
Customer service center

do not use it without the inner pot.
•It can cause electric shock or malfunction
•“o not pour rice or water without the inner pot
•If rice or water gets inside the body, do not turn the product over or shake
it please contact the dealer or service center

do not cover the automatic steam outlet with a
duster, a towel or apron, etc.
•It can cause a fire or a breakdown
•It can cause an eìplosion by pressure

do not bend, tie or pull the power cord by force.
•It can cause an electric shock or short circuit resulting in fire please check
the power cord and plug frequently

Remove eọternal substances on plug with a clean cloth.
•It may cause fire please check the power cord and plug frequently

do not change, eọtend or connect the power cord
without the advice of a technical eọpert.
•It can cause an electric shock or fire

do not move the product by pulling the power cord.
•electric short might cause fire

do not clean the product with water or pour water in
the product.
•It can cause an electric shock or fire

do not alter, reassemble, disassemble or repair.
•It can cause an electric shock or fire
•only a service technician should dismantle or repair the product Contact
Customer service center for repairs or malfunction

do not put a foreign substance such as a metal stick
into the Steam cap or the product. ẹEọtra caution
with children.ủ
•It can cause an electric shock or fire

•this sign is intended to remind and alert that something
may cause problems under the certain situation
•please read and follow the instruction to avoid any harmful
situation
•Indicates a prohibition

thismeans that the action it describesmay reỚ
sult in death or severe inzury

•Indicates an instruction

read the following product safety guide carefully to prevent any accidents andỳor serious danger
]ẽarningj and ]Cautionj are different as follows

●

●

Warning

this means that the action it describes
may result in inzury or property damage

Caution

ờarning do not

do not use damaged power cord, plug or loose socket.
•If the sheath of the power Cord has peeled off or is picked due to careless
ness during use of the product, it may cause fire or electric shock thus, check
the status of the power Cord, power plug, and socket frequently
•If the power Cord or the power plug is damaged, let the manufacturer, the
store, or a qualified technician service technician change the cord to preỚ
vent harm
•please let the designated service center repair the product without fail
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HSAảETY PRECAUTIONS

Please clean the body and other parts after cooking.
•If you cook and warm rice after making a steamed dish, the smell may permeate the rice
•refer to page «1 and clean it before use

To clean the product, wait until it cools down.
•the heated areas may cause a burn

ờhen you clean the product, wash the inner Pot and the
detachable Cover with neutral detergent, and dry them.
ờipe the product with a dry and clean cloth.
be cautious when opening rice cooker immediately after cooking be-
cause steam and heat from the inside of the product can cause burns.

after cooking, wipe out the water remaining in the product.
•the heated areas may cause a burn
•ẽipe out the water remaining in the tray of the product

do not place on rough top or tilted top.
•It may cause fire or malfunction
•ôe careful not to get caught in the power Cord with hands, feet, or otherobzects and fall on the product

Please pull out the plug when not in use.
•It may cause electric shock, electrical short, and fire due to the lowỚ
ering of the insulation performance

do not touch the metallic surface of the inner pot
and heating plate after cooking or warming
•ừou may get burned

Please contact dealer or service center when strange smell or smoke occur.

do NOT use near wall or furniture. Otherwise wall or
furniture may be damaged, discolored or deformed
due to vapor or heat.
•ẽhen using in drawer or cabinet etc, ensure that vapors do not enter it

Please carefully pull out the plug when not in use.
•It can cause electric shocks or fire
•gse BC «»Â’ only

do not drop or impact the cooker.
•It can cause a safety problem
•“o not apply eìcessive force to or drop the product

do not use over the maọimum capacity.
•It can cause overflow or breakdown
•“o not make porridge over the designated amount

don’t use inner pot for various purposes. and do not
heat up the inner pot on the gas stove.
•the Inner pot may be deformed or the coating may be peeled off which may
cause a malfunction

The inner Pot coating may be peeled off.
•Inner pot coating may wear away after long use
•ẽhen cleaning the inner pot, do not use tough scrubber,metallic
scrubber, brush, abrasive metallic etc

Please avoid using it on an unstable location where
the rice cooker can easily fall.
•It can cause a deformation or a fire •It can cause burns or breakdowns
•ôe careful to install the power cord in an area that is not easily disturbed

Take out the Rice shovel before keeping warm.
•It may cause odor or discoloration

if possible, only use warming function when cooking
white rice. Other foods are easily discolored.

during warming, close the lid and then connect the
power supply.
•Hong period of warming may cause a smell of rice or discoloration

Please plug the power cord completely into the power
socket.

do not put any needles, cleaning pins, etc. in the
ventilator or any gap of the cooker.
•It can cause an electric shock or fire
Keep the cooker out of reach of children.
•It can cause burns, electric shock or inzury

ờarning do not

ờarning Remember

Caution do not

Caution Remember

be careful that both the plug and power cord are
not bit by animals or pierced by sharp metal mate-
rials.
•“amages by impact can cause an electric shock or fire please check the
power cord and plug frequently

do not plug or pull out the power cord with wet hands.
•If the power cord is impacted it may cause electric shock and fire

do not use the product for other than cooking, warming, and designated menu,
such as boiling water, sweet rice drink, seaweed soup, curry, frying, etc.
•It may cause a malfunction or odor

do not use on a rice chest or a shelf.
•“o not use between furniture please check the power cord and plug frequently
•If used on furniture, automatic steam releasing can cause damage,
fire and an electric shock

Clean any dust or eọternal substances off the tem-
perature sensor and inner pot.
•It can cause a system problem or fire

attach the detachable Cover before you use the prod-
uct.
•If you use the product without the “etachable Cover, it may cause electricshock, fire, steam leak and a disorder of the product

do not place heavy things on the power cord.
•It can cause an electric shock or fire please check the power cord and plugfrequently

be careful not to harm your hands when opening the cover.
•“o not leave the cover opened It might cause accident

do not plug or pull out the power cord with wet hands.
•If you pull the power plug out with a wet hand, it may cause electric shock
•If you eìcessively pull the power plug, it may cause electrical short and
electric shock due to a disorder in the power Cord



8

MESURES DE SwCURITw

avertissement iNdiCaTiON
Ne pas utiliser un cordon d’alimentation, prise élec-
triíue, ou prise murale endommagée.
•peut entrainer un choc ủlectrique ou un incendie

do not cover the automatic steam outlet with your
hand or face.
•Cela peut provoquer des brèlures ne pas couvrir le couvercle de vapeur avec
vos mains ou votre visage
•’euille particuli rement ủloigner ljappareil hors de la portủe des enfants

Ne pas ouvrir le couvercle pendant le réchauffement
ou la cuisson.
•si vous ouvre le couvercle au cours de ljủbullition ou de la cuisson, cela peut
provoquer des brèlures dues à la vapeur
•soye vigilant lorsque vous ouvre le couvercle immủdiatement apr s le cuisỚ
son Cela peut provoquer des brèlures dues à la vapeur

Ne pas placer d’autres récipients à l’intérieur
de l’appareil.
•il se pourrait qujil atteigne gne tempủrature plus ủlevủe et qujil provoque “es
brèlures auì mains ou choc ủlectrique

Ne pas utiliser l’autocui seur sans le panier amovible.
•peut entrainer choc ủlectrique ou “ysfonctionnement
•ne pas mettre directement He ri ou ljeau sans le panier

Ne pas recouvrir le couvercle avec un chiffon, une
serviette
•provoquer un dysfonctionnement ou ljarrêt de ljautocuiseur

Ne pas placer l’appareil dans l’eau, liíuide ouflamme.
•entraine un choc ủlectrique ou une incendie

Ne pas placer l’appareil dans l’eau, liíuide ou flamme.
•entraine un choc ủlectrique ou une incendie

Ne amais vaporiser de l’insecticide ou un produit
chimiíue dans l’autocuiseur
•risque djincendie et djintoìication mortelle

utiliser le courant électriíue comme Spécifié, n’utiliser
íue du fja.
•peut entrainer un choc ủlectrique ou un incendie

Ne pas placer l’autocuiseur dans un environnement
poussiéreuọ Ou à côté de substances chimiíues
ẹfacilement inflammableủ
•peut entrainer des eìplosions ou un incendie

Ne pas plier, ne pas attacher le cordon d’alimentation
•entraine un choc ủlectrique ou un court circuit suivi djune incendie

Enlever tout élément étranger de la prise Electriíue ou
du cordon d’alimentation avec
•gne serviette propre

Ne pas changer, étendre ou manipuler le Cordon d’ali-
mentation sans l’avis d’un eọpert.
•peut causer un choc ủlectrique ou un incendie

Ne pas déplacer le produit en tirant sur la corde ali-
mentaire.
•peut entrainer un incendie

Ne pas verser de l’eau à l’eọtérieur du bac de cuisson
•entraine un choc ủlectrique ou une incendie

Ne pas démonter ou réparer les piýces de L’appareil
soit même.
•peut entrainer un choc ủlectrique ou un incendie
•Contacter directement le revendeur

Ne pas démonter ou réparer les piýces de L’appareil
soit même.
•peut entrainer un choc ủlectrique ou un incendie
•Contacter directement le revendeur

Ne pas mettre en contact avec un ob et métalliíue ou
d’un ob et étranger dans l’autocuiseur
•peut causer un choc ủlectrique ou un incendie

Ne pas insérer d’aiguille, de tige de nettoyage dans le
ventilateur ou tout autre élément dans la mi oteuse.
•Cela peut provoquer un choc ủlectrique ou un incendie

Ne amais laisser des enfants utiliser l’appareil sans
surveillance.
•Cela peut causer des brèlures et des chocs ủlectriques

Ne pas brancher et débrancher la prise électriíue ou
cordon d’alimentation.
•entraine une incendie ou un choc ủlectrique

Ne pas mettre à la portée d’un animal domestiíue
•entraine des brèlures, choc ủlectrique, incendie

Hise attentivement le guide de sủcuritủ du produit qui suit afin dỗủviter les accidents etỳou les dangers graves
‘ Bvertissement > et ‘ Bttention > diff rent comme suit ù

●

●

•Ce symbole vise à rappeler et à alerter que quelque chose peut
entraỞner des probl mes dans la situation donnủe
•’euille lire et respecter lỗinstruction afin dỗủviter toute situation
dangereuse
•Indique une interdiction

Cela signifie que lỗaction qui est dủcrite peut
entraỞner la mort ou une blessure grave

Cela signifie que lỗaction dủcrite peut entraỞner
des blessures ou des dủgâts matủriels •Indique une instruction

AFertissement

Attention
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avertissement iNdiCaTiON

aTTENTiON Ne pas

Ne pas le placer sur une étagýre ou une table d’appoint.
•ne pas mettre le cordon alimentaire entre les meubles pour ủviter un risque
djincendie ’ủrifier souvent le bon ủtat “u cordon alimentaire et prise ủlecỚ
trique

Retireè la poussiýre ou toute substance eọterne du
détecteur de température et du contenant interne.
•Cela peut provoquer un probl me du syst me ou un incendie

assureè-vous de placer le couvercle amovible avant
d’utiliser l’appareil.
•si vous utilise ljappareil sans le couvercle, cela peut provoquer un choc ủlecỚ
trique, un incendie, des fuites de vapeur et une dủfectuositủ de ljappareil

attention de ne pas se faire mal auọ mains Lors de
l’ouverture du couvercle
•ne pas laisser ouvert le couvercle pour ủviter des accidents

Ne pas poser des ob ets lourds sur le cordon d’ali-
mentation
•entraine un choc ủlectrique ou une incendie

Ne pas brancher ou débrancher l’appareil avec
•Hes mains mouillủes entraine un choc ủlectrique

Ne pas utiliser l’autocuiseur pour d’autres fonctions
inadaptées.
•provoque une mauvaise odeur ou la dủgradation du panier amovible

Contacter le revendeur pour service aprýs vente pour
tout anomalie ẹodeur, fumée ủ débrancher la prise de
courant et contacter le revendeur

débrancher le cordon d’alimentation aprýs son utilisation
•entraine choc ủlectrique ou incendie njutiliser que du BC »»Â;»2Â ’

Ne pas utiliser au-delà de la capacité de l’autocuiseur
•entraine un arrêt ne pas cuir de la soupe ou du bouillon

de préférence, utiliser la fonction ” garde chaud Q íue
pour la Cuisson du riè blanc. Les autres aliments peu-
vent décolorer lors de la cuisson.

Enlever la cuilliýre à riè avant la cuisson.
•Cela peut dủcolorer le ri ou riquedỗ être collủ au ri

utiliser l’autocuiseur sur une surface plate
•et stable et ủviter que celuiỚci tombe provoque un dysfonctionnement

Ne pas utiliser le panier amovible pour une autre utili-
sation. Ne pas réchauffer le récipient sur un réchaud.
•entraine une dủformation du panier et la dủgradation de ljanti adhủsif

débrancher la prise en cas de non utilisation de l’au-
tocuiseur.
•provoque un ủlectrochoc ou une incendie

d’alimentation et peut entrainer un dysfonction-
nement
•ne pas faire tomber ljautocuiseur entraine un dysfonctionnement

Ne pas déposer l’autocuiseur par terre ou sur.
•gne surface trop haute Bbime le cordon

Ne pas toucher les parties métalliíues de l’au-
tocuiseur aprýs son utilisation
•provoque des brèlures

Ne pas placer à proọimité d’un mur, meuble, ob et.
•Ha vapeur entraine un changement de couleur ou dủformation de ljobzet

Contacter le service aprýs vente si le panier amovible
est s’est abimé. Le film anti adhésif Peut partir avec le
temps. Ne pas utiliser.
•“jủponge mủtallique, de brosse pour le lavage

Lorsíue vous nettoyeè l’appareil, veuilleè vous as-
surer de laver le contenant interne et le couvercle
amovible avec un détergent neutre et veuilleè
l’assécher adéíuatement.
Essuyeè l’appareil avec un chiffon sec et propre.

Soyeè vigilant et éviteè les br lures dues à la vapeur
et la chaleur provenant du contenant interne de l’ap-
pareil aprýs la cuisson.

qeuilleè nettoyer l’unité principale et les autres piýces
aprýs la cuisson.
•si vous faites cuire et rủchauffer du ri directement apr s avoir fait des plats
cuits à la vapeur, ljodeur peut imprủgner le ri

Lors du ” garde chaud Q, rabattre le couvercle Et al-
lumer la fonction.
•sinon le ri colle sur le panier Bmovible

attendre le refroidissement des parties à nettoyer
•pour ủviter des brèlures

bien nettoyer le corps de l’autocuiseur aprýs L’utilisation
•pour ủviter les odeurs et dủgradations
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안전상의 경고

경고 (금지)

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 
사용을 중지하고, 고객상담실로 문의바랍니다.
•제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 
찍힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원코드와 
전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
•전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 
하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자 (서비스 기사)에
의해 코드 교환을 하십시오. 
•반드시 지정된 서비스센터에서 수리하시기 바랍니다.

사용 중 증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
•화상의 우려가 있습니다. 취사 중 나오는 증기는 매우  뜨거우므로 
손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
•전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 
감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오. 
•화재 발생의 우려가 있습니다.
•제품 내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는 고객상담실로 문의
하십시오.

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳에서는 사용
하지 마십시오.
•전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
•제품에 물이 들어 갔을 경우에는 고객상담실로 꼭 문의하십시오.

제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구 등의
가까이에서 사용하지 마십시오.
•전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다. 
•전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의
원인이 됩니다. 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.

취사나 요리가 진행 중에 있을 때, 뚜껑을 열지 마십시오.
•밥이 끓거나 뜸이 진행 중일 때 뚜껑을 열면 증기에 의한 화상의 
원인이 됩니다.
•취사 후 뚜껑을 열 때 증기에 의한 화상의 위험이 있으므로 주의를 
요합니다.

반드시 정격 15A 이상의 접지단자가 있는 교류 120V 전용 콘센트에
서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에
꽂아 사용하지 마십시오.
•여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 
감전의 원인이 됩니다. 수시로 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
•전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 
사용하십시오.
•연장코드도 15A 이상의 것을 사용하여 주십시오.

먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
•제품 근처에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하지 마십시오.
•폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

변형된 내솥이나 전용 내솥이 아닌 것은 사용하지 마십시오.
•내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
•내솥을 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는 고객상담실로 문의 하십시오.

내솥 없이 사용을 하지 마십시오.
•감전 및 고장의 원인이 됩니다.
•내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
•쌀이나 물이 들어갔을 경우에는 제품을 뒤집거나 흔들지 마시고 
고객상담실로 문의하십시오.

증기배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 
올린 채 사용하지 마십시오.
•본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.
•감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다. 수시로 전원코드
상태를 확인하십시오.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 
주십시오. 
•화재의 원인이 됩니다.  수시로 전원플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

전원코드를 임의로 연장하거나 연결하는 등 가공하여 사용하지 마십시오.
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 이동시 전원코드를 이용하여 들어올리거나 잡아당겨서 이동
하지 마십시오.
•쇼트로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.
•전기누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
•제품에 물이 들어간 경우는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 
고객상담실로 문의하십시오.

제품을 분해 하거나 개조하지 마십시오.
•화재 및 감전의 원인이 됩니다.
•서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오, 수리 및 
고장 상담은 고객상담실로 문의하십시오.

증기구나 제품 내부에 금속 막대기 등 이물질을 절대 넣지 마십시오
(특히, 어린이 주의)
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그를 반복하여 뺐다 꽂았다 하지 마십시오.
•감전 및 화재의 원인이 있습니다.

흡·배기구 또는 틈 사이에 바늘, 금속물 등 이물질이 들어가거나 
막히지 않도록 하십시오.
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.

플러그 및 전원 코드부를 동물이 물어뜯거나 못과 같이 날카로운 
금속물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오.
•충격으로 인한 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
수시로 전원코드와 전원플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 
두지 마십시오.
•고열에 화상을 입거나 감전이 될 수 있습니다.

•이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 
대하여 주의를 환기시키는 표시입니다. 
•위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.
•이 기호는 어떤 행위를 ‘금지’하는 표시입니다. 

피하지 않을 경우 사망이나 중상을 
초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 
있는 잠재적인 위험상황 •이 기호는 어떤 행위를 ‘지시’하는 표시입니다. 

‘안전상의 경고’는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
‘안전상의 경고’는 ‘경고’와 ‘주의’의 두가지로 구분되어 있으며 ‘경고’와 ‘주의’의 의미는 다음과 같습니다.

●

●
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안전상의 경고

주의 (금지)

주의 지시

경고 (지시)

쌀통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.
•전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
수시로 전원코드  상태를 꼭 확인하십시오.
•취사 또는 요리 중 증기가 배출될 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손
상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품 사용시 반드시 분리형 커버를 부착한 후 사용하십시오.
•분리형 커버 없이 사용시 감전, 화재 증기누설 및 제품고장의 원인이 됩
니다.

뚜껑을 여닫을 때 손을 다치지 않도록 주의 하십시오.
•뚜껑을 열어 놓은 상태로 방치하지 마십시오, 사고의 원인이 됩니다.

온도감지기, 밥솥 내부 및 열판 또는 내솥 바깥부위의 이물질 (밥알,
기타음식물 등)은 반드시 제거 후 사용하십시오.
•제품 사용 전 반드시 이물질 제거상태 확인 후 사용하십시오.
•온도감지를 정확히 못하게 되므로 내솥이 가열되어 이상작동 및 화
재의 원인이 됩니다.

전원코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품 바닥에 눌러
지지 않도록 주의해 주십시오.
•화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그를 콘센트에서 꽂거나 뺄때는 손의 물기를 반드시 제거
한 후 전원플러그를 잡고 꽂거나 빼 주십시오.
•젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
•무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될
수 있습니다.

취사,보온 지정된 메뉴 이외의 물끓임, 식혜, 미역국, 카레, 기름으로
튀기는 요리 등 다른용도로 사용하지 마십시요.
•고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가나면 즉시 전원플러그를
뽑고 고객상담실로 문의해 주십시오.

120V 이외에는 사용하지 마십시오.
•감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
•제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.
•220V 전원에서 승압용 트랜스를 120V로 감압해서 사용하지 마십시오.

제품에 심한 충격을 주가나 떨어뜨리지 마십시오.
•제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
•제품에 무리하게 힘을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.

최대 용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.
•밥물 넘침이나 취사불량 등 고장의 원인이 됩니다.
•죽은 지정된 용량 이상은 사용하지 마십시오

주걱을 넣은 채 보온하지 마십시오.
•밥 냄새 또는 변색의 원인이 됩니다.

제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등을 놓고 사용하지 마십시오.
•화재 및 변형의 원인이 됩니다.
수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.

사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
•절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.
•내솥의 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

사용 중이거나 사용직후는 내솥 및 내부, 내솥케이스, 열판 등은 뜨거
우므로 만지지 마십시오.
•고열에 의한 화상을 입을 수 있습니다.

내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.
•내솥의 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.
•화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
•전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품에 떨어지지 않도록 주의
하십시오.

흰밥 이외의 식품에는 변질하기 쉬운 것(팥밥, 혼식, 크로켓,    그라
탱 등)이 있으므로 가능하면 보온하지 마십시오. 전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 마시고 꼭 전원플러그를

잡고 뽑아주십시오.
•전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

보온 중에는 반드시 뚜껑을 닫고 전원을 접속하여 주십시오.
•밥 냄새 또는 변색의 원인이 됩니다.

청소는 제품을 식힌 후에 하십시오.
•고온부에 접촉되어 화상의 원인이 됩니다.

취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦아 주십시오.
•이상한 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
•본체의 물받이에 고인 물을 닦아 주십시오.

제품을 청소할 때는 내솥과 분리형 커버는 중성세제로 씻은 후 잘 
건조 시키시고 본체는 물기가 없는 깨끗한 천으로 닦아서 말려주십
시오.

취사 직후, 제품 내부의 증기 및 고열로 인한 화상의 우려가 있으므
로 주의를 요합니다.

전원커넥터는 제품 플러그 끝까지 꽂아 주십시오.

전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아주
십시오.
•전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.
•찜 요리 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어들 수도 있습
니다.
•37쪽을 참조하여 개끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
•제품을 장기간 사용할 경우 내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
•거친 수세미나 금속성 수세미로 내솥을 씻을 경우 코팅이 벗겨질 수 
있으니 반드시 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.
•날카로운 식기류(포크, 숟가락, 젓가락 등)를 내솥에 넣은 채 씻을 경우
내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

벽 및 가구 가까이에서 사용하지 마십시오, 증기 또는 열로 인해 
벽 및 가구를 손상 시키고, 변색 및 변형의 원인이 됩니다.
•수납 캐비닛 등에서 사용할 때에는 안에 증기가 스며들지 않도록 해 주십시오.
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Cần nghiêmngặt tuân thụ các cảnh báo an toàn và sề dòng đúng cách để phỏng tránh s: cố hoặc nguy hiểmcó thể ìảy ra
LCảnh báo an toànd chia r% hai khái niệm là Lcảnh báod và Lchú Xd, theo đó, Lcảnh báod và Lchú Xdmang X ngh*a như sau

●

●

Kử hiệu này thể hiện cần chú X trong một số điựu kiện đặc biệt
có thể gây nguy hiểm
fể tránh nguy hiểm cần đọc k! và làm theo hướng d'n
Kử hiệu này mang X ngh*a Lcấmd một số hành vi nào đó
Kử hiệu này mang X ngh*a Lhẩy th:c hiệnd một việc làm nào đó

Hà tanh huống nguy hiểm, nếu khứng tránh sí có thể
gây tai nạn chết người hoặc trọng thương

Hà tanh huồng nguy hiểm, nếu khứng tránh sí có thể gây
các chấn thương nhẤ
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Khi dữy cắm hoặc phẩch cắm bị v?, h)ng hoặc cắm không chắc,
cần liên hệ vểi trung tữm bảo hành.
Khi sề dòng sản phém, có thể ìảy ra một số tai nạn nếu dây cắm bị h hoặc đ t do
thiếu chú X Cần thường ìuyên kiểm tra trạng thái cụa dây cắm, phửch cắm và ẹ cắm
trong trường hợp dây cắm, phửch cắm bị vằ, hoặc đ th , cần mang đến cứng ty sản
ìuất, đại lX hoặc k* thuxtviên được ch ng nhxn để đẹimới, tránh trường hợp nguyhiểm
có thể ìảy ra
Cần đến trung tâm bảo hành được chY định để tiến hành sềa ch”a

Không đ tay hay đưa mặt gần van áp suất và lẻ thoát hơi
nưểc khi nồi đanghoạt động
Có thể gây bWngù Khi nồi đang hoạt động, hơi nước thoát ra rất nóng, tránh để tay hoặc
đưa mặt gần nồi
Khứng để dây cắm điện gần nơi có các vxt nóng, có thểgây ra hiện tượng chảy, cháy
chxp ẹ cắm thường ìuyênkiểm tra tanh trạng dây cắm

Không rắc hoặc cho các chất hóa hực, thu c sát tr2ng vào nồi.
Có thể gây hWa hoạn
Khi có gián hoặc các cứn trung khác ìâm nhxp vào nồi, cần hWi tư vấn t trung tâm bảo
hành

Không sử dụng sản phâm tại nhớng khu vVc có khả năng
làm ưểt sản phâm như nhà tắm, bồn rửa bát.
Có thể gây hiện tượng rỏ điện hoặc gixt điện
Khi có nước ìâmnhxp vào trong sản phém, cần thứng báo với trung tâmbảo hành

Tránh đ sản phâm ì nơi có ánh sáng trVc tiếp, gần
bếpga, bật lửa, các vật truyòn nhiệt, vv.
fó có thể là nguyên nhân gây ra rỏ điện, gixt điện, biếndạng, thay đẹi màu sắc và
các tai nạn cháy nẹ
Khứng để dây cắm điện gần nơi có các vxt nóng, có thểgây ra hiện tượng chảy,
cháy chxp ẹ cắm thường ìuyênkiểm tra tanh trạng dây cắm

Khi nồi đang trong chu trỉnh hoạt động, tuyệt đ i không mì
nắp nồi.
Có thể gây thương tửch do hơi nước thoát ra nếu m nắpnồi trong lúc gạo đang được
nấu hoặc cơm đang được ụnhiệt
Cần chú X khi m nồi sau khi cơm đẩ chửn, hơi nước thoát ra có thể gây thương tửch

Chú y ch( d2ng điện có cư1ng độ d4ng điện fja trì lênvà
hiệu điện thế WW'q, không cắm nhiòu phẩch cắm tại f điện.
Khi sề dòng nhiựu sản phém hoặc các thiết bị điện cungmột chĐ có thể gâyra tai tạn
cháy nẹ, chxp điện, cần thường ìuyên kiểm tra tanh trạng cụa ẹ cắm
trong trường hợp phửch cắmdửnh dị vxt hoặc hơi nước, cần lau sạch trước khi sề dòng
trong trường hợp sề dòng ẹ cắm chuyựn, lưu X cường độ dỏng điện tại ẹ cắm chuyựn
phải đạt «1B tr lên

Không sử dụng sản phâm tại nơi có nhiòu bụi hoặc nơicó
chứa các chất hóa hực.
Khứng sề dòng nh”ng vxt dòng có gas có tửnh năng gia nhiệt hoặc các chất dỡ gây cháy
nẹ gần sản phém
Có thể là nguyên nhân gây nẹ hoặc hWa hoạn

Không sử dụng l4ng nồi đ3 bị biến dạng hoặc không phải l4ng
nồi chuyên dụng.
Có thể ìảy ra nguy hiểm cháy nẹ khi nhiệt độ lỏng nồi quá cao
Khi đánh rơi lỏng nồi hoặc làmbiến dạng lỏng nồi, cần đến tư vấn tại trung tâmbảo hành

Không sử dụng sản phâm khi không có l4ng nồi.
Có thể gây nguy hiểm điện gixt hoặc hư hWng sản phém
Khứng cho gạo hay nước vào bên trong khi khứng có lỏng nồi
Khi có gạo hoặc nước rơi vào linh kiện khác trong nồi, chú X khứng lxt nồi hoặc lắc
nồi, cần đem đến trung tâmbảo hành để được tư vấn

Không sử dụng sản phâm khi lẻ thoát hơi nưểc hoặc vanáp suất bị
bẩt kẩn bìi các vật dụng như khăn lau, vải trang trẩ hay các vật
dụng khác đưzc đặt lên trên.
Có thể gây hiện tượng biến dạng, thay đẹi màu sắc hoặchư hWng sản phém

Không buộc, cuộn, kéo íuá mức dữy cắm.
Có thể gây rỏ điện, gixt điện hoặc cháy nẹ thường ìuyên kiểm tra tranh trạng dây diện

Cần lau sạch các chất bân bám vào phẩch cắm bổng giỏ khô.
Có thể gây hWa hoạn Cần kiểm tra k! trạng thái phửch cắm

Không tV y n i dữy hoặc d2ng các biện pháp thã công làm
dài dữy.
Có thể gây nguy hiểm điện gixt hoặc cháy nẹ

Không d2ng dữy cắm đ lôi hoặc kéo đ di chuy n sản
phâm
Có thể ìảy ra tai nạn cháy nẹ do hiện tượng đoản mạch

Không đ sản phâm vào bồn rửa bát đ vệ sinh hoặc
đ nưểc vào bên trong sản phâm.
Có thể gây ra hiện tượng rỏ điện, gixt điện hoặc hWa hoạn
nếu sản phém bị nước vào, cần rút phửch cắm, d ng sề dòng và mang đến trung
tâm bảo hành

Không tV y tháo lắp sản phâm
Có thể gây ra tai nạn cháy nẹ và gixt điện
ChY để các nhân viên cụa trung tâm bảo hành tháo hoặc sềa ch”a sản phém
Cần đến trung tâm bảo hành để được tư vấn sềa ch”a

Không cho bất kỉ vật kim loại hay dị vật vào lẻ thoát hơi
nưểc hay vào bên trong nồi. ẹChú y trỏ emủ
Có thể gây ra tai nạn cháy nẹ và gixt điện

Không đ trỏ emmột mỉnh sử dụng nồi, đ nồi ọa tầm tay
trỏ em.
Có thể gây ra tai nạn cháy nẹ và điện gixt

Không cho các vật như kim, dụng cụ vệ sinh, vật kim loại
và các dị vật khác vào kở linh kiện hoặc các lẻ hút, thoát
khẩ cãa nồi.
Có thể gây hiện tượng gixt điện hoặc hWa hoạn

Cần chú y phẩch cắm và dữy cắm không bị hì, đứt do động
vật cắn hoặc cự vào các vật sắc nhựn.
nh”ng lĐi hWng vằ do va đxp có thể là nguyên nhân gâygixt điện, cháy nẹ,vv
Cần thường ìuyên kiểm tra dây điện, ngườn điện và trạng thái phửch cắm

Không lặp lại thao tác cắm rồi rút phẩch cắm điện ra liên tục.
Có thể bị bWng hoặc gixt điện
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Không đặt sản phâm lên các vật như th2ng gạo, giá đ? đa
dụng.
Khi dây d'n bị ch n tại các kí có thể gây hiện tượng chxp cháy điện hoặc gixt điện
Cần kiểm tra trạng thái dây d'n thường ìuyên
Khi nồi đang trong chu tranh hoạt động, và hơi nước thoát ra, nh”ng đồ vxt như
thung gạo, giá đằ đa dòng cóthể làm sản phém hư hWng, bốc cháy hoặc gixt điện

Ch( sử dụng khi nắp trong cãa nồi đ3 đưzc lắp vào hoàn ch(nh.
nếu sề dòngmà khứng có nắp trong, có thể gây ra hiện tượng điện gixt, hWa hoạn,
ìa hơi, và hWng nồi

Chú y không đ tay bị thương tẩch khi đóngũ mì nồi
Cén thxn khi nồi đang m nắp, có thể gây tai nạn

Cần loại b) sạch dị vật bao gồm cả hạt cơm và các loạithức
ăn khác tại cácbộ phận cảm biến nhiệt, bên trong nồi, mữm
nhiệt và khu vVc l4ng nồi trưểc khi sử dụng.
trước khi sề dòng cần kiểm tra đẩ loại bW sạch các dị vxt chưa
nếu phần cảm biến nhiệt khứng cảm biến chửnh ìác có thể gây các tác động khứng
mong muốn trong quá tranh gia nhiệt cho lỏng nồi, hoặc gây cháy nẹ

Chú y không đặt vật nặng đý lên dữy điện và đặt nồi đýlên dữy.
Có thể gây hiện tượng điện gixt hoặc cháy nẹ, cần thường ìuyên kiểm tra trạng thái cụa dây

Lau khô tay khi cắm hoặc rút phẩch cắm.
nếu để tay ướt tiếp ìúc với nguồn điện trong quá tranh rútỳcắm phửch có thể bị điện gixt
nếu rút phửch cắm khứng đúng cách có thể gây rỏ điện hoặc bị điện gixt

Ngoài việc nấu cơm, giớ ấm và các chức năng có trong
menu, tuyệt đ i không d2ng nồi vào các mục đẩch nấu
món khác như đun nưểc, nấu nưểc gạo Hàn ằu c, canh
rong bi n, cà ri, chiên dầu
Có thể gây hư hWng nồi hoặc bốc mui khứng mong muốn

Khi đang sử dụng nếu nghe thấy ữm thanh lạ, hoặc ngửi
thấy m2i hoặc khói lạ, cần lập tức rút phẩch cắm, loại b) áp
suất trong nồi và liên hệ vểi trung tữm bảo hành.

Không sử dụng d4ng điện có hiệu điện thế khác WW'q
Có thể gây ra hiện tượng gixt điên, cháy nẹ
sản phém khứng hoạt động banh thường

Chú y không đ sản phâm bị va đập mạnh hoặc rơi.
Có thể gây ra các vấn đự vự hư hại cho sản phém hoặc phát sinh các tanh huống
nguy hiểm
Khứng dung s c đ ủp hoặc làm rơi sản phém

TrĐ cơm trắng, các loại thVc phâm khác như cơm đậu,
cơm ng c c, khoai, gratin vv d bị biến chất nên không
nên d2ng chức năng giớ ấm.

Không giớ ấm cơm khi vá ọểi cơm c4n đ trong nồi.
Hà nguyên nhân khiến cơm biến màu hoặc có mui

Không đặt nồi trên các mặt phûng nghiêng hay mặt
nhấpnhô
Có thể gây ra hiện tượng cháy nẹ hoặc hư hại sản phém
Chú X đặt sản phém nơi dây điện khứng vướng chân tay, tránh hiện tượng rơi
hWng sản phém

Không sử dụng l4ng nồi vào các mục đẩch khác hoặc đặt-
trVc tiếp lên lửa.
Có thể gây biến dạng lỏng nồi hoặc bong lớp chống dửnh d'n đến hư hại sản phém

Khi không sử dụng, cần rút các phẩch cắm kh)i cắm.
Có thể gây hiện tượng gixt điện, rỏ điện, cháy nẹ do khả năng cách điện thấp

내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.
•내솥의 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

Không đặt sản phâm lên các đồ d2ng như thảm trải, tấm-
nam chữm., tấm trải điện.
Có thể gây tai nạn cháy nẹ hoặc biến dạng sản phém
thường ìuyên kiểm tra trạng thái cụa sản phém

Không nấu lưzng íuá nhiòu so vểi mức t i đa íuy định cãa nồi.
Có thể gây ra các vấn đự vự hư hại cho sản phém hoặc phát sinh các tanh huống nguy hiểm
Khứng dung s c đ ủp hoặc làm rơi sản phém

Khi rút phẩch cắm, lưu y không cầm vào dữy điện, phải cầm
vào phần phẩch cắm đ rút ra
Có thể bị điện gixt hoặc nguy hiểm cháy nẹ

Trong khi nấu, lưu y cần phải đóng nắp nồi trưểc khi cắm
điện.
Có thể gây mui cho cơm hoặc khiến cơm thay đẹi màu sắc

Ch( vệ sinh sau khi nồi đ3 nguội.
“o tiếp ìúc với các bộ phxn đang tWa nhiệt cao có thể gây thương tửch

Sau khi nấu cơm ọong cần lau sạch nưểc dẩnh trong nồi.
Có thể gây bốc mui khứng mong muốn hoặc thay đẹi màu sắc sản phém
fẹ nước trong hộp ch a hơi nước ngưng tò phửa sau nồivà lau sạch hộp ch a

Khi vệ sinh nồi, rửa l4ng nồi và nắp trong nồi bổng nưểc
rửa bát trung tẩnh rồi đ khô, lau nồi bổng khăn sạch và
khô rồi đ khô.

Ngay sau khi nấu, lưu y tránh bị thương do hơi nưểc và
nhiệt độ cao trong nồi.

Cuộn hết phần dữy điện vào trong đáy nồi.

전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아주
십시오.
•전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

Lưu y dựn dềp vệ sinh sau khi nấu
nếu sề dòng tửnh năng nấu cơm hoặc làm ấm cơm ngay sau khi nấu món hấp tha
cơm có thể bị ám mui
tham khảo trang J¾ vự cách vệ sinh nồi trước khi sề dòng

Có th làm bong lểp ch ng dẩnh cãa l4ng nồi.
Khi sề dòng sản phém trong thời gian dài, có thể ìuất hiện hiện tượng bong lớp
chống dửnh lỏng nồi
Khứng dung giý bỉng kim loại hoặc có chất liệu c ng đểrềa lỏng nồi, điựu này có
thể gây ra hiện tượng bong lớp chống dửnh
Khứng cho các vxt dòng sắc nhọn như d*a, thaa, đẻa, vv vào lỏng nồi khi rềa bát
đẻa, đây cẻng là nguyên nhân làm bong lớp chống dửnh cụa lỏng nồi

Không sử dụng sản phầm gần tư1ng hoặc đồ nội thất, do
hơi nưểc hoặc nhiệt thoát ra trong íuá trỉnh nấu có th
gữy hư hại, biến màu hay biến dạng tư1ng và các đồ nội
thất.
Hưu X khứng để hơi nước thoát ra thấm vào ngăn, vách nơi đặt nồi
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PART NAMES

Name of each part

How to assemble the steam cap

accessories

ậanual

rice paddle

rice measuring cup

power cord

steam plate

Lid

detachable cover lever
Steam cap

inner pot

detachable cover packing

detachable cover

Clamp knob

Power plug

Temperature sensor

Power cord

« mold the soft steam cap
as seen in the picture

» Insert into the interlocking
position
※ to separate it, follow the
steps above in reverse
order

3. Bssemble the soft steam cap
to the top of the rice cooker

drain dish

Bfter cooking or
warming, throw the
water out of dew dish
ổailure to remove
contents in the dew
dish will cause an
odor to appear

Control panel

Hock
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- Clean your product periodically to maintain upkeep of the rice cooker.
ẹMake sure your product is unplugged when cleaning your productủ
ờipe the main body and the lid with a dry dishcloth. do not use any commercial cleaners.

ẽipe off all remaining food maỚ
terial and moisture from all areas
of the outer and inner pot
ũũgsing a rough sponge, brush
or abrasive material may result
in damaging the inner pot
gse dish soap with a soft
sponge for optimal cleaning

If moisture accumulates on the
inner lid, wipe the lid with a dry
dishcloth

the inner lid, wipe the lid with a dry dishỚ
cloth
※Caution when cleaning inner pot
the rice water generated while cooking is
designed to be collected in the dew dish
Bfter cooking, clean it with a dry cloth

inner Pot Main unit

If any material sticks to the temỚ
perature detector inside of the
inner body, remove it and avoid
damaging the metal plate
ẽipe food material or moisture
from the thermal plate

inner bodyinner Lid

How to detachũattach detachable cover

How to detach detachable cover
▶ ữently pull the detachable cover towards you by grabbing the

tabs at the bottom of the lid

«

How to attach detachable cover
▶ ữently insert the protrusion of the detachable cover into the lid of

your rice cooker

▶ simply push the cover into the lid until the cover snaps into place

※CauTiON& if you attach the detachable cover in the oppo-
site direction, it may cause damage to your
rice cooker.

»

※ Caution when cleaning inner pot
“o not use sharp cutlery fork, spoon, etc in the pot
Ớ It may damage the inner pot coating
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HOW TO CyEAN AND MAINTAIN YOUR RICE COOkER

The steam cap

« the steam cap should be cleaned
after every use remove the steam
cap by simply pulling it off from the
lid

» separate the steam cap into two
parts and soak them in lukewarm
water ẽash with a sponge or a soft
cloth

J Bssemble the two parts together until
there is a clicking sound

Ớ only use the rice paddle inside the inner pot
Ớ “o not use any metal utensils or dishware in the product
Ớ “o not use any commercial cleaner
Ớ If you have used seasoning inside the inner pot, wash the product immediately after use
Ớ some stains may remain during use, but this does not affect the cleanliness

the inner pot contains a nonỚstick fluorocarbon coating in order to prevent rice from sticking to the
pot

Maintaining ùour Rice Cooker

Bfter cooking, please wipe any moisture
from the inner pot to prevent odors

ôefore cleaning, unplug the
steam cap

ôefore cleaning, remove the detachỚ
able cover

ẽhen storing your cooker, make
sure to wipe down your product to
prevent any discoloration

ẽhen cleaning, if there is any
food material on the temperaỚ
ture sensor, carefully remove
the material without scratching
the metal plate
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※press the buttons until you hear a bu er sound the design of this template may
differ from the actual product

error notifications may appear if product is not working properly
Error Notifications

temperature sensor issue Consult the service center and dealer

ẽhen the inner pot is not correctly placed into the unit
properly

problem on micommemory

this indicates that the micommemory is not working correctly
Contact Customer service

this indicates that the environmental sensor failed to work
Contact our Customer service

ẽhen the cooking mode has not finished for a long time Contact our service
center and dealer

SET button
press to finali eỳlock desired cookỚ
ing mode

SELECTiON button
press to select desired cooking mode

standby ậode screenĩ

CaNCEL button
press to cancel the selected mode

MOdE button
this button is used to select cooking
temperatures

displayKeepờaRMũREHEaT
button

press to warm or reheat the previously
cooked food

COOKũTuRbO button
press to start the cooking process
in turbo or normal mode

PRESET button
gse it to set a lapse time of completion

cooking time you want

Panel display
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lEảORE COOkINk RICE

Clean the inner pot and remove any moisture.
▶ Clean the inner pot with a dishcloth
▶ gsing a rough sponge may cause damage to the surface of the

inner pot

«

Measure the rice correctly with a measuring cup.
▶ recommended servingù « full cup of rice equals to one person

eìample ù » persons for » cups, 2 persons for 2 cups

»

Clean the rice in a separate container until the
water becomes clear.

J

Put rinsed rice into the inner pot.2

Put the inner pot into the main body and cover the inner lid.
ậake sure the inner pot is completely inserted
▶If there is any food material or obzects at the bottom of the rice cooker, the pot will not work properly

"

❶ to cook sticky rice or for old rice ù
pour more water than the required water level

❷ to cook rice for " people " measuring cups ù
pour water up to water level "

❸ ẽhen the rice is soaked sufficiently or to overỚ
cook riceù
pour less water than the required water level

❹ ẽhen the rice is overcooked or undercooked ù
the cooking result can be varied due to the moisỚ
ture content of rice old rice If the rice is overỚ
cooked or undercooked, please pour «;«Â℃
more water into the pot before initiating cooking

❶

❷

❸

Pour water into the inner pot until you reach the proper rice to water ratio.
▶ place the inner pot on a flat surface and adzust the water amount to the water level line
▶ the water level line is marked in the inner pot
▶ Bdzustment of water height

ẽmIte rICe, tgrôoẽmIte rICe, sCorCme“ rICeù Bdzust water based on ỗẽmIte rICe[ water level line
ậaì «Â persons for ẽmIte rICe
ậaì " persons for tgrôoẽmIte rICe
ậaì 2 persons for sCorCme“ rICe
ậIởe“ rICeù Bdzust water based on ỗậIởe“ rICe[ water level line ậaì Q persons for ậIởe“ rICe
ữBôB rICeù Bdzust water based on ỗữBôB rICe[
ậaì " persons for ữBôB rICe
tmICK porrI“ữe ù Bdzust water based on ỗtmICK porrI“ữe[ water level line ậaì » cups for tmICK porrI“ữe
tmIn porrI“ữeù Bdzust water based on ỗtmIn porrI“ữe[ water level line ậaì « 1 cups for tmIn porrI“ữe

1

• For 10 persons (1.8L) product

plain rice for " persons
" measuring cup
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Storing the rice
correctlơà

keep ơour coo er
clean at all times

•pour the rice according to the measuring
cup the rice amount measured by a comỚ
mercial rice container may vary depending on
the product

•Bdzust water amount to the water level line
after placing the inner pot on a flat surface

•purchase rice in small quantity to ensure
freshness

•ổor dried rice unpacked for a long time, it is
better to cook with more water about a half
water level line

•Clean your cooker frequently
ẽipe foreign materials from the lid frequently

If the rice is eìtra dry, add more
water to increase the likelihood of
better tasting rice

ôy not cleaning your cooker, it can
compromise the quality of your
rice

▶observe the following instructions for tasty riceù
How to Cook Tastier Rice

Measure rice ểith
a measuring cupà
Pour ểater up to
the ểater leFel line
oợ the inner potà

eìceeding the LKeep warmd time
limit of «» hours may cause discolỚ
oration of the rice

Do not eýceeG Đê
hours in “keep
ểarm moGe”

If the amount of water is incorrect
for rice amount, the rice
may be undercooked or
overcooked

It is better to ma e
the timer coo ing
shortà

•ổor driedỚup rice, avoid timer cooking if at all
possible and add water about a half water
level line

•eìceeding «» hours in LKeep warm moded
may decrease the quality of your cooked rice

timer cooking over «Â hours or
with dried rice may cause rice to
be undercooked, scorched or
cooked unevenly
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HOW TO START COOkINk

press the LseHeCtIond button to select
your desired cooking mode

press the LCooKỳtgrôod button to start
cooking

« »

Completion

˙ẽhen the cooking is completed you will be notified by a beeping
sound, then it will automatically start LKeepẽarmd mode
˙ẽhen the rice is done cooking, be sure to stir the rice
˙“o not press the LCBnCeHd button while cooking gnless
an emergency occurs

2
steaming boiled rice
eìampleù ẽmIte rICe

·the remaining cook time is shown on the display from the
steaming boiled rice process
·the remaining time may vary depending on the menu

J

▶ôe sure to clean your cooker thoroughly before cooking the followingù sogp, soừậIHK, ừo
ữgrt, sHoẽ CooK function Clean the lid referring to page «1

▶the cooking time may vary depending on which cooking mode is selected

eìample Cooking ẽmIte rICe

Cooking Time by Menu
ậenu

Category
ẽmIte
rICe

tgrôo
ẽmIte
rICe

ậIởe“
rICe

ữBôB
rICe

sCorCme“
rICe

tmICK
porrI“ữe

tmIn
porrI“ữe sogp soừậIHK ừoữgrt ôBôừ

ổoo“
sHoẽ
CooK

steBậ
CooK

ậgHtI
CooK

Bgto
CHeBn

Cooking
ằuantity

»;«Â
persons

»;"
persons

»;Q
persons

»;"
persons

»;2
persons

«;»
cup

Â 1;« 1
cup

refer
to

page
»¾

refer
to

page
»Q

refer
to

page
»

refer
to

page
J«

refer
to

page
J»;JJ

refer
to

page
JÂ

refer
to

page
J2

up to
water
level »

Cooking
Time

J ;"Â
min

J«;2«
min

2»;"J
min

¾";«Â«
min

2";1«
min Âmin «Â1min Bbout

»1min

eìample selection of ẽmIte rICe

ẽhenever the LseHeCtIond button is pressed, the cooking
options will be highlighted in sequential order from ẽmIte
rICe, ậIởe“ rICe, ữBôB rICe,
tmIn porrI“ữe, tmICK porrI“ữe, sCorCme“ rICe,
sogp, soừậIHK, ừoữgrt, ôBôừ ổoo“, sHoẽ CooK,
steBậ CooK, ậgHtI CooK, Bgto CHeBn, tgrôo
ẽmIte rICe
·Bfter the ẽmIte rICe, ữBôB rICe, and ậIởe“ rICe setỚ
tings have been used, your cooker will memori e your prefỚ
erence skip this step and press CooKỳtgrôo
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ẽhen cooking the rice it can become slightly yellow at the bottom of the inner pot, but this is
normal this is more prevalent in the Lpresetd than zust than zust using the regular cooking opỚ
tions It does not mean the cooker is defective

The Searing Effect

How to use automatic Sterilièation ẹSteam Cleaningủ

detailed Settings for each Cooking Option

Bdd water to level » and then close and lock the cover
ậethod « to use the automatic cleaning menu by pressing Lậenud button,

then select LCooKỳtgrôod button

ậethod » to use the automatic cleaning mode press the Lpresetd button twice in
standbymode, then press LCooKỳtgrôod button to start

※ôe sure to empty the dew dish located on the back side of the cooker

ờHiTE RiCE ổor short grain white rice Mi»Ed RiCE ẽhen cooking long rice or brown
rice

Gaba RiCE this function will be used for germiỚ
nated brown rice

SCORCHEd
RiCE ổor sCorCme“ rICe

STEaM
COOK

ổor steaming food
ũset time manually

THiCK
PORRidGE ổor tmICK porrI“ữe

SLOờ
COOK

ổor porridge, soup, tea, etc
ũổor optimal usage, set to low temỚ
perature

THiN
PORRidGE ổor tmIn porrI“ữe

babù xOOd ổor ôBôừ ổoo“
MuLTi
COOK

ậanual settings are required for thermal
power, temperature and cooking time SOuP ổor makingỳboiling soup

SOùMiLK ổor boiling soy beans ùOGuRT ổor starting the fermentation
process of yogurt

TuRbO
xuNCTiON

press LCooKỳtgrôod twice after choosing LẽmIte rICedand it will switch to
Lquick cook d It will take about J«;JJ minutes ổor » people
ũtgrôo ẽmIte rICe mode, the preset function is not available
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HOW TO USE SCORCHED RICE

▶ mow to set up the enhanced burning sCorCme“ rICe for enhanced burning sCorCme“ rICe

« If you push the mode button 2 times in an idle state, enhanced burning sCorCme“ rICe mode will be set
» ậake sure to press and hold the ậo“e button for at least one second to set up initial mode
J the display will be shown above once the cooker is in burning sCorCme“ rICe mode
press the set button after choosing Lenhanced ôurning sCorCme“ rICe by pressing ậengỳseHeCỚ
tIon button

2 If no button is pressed within ¾ seconds, enhanced burning sCorCme“ rICe mode will be canceled and
will return to standby mode

How to set up the function of burning SCORCHEd RiCE

select the sCorCme“ rICe cooking option by pressing the seHeCtIon button
press the CooKỳtgrôo button to start cooking
once cooking is complete, open the lid, scoop out the rice and enzoy your sCorCme“ rICe
▶ the sCorCme“ rICe can be cooked for up to 2 servings
▶ set the amount of water for cooking ỗẽmIte rICe ỗ
▶ “o not wash the rice too clean for cooking enough to opaque water
▶ ổor sCorCme“ rICe, place rice and water in the inner pot and leave it for about JÂ minutes with the lid
closed before cooking

How to use the SCORCHEd RiCE Option



23

www
cuckoo

co
kr

E
N
G
Li
S
HHOW TO USE “MY MODE”

Initialization is set up “    ” get step by step as the case may be.
- High step : for cooking cereals, soft-boiled rice.
- Low step : for cooking the year’s crop of rice.

ờhile cooking you can control the heating temperature ẹboth high an lowủ depending on, your prefenence.

Cuckoo customièed cooking function

« pressing the set button for three seconds or longer
in cook, preset, warming or reheating mode will lock
the buttons

» the lock indicator turns on in the display when it is
set

« pressing the set button for another three seconds
in cook, preset, warming and reheating mode will
unlock the buttons

» the button lock indicator turns off when it is canỚ
celed

Lock can be set for touch button to prevent accidental touch during cleaning or by children.

How to Set ẽLOCK buTTONSừ

Customièed cooking xunction

ị Its ợactorơ setting is Step ệ anG ơou can set it as neeGeGà

▶-2→1 →0 →1 →2

enter Lậừ ậo“ed by pressing the ậo“e button three times
ậake sure to press down the ậo“e button for at least one second

«

It returns to standby mode if you press CBnCeH or no button for ¾ secỚ
onds in the ậy ậode setting menu

2

the following screen is displayed in the initial Lậừ ậo“ed
settings

»

select your desired mode and press the set buttonJ

▶ setting ậethod

▶ mow to set and unset the mode

※ If you press any other button than the ỗôBCKỗ button while the button lock is selected, a bu er sound will be made, and
the screen notifying that it is in the locked status will be displayed
※ ừoumay unlock the buttons by pressing the ỗôBCKỗ button for three seconds or longer
※ If you pull out and put in the power plug again after setting the button lock, the ôutton Hock ổunction will be canceled
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HOW TO USE “kAlA”

원산지 : 경기 용인
품  목 : 추청
단  위 : 1.5kg
생산년도 : ××××년산
도정일자 : ××××년 ××월 ××일

Check the dates of harvest and pounding
▶ the dates should be within «year from a harvest, J months from pounding
Inspect rice with your eyes
•heck that embryo is alive
•rice surface should be light yellow and gla ing ẽhitely stirred up surface, or darkish colored ôrown rice is
not suitable for a germination
•Bvoid fractured, not fully corned, or empty ear empty ear may generate odor during germination and
bluishỚ nor corned ôrown rice cannot be germinated

regular brown rice poor brown riceỚ
ậissing embryo

+Comparison of Germinated brown rice s nutri-
tion and Glutinous rice s ẹỡ hoursủ nutrition…
▶phytic acid «Â J times
▶ổerulic acid « 2 times
▶ữammaỚori anol

»J time

▶ữammaỚaminobutyric
1 times

▶ Inositol «Â times
▶ổood fiber 2 J times

▶ ôrown rice is rich in nutrients mowever, brown rice is harder to digest
ữerminated brown rice has activated en ymes, generating nutrients that are more digestible

ờhat is Germinated brown rice

ữerminated ôrown rice promotes healthier nutrients and enhances taste ữerminated ôrown rice also imỚ
proves digestibility
▶enhanced taste
▶ôetter digestion and rich in nutrients
▶rich with dietary fiber
▶ữerminated brown rice has rich ữBôB ữamma Bmino ôutryc Bcid
ữBôB promotes metabolic efficiency in the liver and kidneys, lowers blood pressure, promotes
brain function Ớ these effects have been proved by medical studies

xeatures of Germinated brown rice

Tips to buy ằuality brown Rice

poor brown riceỚ
empty ear and nit fully corned brown rice
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« the right
arrow butỚ
ton inỚ
creases the
cooking
time for
ữBôB by
two hours

» J press the set button
to enter the germinaỚ
tion time settings
mode

2 set the time with the
ậengỳseHeCtIon
button the germination
time can be set to Â, »,
2 or " hours the rice is
cooked in brown rice
cooking mode when
the time is set to Â

using ẽGabaừ Cooking Option

In order to promote germination, soak brown rice for «" hours in water
leợore using the “kAlA” coo ing moGe
rinse brown rice and place in a container, pour enough water to cover the water
▶ soak for «" hours do not eìceed the «" hour limit Bfter the «" hours, make sure to rinse the

soaked rice again being careful not to disturbing the germinated sprouts on the grain
▶ Bfter rinsing the soaked rice, pour rice into inner pot pour appropriated volume of water, and

use LữBôBd menu
ũ In summer or in a warmer climate, odor may be present

▶ ẽhen the LữBôBd is selected,Lomd will appear on the display

«

to use the LữBôBd settingù
turn the handle to LHockd, press the LseHeCtIond
button to select LữBôBd

»

press select buttons to set timeJ

▶pressing LCooKỳtgrôod button will begin the “ữBôB”
process, after which cooking will begin immediately
▶“uring LữBôBd mode, a LCookd indicator will be shown
together with the remaining cooking time

press LCooKỳtgrôod button2

the left
arrow button
decreases
the cooking
time for
ữBôB by
two hours
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HOW TO USE “kAlA”

2 press the preset or CooK ỳ tgrôo button

Preset brown Gaba as following

« select ữBôB by pressing the ậengỳseHeCtIon button

» press set and then set the time to Â with the ậengỳseHeCtIon button press set
preset mode cannot be used for »m, 2m and "m time settings

J set the cooking time to complete with the ậengỳseHeCtIon button
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How to use and Preset SOuP

▶once the sogp mode begins, the cooking icon and the remaining cooking
time are shown on the display

▶ the default time is » hours and can be set from « to 2 hours
the time increases or decreases by «Â minutes unit

▶ the display shows » hours when the sogp menu is selected
select the sogp menu and press set«

preset the sogp cook as followsù2

set the cooking time»

press the CooKỳtgrôo buttonJ

SOuP recipe

« press the preset button » select your desired menu and press the set
button

J select your desired cooking
time and press the set
button

2 set the time to complete
cooking by pressing the
seHeCtIon button

1 press the preset or
CooKỳtgrôo button

ậeng to
CooK

seHeCt
ậeng Inữre“Ients “IreCtIons

Chicken
Soup SOuP

a chicken « kg » root of fresh
ginseng, ẵuzube «ÂeB, « cup
glutinous rice, some ground
pepper,some garlic

« sheath the bottom of the prepared chicken to make
two small holes

» stuff the chicken with glutinous rice soaked in water for
longer than » hours and garlic
If the rice is not soaked, it may not cooked completely

J to make thick broth, stuff the chicken with «ỳ» rice and
place the other half out of the chicken in the pot

2 ôring both legs crossed and fiì each leg in the hole cut
previously

1 place the chicken in the inner pot with washed ginseng
and dates pour in about ¾ cups of water

" Close the lid and press the seHeCtIon button to set the
stew option set the time to » hours and press the
CooKỳtgrôo button

Ớ note Ớ
ôe careful not to put too much water It may cause the
soup to steam out during the pressure discharge
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HOW TO USE “SOYMIyk”

How to use and Preset SOùMiLK

▶ once the soừậIHK mode begins, the cooking icon and the remaining
cooking time are shown on the display

▶ the default time is »Â min and can be set from «Â min to «ùJÂ hours
the time increases or decreases in «Â minute increments

▶ the display shows »Â mins when the soừậIHK menu is selected
select the soừậIHK menu and press set«

preset the soừậIHK cook as followsù2

set the cooking time»

press the CooKỳtgrôo buttonJ

SOùMiLK recipe

« press the preset button » select your desired menu and press the set
button

J select your desired cooking
time and press the set
button

2 set the time to complete
cooking by pressing the
seHeCtIon button

1 press the preset or
CooKỳtgrôo button

ậeng to
CooK

seHeCt
ậeng Inữre“Ients “IreCtIons

SOùMiLK SOùMiLK

Ớ ôeBn ù »1Âg
Ớ primary water ù 1ÂÂg
Ớ secondary water ù 1Âg
Ớ salt, some sugar

« soak the beans in water about twice the amount of the beans the day before
soak them until the skin gently comes off by hand

» place the soaked and peeled beans with 1ÂÂg of water initially in the inner pot Close
the lid, select the L soừậIHKd menu, set the time to »Â minutes and press the CooKỳtgrôo
button
the boiled beans are crisp the boiled beans that can be crushed easily with a hand
can smell like mezu Ớ fermented soybean

J scoop the beans out with a strainer and wash them in running water
It may smell fishy if you do not remove the bubbles generated while the beans are boiled

2 place the beans in a blender and grind them with additional 1Âg of water gradually
poured in

1 strain the ground beans
" season them with sugar or salt to your preference
precautionsĩ

ũ ậake sure to remove the bean shells completely before boiling them
the bean shell may block the steam vent causing the water to overflow while boiling

ũ ẽash the detachable cover after cooking is complete
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How to use and Preset ùOGuRT

▶ once the ừoữgrt cook begins, the cooking icon and the remaining cooking
time are shown on the display

▶ the default time is " hours and can be set from JÂ minute to «» hours
it will increase and decreased by JÂ minutes increments

▶ the display shows "ùÂÂ hours when the ừoữgrt menu is selected
select the ừoữgrt menu and press set«

screen will show Len“d when ừoữgrt menu is completed
ũthis does not go into automatic ẽarm ậode

2

preset the ừoữgrt cook as followsù1

set the cooking time»

press the CooKỳtgrôo buttonJ

ùOGuRT recipe

« press the preset button » select your desired menu and press the set
button

J select your desired cooking
time and press the set
button

2 set the time to complete
cooking by pressing the
seHeCtIon button

1 press the preset or
CooKỳtgrôo button

ậeng to
CooK

seHeCt
ậeng Inữre“Ients “IreCtIons

ùOGuRT ùOGuRT
ậilk «H,
plaing yogurt » Âg

« place all the ingredients in the Inner pot and miì lightly
» Close the lid, select ừoữgrtV, set the cooking time to "

hours and press the CooKỳtgrôo button
ỚnoteỚ
gse unflavored plain milk
migh calcium, low fat or sterili ed milk may not be ferỚ
mented
ôe aware that the yogurt could go bad when miìed with
any other ingredients
place the yogurt in the fridge once completed and eat
cold Ớ ừou can add fresh fruit, cereal and zam to your
yogurt
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HOW TO USE “STEAM COOk”

How to use and Preset STEaM COOK

▶ once the steBậ CooK mode begins, the cooking icon and the remaining
cooking time are shown on the display

▶ the default time is »Âmins and can be set from «Â to Â minutes

▶ the display shows »Â mins when the steBậ CooK menu is selected
select the steBậ CooK menu and press set«

preset the steBậ CooK as followsù2

set the cooking time»

press the CooKỳtgrôo buttonJ

STEaM COOK recipes

« press the preset button » select your desired menu and press the set
button

J select your desired cooking
time and press the set
button

2 set the time to complete
cooking by pressing the
seHeCtIon button

1 press the preset or
CooKỳtgrôo button

“umplings ù «1eB
ẽater ù cup

« prepare the ingredients
» put Jỳ2 to one and « «ỳ» cup of water in the Inner

pot and place the steam plate on the pot
J place the prepared ingredients in the plate
2 Close the lid, select the steBậ CooK option with the

ậengV button, set the cooking time to JÂ minutes 1Â
minutes for sweet potatoes or potatoes and press
the CooKỳtgrôo button

iNGREdiENTS diRECTiONSMENu TO COOK

Steamed
dumpling

sweet potato ù JeB more than «1Âg
ẽater ù « «ỳ»cup

Steamed
Sweet Po-

tato

potato ù JeB more than »ÂÂg
ẽater ù « «ỳ»cup

Steamed
potato

STEaM
COOK

SELECT MENu
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« press the preset button » select your desired menu and press the set
button

J select your desired cooking
time and press the set
button

2 set the time to complete
cooking by pressing the seỚ
HeCtIon button

1 press the preset or
CooKỳtgrôo button

sweet
potato ¾Âg,
apple ¾Âg,
water «cup and
some honey

« peel the skins of apple and sweet potato and cut them into thin slices
» plcae the recipe no « andwith «ỳ2cup of water in the inner pot
J Bfter locking the cover and choosing ôBôừ ổoo“V in the seHeCtIon

ôgttonpush CooKỳtgrôoV button after setting up the time of
universal steam for 21minutes

2 Bfter cooking is completed,mash up it with a rice paddle andmiì it
with some honey

ingredient Procedure

babù xOOd RECiPES

xood

Sweet Po-
tato « apple
Porridge

1Âg of rice,
JÂg of tuna can ,
«Âg of bell pepper,
«Âg of carrot,
«ỳ» cup of water, butỚ
ter,
little bit of laver owder

« pour out oil from tuna, tear it up into little pieceswith chopsticks
» ổinely chop bell pepper and carrot
J ậiì rice, tuna, bell pepper, and carrot
2 spread butter on the bottom of inner pot, put ingredients of 3. and
pour water

1 Hock the lid, select ôBôừ ổoo“Vmenu by pressing the seHeCtIon
ôgtton setmultipurpose steam time «1minutes, and press the
CooKỳtgrôoV button
" ậiì it well with a spatula after multipurpose steam is completed

Soft rice
with tuna
and veg-
etable

babù
xOOd

Menu

How to use and Preset babù xOOd

press the LseHeCtIond button to select ôBôừ ổoo“«
▶ ẽhen ôBôừ ổoo“ is selected, the display shows «Â minutes

press the LseHeCtIond buttons to set the desired time»

« the right arrow button
increases the cooking
time for ôBôừ ổoo“
in increments of 1
minutes

the left arrow button
decreases the cookỚ
ing time for ôBôừ
ổoo“ in increments
of 1 minutes

» J

press the LCooK ỳ tgrôod button to start the ôBôừ
ổoo“ menu

J

▶ once the ôBôừ ổoo“ mode starts, the cooking status and the remainỚ
ing time is displayed

mow to preset the ôBôừ ổoo“ menu2

the cooking time for ôBôừ
ổoo“ can be set from «Â to
1Â minutes
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HOW TO USE “SyOW COOk”

How to use SLOờ COOK function and preset time

press the LseHeCtIond button and select
sHoẽ CooKmenu

«

▶ If the sHoẽ CooKmode is selected, the display will show
J hours

press the LseHeCtIond buttons to set the desired time»

« the right arrow button inỚ
creases the cooking time
for sHoẽ CooK in «Â
minute increments

the left arrow button deỚ
creases the cooking time
for sHoẽ CooK in «Â
minutes increments

» J the cooking time for sHoẽ
CooK can be set from « to
«Â hours

press the LCooKỳtgrôod button to start the sHoẽ CooK
menu

J

▶once the sHoẽ CooKmode starts, the cooking status
and the remaining time is displayed

mow to preset the sHoẽ CooK function2

« press the preset button » select your desired menu and press the set
button

J select your desired cooking
time and press the set butỚ
ton

2 set the time to complete
cooking by pressing the seỚ
HeCtIon button

1 press the preset or
CooKỳtgrôo button
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1ÂÂg pumpkins
peeled
«ÂÂg glutinous rice
flour
a teaspoon of sugar,
a teaspoon of salt

rice of « person,
1Âg carrots
1Âg onions, JÂg
green onions
a teaspoon of salt,
a teaspoon of pepỚ
per

JÂg carrots, JÂg
onions, JÂg potatoes
JÂg ậushrooms, »Âg
sirloins
«ÂÂg vichyssoise
« tablespoon olive
oil, a tea spoon of
salt

«QÂg zuzubes, ½grain
of gingers, a teaỚ
spoon of honey

« pumpkins peeled cut into thin slices
» pour J cups of water and glutinous rice flour Into the inner
pot

J put the sliced pumpkins into the inner pot and select
sHoẽ CooKV by pressing the LseHeCtIond button
set the ậulti cook time to J hours
Bnd press the LCooKỳtgrôod button

2 Bfter wellbeing cooking, grind it using a sieve or a blender
then put some sugar and salt as your taste

« Carrots, onions and green onions cut into thin slices
» put « portion of rice, zulienne Carrots, onions, green onions
into the inner pot then pour »½ cups of water into the
inner pot

J Close the lid and select sHoẽ CooKV by pressing the
LseHeCtIond button set the time to 1 hours Bnd press
the LCooKỳtgrôod button

2 ẽhen finishing the sHoẽ CooK, put some salt and pepỚ
per as taste

« onions, potatoes and carrots cut into thin slices
» Chop mushrooms as regular si e
J ổry the chopped ingredients with « tablespoon olive oil
2 Close the lid and pour J cups of water and put powder of
cream soup into the inner pot put the roasted ingredients
then close the lid

1 Bfter wellbeing cooking, grind it using a sieve or a blender
then put some sugar and salt as your taste

« Clean and peel the gingers then cut into thin slices
» put zuzube, gingers peeled Into the inner pot
Bnd pour the water up to water level 2 for ữlutinous

J Hook the inner lid and select sHoẽ CooKV by pressing the
LseHeCtIond button set the sHoẽ CooK time to Q hours
Bnd press the LCooKỳtgrôo button

2 Bfter wellbeing cooking put some honey as your taste Bnd
stir the food

Preparations Procedure

SLOờ COOKrecipes

xood

Pump in
PorriGge

ưegetable
porriGge

ưegetable
soup

òu2ube Tea

sHoẽ
CooK

Menu
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HOW TO USE “MUyTI COOk”

How to use MuLTi COOK

select ậgHtI CooK with the seHeCtIon button
and press set

«

▶ the display shows »Â minutes when ậgHtI CooK
mode is selected

set the cooking time with the seHeCtIon button»
▶ once you set the time and press the set button, it moves to

the temperature setting menu
▶ the default cooking time is »Â minutes and can be set from

«Â minutes to «hour and JÂ minutes
the time increases or decreases by increments of «Â
minutes

press the CooK ỳ tgrôo button2
▶ once the ậgHtI CooKmode starts, the cooking status and

the remaining time is displayed

press the set button to set the cooking temperatureJ
▶once you set the desired cooking temperature and press the

CooKỳtgrôo button, the cooking process will begin
▶ the default temperature is «ÂÂ℃ and can be set from J1℃ to

«JÂ℃
the temperature increases or decreases by « unit increments
the temperature displayed may differ from the actual temỚ
perature depending on the surroundings and contents

preset ậgHtI CooK as followsù1

« press the preset button » select ậgHtI CooK by
pressing the seHeCtIon butỚ
ton and press the set button

J set the cooking time by pressỚ
ing the seHeCtIon button and
press set

2 set the cooking temperature
and press set

1 set the time to complete
cooking by pressing the seỚ
HeCtIon button

" press the preset or
CooKỳtgrôo button
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How to preset timer for cooking

press the preset button«

select your desired menu and press the set button»

set the time to complete cooking by pressing the
seHeCtIon button

J

press the CooKỳtgrôo button2
▶ once the preset setting is complete, Lpresetd flashes in the

display panel three times and stays on Ớ this needs to be on the
same line as the sentence above

▶ Cooking is completed at the set time
there may be a slight time difference depending on the amount of
contents and the conditions of use
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TO kEEP COOkED RICE WARM AND TASTY

to adzust the warming temperature, hold the
ậo“e button for J seconds

the ] j mark will circulate while reheatỚ
ing

Bfter reheating, the Keep ẽarm function
restarts and the elapsed warming time is disỚ
played

▶ If you want warm rice, press the LẽBrậỳremeBtd button to start the reheating process Bfter
minutes, your rice should be ready to eat

▶ the frequent use of the reheat function may cause the cooked rice to be discolored or dried gse it once
or twice per day

▶ If a separate heating appliance or gas burner is used to cook rice, put the cooked rice into the cooker
and press the Keep LẽBrậỳremeBtd button to keep the rice warm
Bt this time, ] j is shown on the display Hike this, transferring hot rice to a cold cooker may cause the
rice to be discolored or develop an odor

▶ If the LKeep ẽarmd mode eìceeds »2 hours the display will blink to notify you that it is over used

to Keep
ẽarm

«

to reheat»

Completion of
reheating

J
➞

➞

It is recommended to evenly stir the cooked rice after cooking
ổor a small quantity of rice, pile the rice in the center area of the
inner pot to keep warm

“o not keep rice scooper or wooden scooper in the inner pot
while keeping the cooked rice warm this may cause bacteria to
formulate

“o not miì too small quantity of rice or leftovers with the rice
under keeping warm “oing so may develop an odor
gse a microwave oven for the cold rice

Keeping rice warm for a long time may cause the rice to be discolỚ
ored or develop an odor so, it is recommended to keep warm for
less than «» hours
»2 hours after keeping the cooked rice warm, the passed time
blinks on the display

the warming status of miìedỳbrown rice is worse than plain rice “o
not keep it warm if at all possible

the rice on the edge of the inner pot or the bottom of the steam outỚ
let may turns plain and swollen In this case, stir and miì the rice

Keep ờarm Precautions
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How to ad ust the ờarm Temperature
▶ If the Lwarmd temperature setting is incorrect, there is a chance the rice can become

discolored If this happens simply adzust the temperature

to adzust the warm temperature while keeping the rice warm, press the LKeepẽarmd button for over 1 seconds and
adzust the warm temperature
If stale odor develops andmoisture appears then the warm temperature is low raise the temperature by « ; »℃

How to ad ust the Customièed ờarm function
this function is used in case that water runs when you open the inner lid while keeping warm or the cooked rice is
swelled up

« If water flows out toomuchwhen the lid is opened, set the customi ed warm option « to » levels higher
» If the rice on the edge is overcooked, set the customi ed warm option « to » levels higher

to enter the Lẽarm tempd setting mode in standby mode,
press the ậo“e button for one second

«

In the Lẽarm tempd setting mode, the currently set temperaỚ
ture is displayed

»

select your desired temperature by pressing the seHeCtIon
button and press the set or CooKỳtgrôo button

J

It returns to standby mode if you press CBnCeH or no button for ¾ seconds in
the Lẽarm tempd menu
※ the factory setting is ¾2℃, and you can set it as needed

2

to enter the LCustomi ed ẽarmd setting mode in standby
mode, press the ậo“e button for twice

«

In the LCustomi ed ẽarmd setting mode, the currently set
temperature is displayed

»

select your desired Customi ed ẽarm temperature by pressỚ
ing the seHeCtIon button and press the set or
CooKỳtgrôo button

J

It returns to standby mode if you press CBnCeH or no button
for ¾ seconds in the LCustomi ed ẽarmd menu
※ the factory setting is Â step, and you can set it as needed

2

if Odor develops ờhile Keeping ờarm
▶ Clean the cooker frequently neglecting to clean the lid may cause an odor to develop
▶ even though the product is apparently clean, bacteria can still be present If strong a odor develops, boil water to sterili e
ổill with the inner pot up to the water line for two persons Bdd a spoonful of ginger Bfter that, close the lid and press the
CooKỳtgrôo button to boil the water
press the cancel button JÂ ; 2Â minutes into the cycle Bfter boiling, always clean the inner pot

▶ If you keep the cooked rice warm without cleaning the inner pot after steaming food, an odor may affect the rice



38

제품 손질 방법

- 청소를 잘하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소해 주십시오.
(전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.)
- 본체·뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 분리형 커버, 내솥 뚜껑이나 내솥 내부에 밥물이 묻어 전분막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.

내솥의 바깥면이나 밑면의 이물질 및
물기를 깨끗이 닦아 주십시오. 
거친 수세미, 솔, 연마제 등은 코팅이
벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부
드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.

내솥의 분리형 커버에 밥물이 묻어 있는
경우, 분리형커버를 본체에서 탈거한 후
물기를 제거한 행주로 분리형커버와 뚜껑
내부를 닦아 주십시오. 뚜껑의 가장자리
부분은 금속으로 되어 있으므로 청소할 때
주의 하십시오.(※분리형커버가 변하지 않
도록 주의해 사용하시고 청소 후 반드시
장착하여 사용해 주십시오.)

취사시 발생하는 밥물은 이곳에 고일수
있도록 설계되어 있으므로 취사 완료
후 물기를 제거한 행주로 깨끗이 닦아
주십시오.

내 솥 본체 물고임부

온도감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는
경우는 금속판이 손상되지 않게 제거 하
십시오. 열판에 이물질이나 물기를 부드
러운 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.

본체내부뚜 껑

분리형커버 탈·부착방법

분리형커버 탈착 방법

▶ 한손으로 분리형 커버 손잡이를 잡습니다.
▶ 다른 한손으로 분리형 커버 탈착 부위를 화살표 방향으로 살짝 
밀어준 뒤, 가볍게 분리형 커버를 당겨주면 탈착이 됩니다.

※ 분리형커버의 패킹을 잡고 당기지 마십시오.

«

분리형커버 부착 방법

▶ 분리형 커버의 윗 부분을 먼저 뚜껑의 안쪽 윗부분에 걸어줍니다.

▶ 윗그림 상태에서 분리형커버 아랫부분을 손으로 살짝 밀어 넣어주면
부착이 완료됩니다.

※ 제품 및 소비자의 안전을 고려하여 분리형커버를 부착하지 않았을
경우에는 뚜껑이 닫히지 않도록 만들어져 있으므로 반드시 분리형
커버를 부착하여 사용하십시오.

»

※내솥 세척 시 유의 사항                                                              
날카로운 식기류(포크, 숟가락, 젓가락 등)를 내솥에 넣은 채 세척 하지 마십
시오.  - 내솥 코팅이 손상 될 수 잇슴니다.
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제품 손질 방법

스팀캡 분리·결합 및 청소법

1. 매번 사용 후에는 스팀캡을 뚜껑으로 부터
분리 시키십시오.

2. 스팀캡을 그림과 같이 분리하신 후 미지근한
물에 담구어 부드러운 행주나 스폰지로 씻은
후, 물기를 제거해 주십시오.

3. 약쪽 2개소의 체결부분에‘딱’소리가 나도록 
조립하십시오.

- 반드시 부속품의 주걱을 사용해 주십시오.
- 금속성 스푼이나 식기류를 넣지 마십시오.
- 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 조미료 사용시에는 곧바로 씻어 주십시오.
- 사용 중 얼룩이 생기는 수가 있으나 이는 위생상에는 아무런 영향이 없습니다.

밥알이 달라붙는 것을 방지하기 위하여 내면에 불화탄소수지 코팅을 하였습니다.

제품 내부 손질 방법

취사완료 후 밥물이 고여 있으면
냄새의 원인이 됨으로 항상 깨끗이
닦아 주십시오.

스팀캡을 분리 후 깨끗이 씻은 후 
사용하십시오.

분리형커버를 분리 후 
깨끗이 씻은 후 사용하십시오.

보관 및 취사 또는 보온시 내솥 바깥면의
물기를 완전히 제거 하십시오. 바깥면 
코팅 변색의 원인이 됩니다.

온도감지기 및 손질방법

밥알이 눌어 붙어 있을 경우에는
온도 감지기나 열판이 손상되지 않게
제거하십시오.
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기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능

※ 전원플러그를 꽂고 아무 동작을 하지 않은 경우, 그림과 같이 화면상태가 나타날 때가 대기 상태입니다.     
(대기 상태 화면의 메뉴, 시간은 사용자의 설정에 따라 다릅니다.)

※ 기능 조작 시 취소 버튼을 누르면 대기 상태로 전환됩니다.
※ 버튼은 부저음이 날 때까지 확실히 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.

사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다.

기능 표시부의 이상점검 기능

온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 
(“ ”표시가 깜박거립니다.) 

내솥이 없을 때 나타납니다.                  1

마이컴 내부 메모리에 이상이 있을 때 나타납니다. 

마이컴 내부 메모리에 이상이 있을 때 나타납니다. 

환경센서에 이상이 있을 때 나타납니다. 

제품에 이상이 생겨(히터단선, 열량부족 등) 장시간 밥이 완료되지 않을 때 나타납니다.

확인 버튼
선택한 기능을 설정하거나 버튼잠금
기능을 설정 할 경우 사용선택 버튼

백미, 백미쾌속, 잡곡, 현미/발아, 누룽지, 된죽, 묽은죽, 탕,
두유, 요거트, 이유식, 웰빙쿡, 스팀쿡, 멀티쿡, 자동세척 등
의 메뉴를 선택할 경우 사용

<대기 상태 화면>

취소 버튼
선택한 기능을 취소 할 경우 
사용 

모드 버튼
보온온도, 맞춤보온, 맞춤취사, 

누룽지 눌음강화를 설정 할 경우 사용

기능표시부보온/재가열 버튼
보온을 할 경우나 식사 직전 

밥을 따뜻하게 데울 경우 사용 
▶59쪽 참조

취사/ 백미쾌속 버튼
취사를 시작 할 경우 사용
▶43~44쪽 참조

예약 버튼
예약취사를 할 경우 사용 

▶58쪽 참조

기능조작부의 이름과 역할
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취사 전 준비사항

˙백미, 백미쾌속, 누룽지 : “백미”물눈금 기준으로 물을 맞춥니다. 백미는 최대 10인분까지 취사 가능합니다. 
백미쾌속, 영양밥은 최대 6인분까지 취사 가능합니다. 누룽지는 최대 4인분까지 취사 가능 합니다.

• 잡곡 : “잡곡” 물눈금 기준으로 물을 맞춥니다.  
잡곡은 최대 8인분까지 취사 가능합니다.

• 현미발아 : “현미발아” 물눈금 기준으로 물을 맞춥니다. 
현미발아는 최대 6인분까지 취사 가능합니다.

• 된죽 : ‘된죽’ 물눈금 기준으로 맞춥니다. 된죽은 최대 2컵까지 취사 가능합니다.
• 묽은죽 : ‘묽은죽’ 물눈금 기준으로 맞춥니다. 묽은죽은 최대 1.5컵까지 취사 가능합니다.

내솥은 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.
▶ 내솥을 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.
▶ 강한 수세미를 사용하면 내솥 안쪽 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.

«

계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 별도의 용기에 담습니다.
▶ 쌀을 계량컵의 윗면 기준하여 평평하게 맞추면 1인분에 해당됩니다.
(예 : 2인분일 경우 → 2컵, 4인분일 경우 → 4컵)

»

별도의 용기에 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.J

깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 옮겨 담습니다.2

내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.

내솥을 넣을 때 본체에 완전히 들어가도록 주의하여 넣습니다.
▶ 내솥의 바닥면에 쌀 등의 이물질이 붙어 있으면 취사가 잘 되지 않거나 고장의 우려가 있습니다.

"

❷ 쌀 6인분의 경우 (계량컵 6컵) 내솥의 ‘백미’
눈금 6에 물을 맞춥니다.

❸ 쌀을 충분히 불렸을 때 또는 된밥을 원할 때 :
물을 규정량보다 적게 부어 주십시오.

❹ 밥이 설익거나 꼬들한 경우 :
쌀의 품종 차이 또는 함수율(묵은쌀)차이로 발생
합니다. 이 경우는 기존 취사 물량 대비 1~10%
물량을 늘려서 취사해 주십시오

❶ 묵은쌀로 밥을 지을때나 진밥을 원할때 : 
물을 규정량보다 많이 부어 주십시오.

❶

❷

❸

메뉴에 따라 물의 양을 조절합니다.
▶바닥이 평탄한 곳에 내솥을 올려놓고 내솥에 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절합니다.
(물의 양이 많은 경우 취사도중 증기배출구로 밥물이 넘치거나, 거품 오름이 발생할 수 있습니다.)

▶내솥에 표시된 눈금은 쌀과 물을 함께 부었을 때의 물눈금을 표시합니다.
▶ 물 높이 조절에 대하여

1

● 10인분 (1.8L)제품

쌀 6인분 (계량컵 6컵)
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맛있는 밥을 드시려면

쌀은 보관 
방법이 중요!

제품은 깨끗하게!

•쌀은 반드시 계량컵을 사용하여 정확히 계량합니다. 
(시중에 유통되고 있는 쌀통은 제품에 따라 
쌀의 양이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)

•물의 양은 내솥을 평평한 곳에 놓고 내솥의 물(水)
높이에 맞춥니다. 

• 쌀은 가급적이면 소량으로 구입하여 통풍이 잘되고 
직사광선이 없는 서늘한 곳에 쌀의 
수분이 잘 증발되지 않도록 보관합니다.

• 쌀이 개봉한지 오래되어 말라 있는 경우는 물을  
반눈금 정도 더 넣고 취사를 하면 좋습니다.

• 청소를 자주 하십시오. 
특히, 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 
자주 닦아주십시오.

쌀이 많이 말라 있는 경우는 
계량을 정확히 하더라도 밥이 
퍼석할 수가 있습니다.

청소를 자주 하지 않으면 세균이 
번식하여 보온시 밥에서 냄새가 
날 수 있습니다.

맛있는 밥을 드시려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오.

밥솥으로 맛있는 밥 짓기

쌀은 계량컵으로!
물은 내솥눈금
으로 정확히!

장시간 보온을 하게되면 밥색깔이 
변하거나 밥에서 냄새가 날 수도 
있습니다.

보온시간은 짧을
수록 좋습니다!

예약 취사 시간은 
짧을수록 좋습니다!

• 쌀이 많이 말라 있는 경우는 가급적 예약취사를 
피하시고 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사합니다.

• 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다.

10시간 이상 예약취사하거나 말라 
있는 쌀을 예약취사할 경우는 밥이 
퍼석하거나 설익을 수가 있으며 
심한 경우는 층밥이 될 수도 
있습니다.

쌀의 양과 물의 양이 맞지 
않으면 밥이 퍼석하거나 
설익거나 질게 될수가 
있습니다.
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취사는 이렇게 하십시오

선택버튼을 눌러 원하시는 메뉴를 선택하세요. 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

˙백미, 잡곡, 현미/발아, 묽은죽, 된죽, 누룽지, 탕, 두유, 요거
트, 이유식, 웰빙쿡, 스팀쿡, 멀티쿡, 자동세척, 백미 순으로 
반복 선택됩니다.

˙백미, 잡곡, 현미/발아는 한번 취사가 완료되고 나면 메뉴가 
기억되므로 동일 메뉴를 연속 사용할 경우는 메뉴 선택을   
하지 않아도 됩니다.

« »

취사완료

˙취사가 끝날 때 완료음이 울리면 보온 기능을 시작합니다.

˙취사가 끝나면 즉시 밥을 골고루 잘 섞어 주십시오. 
섞지 않고 그냥두면 밥이 굳고 변색되어 냄새가 발생합니다.

˙취사 중에는 취소 버튼을 누르지 마십시오. 취사가 취소됩니다.

뜸들이기 (예 : 백미)

˙뜸 진행부터는 표시부에 남은 취사시간을 표시합니다. 
메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.

▶ 탕, 두유, 요거트, 웰빙쿡 등의 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어들 수도 있습니다.
(38쪽을 참조하여 분리형 커버 및 뚜껑부위를 깨끗하게 닦아낸 후 사용하여 주십시오.)
▶ 메뉴별 취사시간은 제품의 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수도 있습니다.

예) 백미를 선택할 경우

예) 백미를 취사 할 경우

메뉴별 취사시간
ậenu

Category
백미 백미

쾌속 잡곡 현미
발아 누룽지 된죽 묽은죽 탕 두유 요거트 이유식 웰빙쿡 만능찜 멀티쿡 자동

세척

취사량 2~10
인분

2~6
인분

2~8
인분

2~6
인분

2~4
인분

1~2
cup

0.5~1.5
cup 50 쪽을

참조하여
주십시오.

51 쪽을
참조하여
주십시오.

52 쪽을
참조하여
주십시오.

54 쪽을
참조하여
주십시오.

55~56 쪽을
참조하여
주십시오.

53 쪽을
참조하여
주십시오.

57 쪽을
참조하여
주십시오.

백미 물눈금
2까지

취사
시간

약39분~
약60분

약31분~
약41분

약42분~
약63분

약76분~
약101분

약46분~
약51분 약90분 약105분 약25분

2J
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취사는 이렇게 하십시오

이 밥솥은 밥의 밑면에 엷은 누런 빛깔이 나타나는데, 이는 밥이 잔여수분을 밥 내부로 흡수시켜 

밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다.

특히 “예약취사”와 같이 쌀알이 오랜시간 침전되면 내솥 바닥에 미세 전분이 가라앉아 “일반 취사”보다 

멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 심하게 나타날 수도 있습니다.

멜라노이징(미세 밥 눌음) 현상

자동세척은 이렇게 하십시오.

내솥에 물을 백미 물눈금 2까지 붓고 뚜껑을 덮어 주십시오.

방법1. 선택 버튼으로“자동세척”메뉴를 선택한 후 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
방법2. 대기상태에서 예약 버튼을 2회 눌러 선택한 후 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

취사메뉴 사용법

※백미쾌속 및 저인분 취사 후에는 물받이에 있는 물이 많을 수 있으므로 취사 후 물을 버려 주십시오.

백미 백미를 취사할 때 사용합니다. 잡곡 백미에 현미를 섞어서 취사할 경우 사용  
합니다.

현미/발아 현미를 발아시켜 발아현미 밥을 드시고자
할 때 사용합니다. 누룽지 취사할 때 누룽지를 만들어 줍니다.

찜 수동으로 찜시간을 설정해서 요리합니다. 된죽 된 죽을 끓이는 기능입니다.

웰빙쿡
저온 조리기능으로 죽이나, 스프, 건강차 
등의 요리가 가능합니다.

묽은죽 묽은죽을 끓이는 기능입니다.

이유식 여러가지 이유식 요리가 가능합니다. 탕 탕을 끓이는 기능입니다.

멀티쿡 수동으로 화력, 온도, 시간을 설정해서    
요리합니다. 요거트 요거트를 발효시켜 줍니다.

두유 콩을 삶는 기능입니다. 자동세척 취사, 보온 또는 요리 후 베어든 냄새를   
세척 할 때 사용합니다.

백미
쾌속

•“ 백미”메뉴를 선택한 후, 취사/쾌속 버튼을 두번 누르거나 백미쾌속 메뉴를 선택하면
백미쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다.(백미 2인분 기준 약31~33분 정도 걸림)
• 취사 전 쌀을 20분 정도 불린 다음 백미쾌속으로 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다.
• 백미쾌속은 예약이 되지 않습니다.
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누룽지 기능은 이렇게 하십시오

“누룽지” 메뉴 취사 시 바닥의 밥 눌음 정도를 조절할 수 있는 기능으로 기호에 따라 설정해 주십시오.

▶ 누룽지 눌음 강화 기능 설정 방법 (누룽지 취사시 눌음량의 증가를 원하시는 경우)

1. 대기상태에서 모드 버튼을 4회 누르면 “누룽지 눌음강화”설정모드로 진입합니다. 
모드 버튼을 초기에 누를시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.

2.“누룽지 눌음강화”설정모드로 들어왔을 때, 위의 화면이 표시 됩니다.   
3. 선택 버튼으로 원하시는 모드를 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.
4.“누룽지 눌음강화”설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력 없이 7초가 지나거나, 취소 버튼을 누르면 기능이 설정되지 않고 취소되
며 대기모드로 돌아갑니다.

누룽지 눌음 강화 기능의 설정 방법

▶ 누룽지 눌음강화 기능 해제 방법 (누룽지 일반 취사를 원하시는 경우)

1. 대기상태에서 모드 버튼을 4회 누르면 “누룽지 눌음강화”설정모드로 진입합니다.
모드 버튼을 초기에 누를시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.

2.“누룽지 눌음강화”설정모드로 들어왔을 때 위의 화면이 표시 됩니다.   
3. 선택 버튼으로 원하시는 모드를 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.
4..“누룽지 눌음강화”설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력 없이 7초가 지나거나, 취소 버튼을 누르면 기능이 설정되지 않고 
취소되며 대기모드로 돌아갑니다.

▶ 본 기능은 제품 출하시 눌음강화 해제 상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.

1. 메뉴/선택 버튼으로 “누룽지”메뉴를 선택합니다.
2. 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.
3. 누룽지가 완료되면 뚜껑을 열고 밥을 덜어내 드시고 바닥의 누룽지는 기호에 따라 드시면 됩니다.
▶ 누룽지 취사는 최대 4인분까지만 가능합니다.
▶ 누룽지 취사시 물량은 “백미”물눈금 기준으로 맞추시면 됩니다.
▶ 쌀을 너무 깨끗이 씻지 말고(물이 불투명할 정도)취사하십시오.
▶ 누룽지를 강하게(눌게)하고 싶은 경우, 물량을 맞춘 내솥을 제품에 넣고 뚜껑을 닫아 쌀을 30분 정도 물에 불린 후 취사하십시오. 

누룽지는 이렇게 하십시오.
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쿠쿠 맞춤취사 기능은 이렇게 하십시오

초기값은    단계로 설정되어 있으며 경우에 따라 단계별 조절을 해주십시오.
- 높은단계 : 잡곡류 및 묵은쌀로 취사하실 경우나 차진밥을 좋아하실 경우에 설정해 주십시오.
- 낮은단계 : 햅쌀로 취사하실 경우나 차진밥을 싫어하실 경우에 설정해 주십시오.

취사시 가열완료 온도단계를 조절(온도의 높고, 낮음)하여 취사할 수 있는 기능으로 기존 취사시 고정되어 있던 온도단계를 
소비자가 직접 조절할 수 있으므로 소비자가 원하는 기호에 맞게 취사할 수 있습니다.

쿠쿠 맞춤취사 기능(취사온도 조절기능)

쿠쿠 맞춤취사 사용방법

본 기능은 제품 출하시 맞춤취사 0단계 상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.

▶ -2  -1  0  1  2 .

대기상태에서 모드 버튼을 3회 누르면 “맞춤취사”설정모드로 진입합니다.
모드 버튼을 초기에 누를시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다

«

“맞춤취사”설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력 없이 7초가 지나거나, 
취소 버튼을 누르면 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아갑니다.

2

“맞춤취사”설정모드로 들어왔을 때 아래의 화면이 표시 됩니다.»

선택 버튼으로 원하시는 단계를 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.J

버튼 잠금기능

1. 취사, 예약, 보온, 재가열 중이나 대기상태에서 확인 버튼을 3초이상 누르면        
버튼 잠금이 설정됩니다. 

2. 버튼잠금이 설정 되었을때, 화면에 잠금 표시가 깜빡거립니다.

청소 시나 어린이 접촉에 의한 오동작을 방지하기 위해 버튼잠금(LOCK)을 설정할 수 있는 기능 입니다.

※ 버튼잠금이 설정된 상태에서 확인버튼을 제외한 다른 버튼을 누를 경우, 부저음이 발생됩니다.

▶ 설정방법

1. 취사, 예약, 보온, 재가열 중이나 대기상태에서 확인 버튼을 3초이상 누르면        
버튼잠금이 해제 됩니다.

2. 버튼잠금이 해제 되었을때, 화면에 잠금 표시가 사라집니다.

※ 확인버튼을 3초이상 눌러 버튼잠금을 해제한 후 원하시는 기능을 설정하실 수 있습니다.
※ 버튼잠금이 설정된 상태에서 전원 OFF후 재인가시 버튼잠금기능이 해제 됩니다.

▶ 해제방법
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현미/발아는 이렇게 하십시오

원산지 : 경기 용인
품  목 : 추청
단  위 : 1.5kg
생산년도 : ××××년산
도정일자 : ××××년 ××월 ××일

먼저 생산일자와 도정일자를 확인 하십시오.
▶ 수확한지 1년 이내 그리고 도정일자로부터 3개월 이내의 현미를 사용하십시오. 
(현미의 경우 수확년도와 도정날짜가 표시되어 있습니다.)

눈으로 현미를 직접 확인하십시오.
▶ 시중에서 판매하는 현미의 대부분은 내부를 볼 수 있도록 되어 있습니다.
•씨눈이 살아 있는지 먼저 확인하십시오.
•쌀 표면이 밝은 황색을 띄고 표면에 윤기가 흐르면 좋은 현미이고 표면이 하얗게 일어나거나 색이 검은 기운을 띄면
발아에 적합하지 않은 현미입니다.

•조각나거나 덜 여문 현미는 피하시고 쭉정이가 없는 현미를 고르세요. 
쭉정이는 발아 중 썩어 냄새를 유발하고 푸르스름한 색을 띄는 덜 여문 현미는 발아가 되지 않습니다.

(정상현미)   (불량 현미 - 씨눈 소실)

발아현미(6시간)와 백미의 영양 비교
발아현미는 백미에 비해 높은 영양소를 가집니다.

피틴산 10.3배

페롤릭산 1.4배

감마오리자놀 23.9배

감마아미노낙산 5배

이노시톨 10배

식이섬유 4.3배

현미는 백미에 비교 영양가가 높은 식품이지만 먹었을 때 거칠고 딱딱하며, 소화하기 힘들다는 단점이 있으나 아주 조금만
발아시켜도 잠자고 있던 효소가 활성화되어 영양성분이 보다 풍부하게 되고 소화 흡수가 훨씬 수월한 형태로 변화됩니다.

발아현미란

발아현미는 영양가 높은 현미를 발아시켜 영양소를 더욱 증가시키고 현미의 단점인 거친 밥맛이 개선된 
소화가 잘되는 훌륭한 영양원입니다.

▶ 현미보다 부드러운 밥맛을 즐기실 수 있습니다.
▶ 소화가 잘되고 영양소가 풍부합니다 - 발아과정에서 당화호르몬이 분비되어 소화흡수가 잘됩니다.
▶ 어린이나 수험생의 영양 건강식으로 좋습니다 - 식이섬유가 풍부합니다.
▶ 발아현미에는 GABA(감마아미노낙산)가 다량 함유되어 있습니다. GABA는 간장과 신장의 신진대사를 촉진하며 중성지방 
증가 억제 작용, 혈압상승 방지효과, 뇌세포 대사 촉진 등 우리몸에 좋은 효과가 있음이 의학적으로 확인되었습니다.

발아현미의 특징

현미구입방법

(불량 현미 - 쭉정이와 덜 여문 현미)
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현미/발아는 이렇게 하십시오

현미/발아 메뉴의 조작방법

발아를 더욱 촉진 시키기 위해 현미를 미리 16시간 이내로 침수하여 예비발아를 해주십시오.

예비발아방법
▶일반적으로 가정에서 사용하시는 용기에 씻은 현미를 넣은 뒤, 최대한 물을 충분히 넣고 침수시킨 후 예비발아하여 주십시오.
▶예비발아는 16시간 이내로 하여 주시고 현미/발아 메뉴 사용 전에는 반드시 흐르는 물에 세척하신 후 사용하여 주십시오.  
지나치게 세게 문질러 세척하면 쌀눈(배아)이 떨어져 발아되지 않을 수 있습니다.
▶예비발아하실 때 침수시간에 따라 특유의 냄새가 날 수 있습니다.
▶예비발아가 완료된 현미는 씻은 후에 내솥에 넣고 취사량에 따라 물높이를 맞추신 후 현미/발아 메뉴를 사용하여 주십시오.
▶기온이 높은 여름이나 보관온도 등에 따라 예비발아시에는 냄새가 날 수 있으니 가급적 예비발아시간을 줄여 주시고 
더 주의해서 깨끗이 잘 씻어 주십시오.

▶ 현미/발아 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 0H 표시됩니다.

«

선택 버튼을 눌러 현미/발아를 선택합니다.»

선택 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.J

1. 버튼을 누르면 현
미/발아 
시간이 2시간씩
증가 합니다.

2. 버튼을 누르면
현미/발아 시간
이 2시간씩 감소
합니다.

3. 확인 버튼을 누르면 
발아시간 선택 모드로
진입합니다.

4. 메뉴/선택 버튼으로 발아
시간을 설정 합니다.
현미/발아 시간은 0, 2, 4,
6 시간까지 설정 가능합
니다. 현미/발아 0시간으
로 설정 후 취사 시 현미
메뉴로 취사가 됩니다.

▶ 취사/백미쾌속 버튼을 누르면 설정된 시간만큼 현미/발아를 시작하고,
발아 완료 후 즉시 취사가 시작됩니다.

▶ 현미/발아 중에는‘취사’표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.

취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.2
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현미/발아는 이렇게 하십시오

4. 예약 또는 취사/쾌속 버튼을 누릅니다.

현미/발아 취사시 유의사항

❶ 발아된 싹의 크기를 키우지 않고 좀 더 빨리 드시고 싶으면 예비발아를 하지 않고 현미발아를 선택하여 원하는 발아시간을

설정하신 후 

취사/백미쾌속 버튼을 눌러 취사하십시오. (싹의 크기에 따른 영양분의 차이는 크지 않습니다.)

❷ 기온이 높을 때 오랜시간 발아시키면 냄새가 날 경우가 있습니다. 그 경우에는 발아 설정시간을 단축하여 짧게 설정하여 

주십시오.

❸ 현미/발아 메뉴로 취사하실 경우에는 최대 4인분 이하로 하여 주십시오.

❹ 물은 수돗물을 사용하셔도 무방하나 생수를 이용하시면 더욱 좋습니다. 단, 뜨거운 물, 끓인 물은 식힌 경우라 하더라도 

발아가 되지 않을 수 있으니 사용을 피해주십시오.

❺ 현미의 발아율이나 싹의 길이 등의 발아상태는 현미의 종자와 보관상태, 보관기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

-  발아현미는 현미를 싹틔운 것으로, 현미의 종자에 따라 발아율 및 발아된 후의 싹의 길이에 차이가 있을 수 있습니다.                               

발아시킬 현미는 반드시 수확 후 1년 미만의 것을 사용해 주시고, 도정 후 보관기간이 가급적 짧은 것을 이용해 주십시오.

❻ 현미의 종류에 따라 멜라노이징 또는 밥상태의 차이가 나타날 수 있습니다. 

기호에 맞게 물량을 가감하거나 맞춤취사 기능을 이용해 주십시오. (46쪽 참조)

❼ 사용환경이나 쌀 상태에 따라서 싹이 보이지 않을 수 있습니다.

현미/발아 예약은 이렇게 하십시오

1. 선택 버튼을 눌러 현미/발아를 선택 합니다.

2. 확인 버튼을 누른 후 선택 버튼으로 발아시간을 0시간으로 설정후 확인 버튼을 누릅니다.   2H,4H,6H설정시   

예약이 되지 않습니다.

3. 선택 버튼으로 취사완료시간을 설정합니다.
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탕은 이렇게 하십시오

탕 사용 및 예약 방법

▶ 탕 요리가 시작되면 취사 표시가 나타나며, 남은 시간이 표시됩니다.

▶ 기본값은 “2:00”시간이고, 1시간에서 4시간까지 설정 가능 합니다.
(10분 단위로 증가 또는 감소합니다.)

▶ 탕 메뉴가 선택 되었을 때는 표시부에 2:00이 표시됩니다.
선택 버튼으로 탕 메뉴를 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다«

탕 예약은 이렇게 하십시오2

선택 버튼을 눌러 요리 시간을 설정합니다.»

취사/쾌속 버튼을 누릅니다.J

탕 만드는 방법

1. 예약 버튼을 누릅니다. 2. 선택 버튼을 눌러 요거트를 선택한 후 확인 
버튼을 누릅니다.

3. 선택 버튼을 눌러 요리
시간을 선택한 후 확인 버튼을 누
릅니다.

4. 선택 버튼을 눌러 예약 
완료 시간을 선택합니다.

5. 예약 또는 취사/백미쾌속 버튼을
누릅니다.

요리종류 메뉴선택 준비할 재료 이렇게 만드세요

삼계탕 탕

닭 1마리(1kg), 
수삼 2뿌리, 대추 10개, 
찹쌀 1컵, 소금, 후춧가루, 
마늘 약간

1) 준비된 닭의  양쪽 다리에 칼집을 내어 구멍을 뚫어 주십시오.
2) 손질한 닭의 뱃속에 2시간 이상 불린 찹쌀과 마늘을 채워 넣어  
주십시오. (찹쌀을 불리지 않으면 설익을 수 있습니다.)
3) 식성에 따라 걸쭉한 국물을 원하시면 찹쌀의 1/2은 닭의 뱃속에 
넣고, 나머지 1/2는 밖으로 꺼내 놓아 주십시오.
4) 칼집을 낸 구멍에 두 다리를 엇갈리게 끼우고 고정시켜 주십시오.
5) 내솥에 준비한 닭을 넣고 깨끗이 씻은 수삼과 대추를 넣은 후, 
물은 계랑컵 으로 7컵을 부어 주십시오.
6) 뚜껑을 닫고 『선택』버튼으로 soup 메뉴를 선택한 후, 시간을  
2시간으로 설정한 뒤, 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오

-참고-
물을 너무 많이 넣으면 취사 완료 후 압력 배출시 탕물이 올라올 수 
있으니 주의 하십시오.
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두유는 이렇게 하십시오

두유 사용 및 예약방법

▶ 두유 요리가 시작되면 취사 표시가 나타나며, 남은 시간이 표시됩니다.

▶ 기본값은 “20”시간이고, 10분에서 1시간 30분까지 설정 가능 합니다.
(10분 단위로 증가 또는 감소합니다.)

▶ 두유 메뉴가 선택 되었을 때는 표시부에 20이 표시됩니다.
선택 버튼으로 두유 메뉴를 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.«

두유 예약은 이렇게 하십시오.2

선택 버튼을 눌러 원하시는 발효시간을 설정합니다.»

취사/쾌속 버튼을 누릅니다.J

두유 만드는 방법

1. 예약 버튼을 누릅니다. 2. 선택 버튼을 눌러 두유를 선택한 후 확인 
버튼을 누릅니다.

3. 선택 버튼을 눌러 요리
시간을 선택한 후 확인 버튼을
누릅니다.

4. 선택 버튼을 눌러 예약 
완료 시간을 선택합니다.

5. 예약 또는 취사/백미쾌속 버튼을
누릅니다.

요리종류 메뉴선택 준비할 재료 이렇게 만드세요

두유 두유

백태: 250g
소금, 설탕 약간
1차 물: 500g
2차 물: 950g

1. 콩은 하루 전날 2배 가량의 물을 넣고 불려 주십시오. 
(콩 껍질이 손으로 부드럽게 벗겨질 때까지 불려 주십시오.)
2. 불려둔 콩은 껍질을 반드시 전부 제거한 뒤, 내솥에  물 
500g(1차)과 함께 넣어주십시오.
뚜껑을 닫고 『선택』버튼으로 SOYMILK 메뉴를 선택한 후, 
시간을 20분으로 설정한 뒤, 취사/쾌속 버튼을 눌러 주세요.
(완성된 콩은 서걱서걱 씹히는 상태입니다. 콩이 손으로 으깨질
만큼 푹 삶길 경우는 매주 냄새가 날 수 있으니 주의하십시오.)
3. 삶은 콩은 체로 건져내어 흐르는 물에 씻어 주십시오.
4. 콩을 믹서기에 넣고, 물950g(2차)을 조금씩 넣어가면서 갈아
주십시오.
5. 갈아둔 콩은 체에 한번 내려주십시오.
6. 기호에 따라 설탕과 소금으로 간을 하여 드십시오.

-주의사항-
* 콩 껍질은 반드시 전부 제거한 후 삶아 주십시오.
( 콩 껍질이 남아 있을 경우, 증기배출구를 막아 콩물이 끓어 
넘칠 수 있습니다.) 
* 요리 후 분리형 커버를 세척해 주십시오.
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요거트는 이렇게 하십시오.

요거트 사용 및 예약방법

▶ 요거트가 시작되면 취사 중 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.

▶ 기본은 6시간이고,  30분~12시간까지 설정 가능합니다.
(30분 단위로 증가 또는 감소 합니다.)

▶ 요거트 메뉴가 선택 되었을 때 표시부에 6시간이 표시됩니다.
선택 버튼으로 요거트를 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.«

요거트가 완료되면 완료 화면에 “End”가 표시되며, 보온으로 전환되지 
않습니다.

2

요거트 예약은 이렇게 하십시오.1

선택 버튼을 눌러 원하시는 발효시간을 설정합니다.»

취사/백미쾌속 버튼을 누르면 요거트 메뉴가 시작됩니다.J

요거트 만드는 방법

1. 예약 버튼을 누릅니다. 2. 선택 버튼을 눌러 요거트를 선택한 후 확인 
버튼을 누릅니다.

3. 선택 버튼을 눌러 요리
시간을 선택한 후 확인 버튼을 누
릅니다.

4. 선택 버튼을 눌러 예약 
완료 시간을 선택합니다.

5. 예약 또는 취사/백미쾌속 버튼을
누릅니다.

요리종류 메뉴선택 준비할 재료 이렇게 만드세요

요거트 요거트
우유 1L,
플레인 요거트 290g

1. 내솥에 준비한 재료를 모두 넣고 가볍게 섞어 주십시오.
2. 뚜껑을 닫고 메뉴/선택 버튼으로 요거트를 선택하고 시간을   
6시간으로 설정한 뒤, 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

<참고>
* 우유는 일반 흰우유를 사용하십시오.
(칼슘, 저지방, 멸균 우유의 경우 발효가 안될 수 있습니다.)
* 요거트 발효 시 다른 재료를 함께 넣으면 변질될 수       
있으니 주의 하십시오.
* 완료후 냉장고에 넣어 차갑게 드십시오.
기호에 따라 생과일, 씨리얼, 잼 등을 넣어 드셔도 좋습니다.

※ 초기 설정시 6시간
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만능찜은 이렇게 하십시오

만능찜 요리방법

만능찜 사용 및 예약 방법

▶ 만능찜 취사가 시작되면 취사 표시가 나타나며, 남은 시간이 표시됩니다.

▶ 기본값은 20분이고, 10분~90분까지 설정 가능 합니다. 
(5분 단위로 증가 또는 감소 합니다.)

▶ 만능찜 메뉴가 선택 되었을때는 표시부에 20분이 표시됩니다.
메뉴/선택 버튼으로 찜을 선택합니다.«

만능찜 예약은 이렇게 하십시오.2

확인 버튼을 눌러 요리 시간을 설정합니다.»

취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.J

1. 예약 버튼을 누릅니다. 2. 선택 버튼을 눌러 만능찜을 선택한 후 확인 
버튼을 누릅니다.

3. 선택 버튼을 눌러 요리
시간을 선택한 후 확인 버튼을 
누릅니다.

4. 선택 버튼을 눌러 예약 
완료 시간을 선택합니다.

5. 예약 또는 취사/백미쾌속 버튼을
누릅니다.

요리종류 메뉴선택 준비할 재료 이렇게 만드세요

만 두 찜

만능찜

만두 : 15개
물 : 3/4컵 1. 재료를 준비해 주십시오.

2. 내솥에 물 3/4~11/2컵을 넣고 찜판을 올려 놓아주십시오.
3. 그 위에 준비한 재료를 올려 놓아 주십시오.
4. 뚜껑을 닫고선택 버튼을 눌러 만능찜을 선택한 후 찜시간을
만두찜은 30분, 고구마찜, 감자찜은 50분을 설정한 뒤 취사/
쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

고구마찜
고구마 : 3개 (150g이하)
물 : 1 1/2컵

감 자 찜
감자 : 3개 (200g이하)
물 : 1 1/2컵

※ 초기 설정시 20분



54

이유식은 이렇게 하십시오

이유식 사용 및 예약방법

선택 버튼으로 이유식 메뉴를 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.«
▶ 이유식 메뉴가 선택 되었을 때는 표시부에 10분이 표시됩니다.

선택 버튼으로 요리 시간을 선택합니다.»

1. 버튼을 누르면 이유식
시간이 5분씩 증가 
합니다.

2. 버튼을 누르면 이유식
시간이 5분씩 감소  합
니다.

3. 이유식 시간은 10분 ~ 50분까지
설정 가능합니다.

취사/백미쾌속 버튼을 누르면 이유식 메뉴가 시작됩니다.J
▶  이유식 취사가 시작되면 취사 중 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.

이유식 예약은 이렇게 하십시오.2

1. 예약 버튼을 누릅니다. 2. 선택 버튼을 눌러 이유식을 선택한 후 확인 
버튼을 누릅니다.

3. 선택 버튼을 눌러 요리 
시간을 선택한 후 확인 버튼을 누
릅니다.

4. 선택 버튼을 눌러 예약
완료 시간을 선택합니다.

5. 예약 또는 취사/백미쾌속 버튼을
누릅니다.

요리종류 메뉴선택 준비할 재료 이렇게 만드세요

고 구 마
사 과 죽

이유식

고구마 : 70g
사과 : 70g
물 : 1컵
꿀 : 약간

1. 사과와 고구마는 껍질을 벗기고 얇게 썰어 주십시오.
2. 내솥에 1.과 물을 넣어 주십시오.
3. 뚜껑을 닫고 선택 버튼을 눌러 이유식을 선택한 후 이유식      
시간을 45분으로 설정한 뒤 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 
주십시오.

4. 요리가 완료되면 나무주걱으로 곱게 으깨어 꿀을 조금 넣어     
섞어 주십시오.

참치야채
무른밥

밥 : 50g
참치살(캔) : 30g
피망 : 10g
당근 : 10g
물 : 1/2컵
버터, 김가루 : 약간씩

1. 참치살은 기름을 빼고 젓가락으로 잘게 찢어 준비해 주십시오.
2. 피망과 당근은 잘게 다져 주십시오.
3. 그릇에 밥과 참치살, 피망과 당근을 섞어서 준비해 주십시오.
4. 내솥 바닥에 버터를 바른 후 3.의 재료를 넣고 물을 부어 주십시오.
5. 뚜껑을 닫고 선택 버튼을 눌러 이유식을 선택한 후 이유식 시간을 
15분으로 설정한 뒤 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
6. 요리가 완료되면 주걱으로 잘 섞어 주십시오.

이유식 요리방법
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웰빙쿡은 이렇게 하십시오

웰빙쿡 사용 및 예약방법

선택 버튼을 눌러 웰빙쿡을 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.«
▶ 웰빙쿡 메뉴가 선택 되었을 때는 표시부에 3시간이 표시됩니다.

선택 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.»

1. 버튼을 누르면 웰빙쿡    
시간이 10분씩 증가합니다.

2. 버튼을 누르면 웰빙쿡 
시간이 10분씩 감소합니다.

3. 웰빙쿡 시간은 1시간 ~ 10시간
까지 설정 가능합니다.

취사/백미쾌속 버튼을 누르면 웰빙쿡 메뉴가 시작됩니다.J
▶ 웰빙쿡 취사가 시작되면 취사 중 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.

웰빙쿡 예약은 이렇게 하십시오.2

1. 예약 버튼을 누릅니다. 2. 선택 버튼을 눌러 웰빙쿡을 선택한 후 확인 
버튼을 누릅니다.

3. 선택 버튼을 눌러 요리 
시간을 선택한 후 확인 버튼
을 누릅니다.

4. 선택 버튼을 눌러 예약 
완료 시간을 선택합니다.

5. 예약 또는 취사/백미쾌속 
버튼을누릅니다.
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웰빙쿡은 이렇게 하십시오

껍질 제거한 호박 : 500g
찹쌀가루 : 100g
설탕, 소금 : 약간씩
물 : 3컵(계량컵 기준)

남은밥 : 1인분
당근 : 50g
양파 : 50g
쪽파 : 30g
소금, 추후 : 약간씩
물 : 2 1/2컵 (계량컵기준)

양파 : 30g
감자 : 30g
당근 : 30g
양송이 : 30g
쇠고기등심 : 50g
크림스프가루 : 100g
올리브오일 : 약간
물 : 3컵(계량컵 기준)

대추 : 180g
생강 : 1/2 톨
꿀 : 약간
물 : 백미 물눈금 4까지

1. 호박은 껍질을 제거하고, 얇게 썰어 두십시오.
2. 내솥에 썰어둔 호박과 찹쌀가루, 물을 넣어 주십시오.
3. 뚜껑을 닫고 선택 버튼을 눌러 웰빙쿡을 선택한 후 
웰빙쿡 시간을 3시간으로 설정한 뒤 취사/백미쾌속 버튼을 
눌러 주십시오.

4. 요리가 완료되면 체에 내려 으깨어 주거나, 믹서기로 갈아준 뒤
설탕과 소금으로 기호에 맞도록 간을 하여 주십시오.

1. 당근, 양파, 쪽파는 깨끗이 씻어 잘게 다져 준비해 두십시오.
2. 내솥에 준비해둔 밥 1인분과 다져둔 재료, 물을 넣어 섞어 
주십시오.

3. 뚜껑을 닫고 선택 버튼을 눌러 웰빙쿡을 선택한 후 웰빙쿡 
시간을 5시간으로 설정한 뒤 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 
주십시오.

4. 요리가 완료되면 소금과 후추로 기호에 맞도록 간을 하여 주십시오.

1. 양파, 간장, 당근을 얇게 썰어 2cm 정도의 정사각형 모양으로 
썰어두고 쇠고기 등심도 얇게 저며 2.5cm 정도의 정사각형    
모양으로 썰어두고 양송이는 모양대로 편을 내어 썰어 주십시오.

2. 썰어둔 재료를 올리브오일 약간에 1/2큰술의 소금을 넣고 볶아서
준비하십시오. (재료를 볶지 않고 그냥 사용하여도 됩니다.)

3. 내솥에 크림스프가루와 물을 넣고 잘 풀어준 뒤 재료를 넣고  
한번더 저어 준다.

4. 뚜껑을 닫고 선택 버튼을 눌러 웰빙쿡을 선택한 후 웰빙쿡 
시간을 5시간으로 설정한 뒤 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 
주십시오.

1. 대추는 깨끗이 씻어두고 생강은 깨끗이 씻어 껍질을 벗기고, 
얇게 썰어 준비해 주십시오.

2. 내솥에 준비해둔 대추와 썰어둔 생강을 넣고, 물을 백미 물눈금
4까지 부어 주십시오.

3. 뚜껑을 닫고 선택 버튼을 눌러 웰빙쿡을 선택한 후 웰빙쿡 
시간을 8시간으로 설정한 뒤 취사/백미쾌속 버튼을 
눌러 주십시오.

4. 요리가 완료되면 꿀을 기호에 맞도록 넣어 주십시오.

준비할 재료 이렇게 만드세요

웰빙쿡 요리방법

요리종류

호 박 죽

야 채 죽

야채스프

대 추 차

웰빙쿡

메뉴선택
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멀티쿡은 이렇게 하십시오

멀티쿡 요리방법

선택 버튼으로 멀티쿡을 선택한 후 확인버튼을 누릅니다.«
▶ 멀티쿡 메뉴가 선택되었을때는 표시부에 “20”이 표시됩니다.

선택 버튼을 눌러 요리 시간을 설정합니다.»
▶ 원하시는 요리시간을 설정한 뒤, 확인 버튼을 누르면 요리 온도 설정 단계로 
넘어갑니다.
▶ 기본값은 “20”분이고, “1시간30분”까지 설정 가능 합니다.
(10분 단위로 증가 또는 감소합니다.)

확인 버튼을 눌러 요리 온도를 설정합니다.J
▶ 원하시는 요리 온도를 설정한 뒤, 취사 버튼을 누르면 취사가 시작됩니다.
▶ 기본값은 100℃이고, 35℃~130℃ 까지 설정 가능합니다.
※ 표시되는 온도는 주변 환경과 내용물에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
(1℃ 단위로 증가 또는 감소합니다.)

취사/쾌속 버튼을 누릅니다.2
▶ 멀티쿡 취사가 시작되면 취사 표시가 나타나며, 남은 시간이 표시됩니다.

멀티쿡 예약은 이렇게 하십시오.2

1. 예약 버튼을 누릅니다. 2. 선택 버튼을 눌러 멀티쿡을 선택
한 후 확인 버튼을 누릅니다.

3. 선택 버튼을 눌러 요리 시간을  
선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.

4. 선택 버튼을 눌러 요리 온도를     
선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.

5. 선택버튼을 눌러 예약 완료 시간을
선택합니다

6. 예약 또는 취사/쾌속 
버튼을 누릅니다.
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예약취사는 이렇게 하십시오

예약 버튼을 누릅니다. «

선택 버튼으로 원하시는 메뉴를 선택한 후 확인 
버튼을 누릅니다.

»

선택 버튼으로 예약취사 완료 시간을 선택합니다.

▶ 예약취사 설정이 완료되면, “예약”글자가 3회 깜빡인 후 점등됩니다.
▶ 예약 취사 완료시간은 설정한 시간에 완료됩니다.
(취사량 및 사용 조건에 따라 완료시각이 다소 차이가 날 수도 있습니다.) 

J

취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.2

예약 취사하는 방법

예약 취사시 유의사항

예약 취사를 할 경우
▶ 쌀이 개봉된 지 오래되어 매우 말라버린 경우에는 층밥이 되는 수도 있습니다.
▶ 예약취사 설정시간 또는 주변 환경조건에 따라서 밥이 되거나 질어질 수 있으므로 내솥표시의 물(水)높이 
기준에서 가감하여 물량을 조절해 주십시오.

▶ 예약설정시간에 따라서 멜라노이징 현상이 나타날 수 있습니다.

«

예약 시각 변경
▶ 예약 시각을 변경할 경우는 취소 버튼을 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.

»

예약 설정 가능 시간을 벗어난 경우
▶ 설정 시간이 예약 설정 가능 시간보다 짧았을 경우 즉시 취사를 시작합니다.

J
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밥을 맛있게 보온하려면

보온 중 모드 버튼을 3초간 누르면 보온온도를 변경 할 수 
있습니다.

표시부의 “ ”표시가 빙글빙글 돌아가며 
재가열을 합니다.

재가열이 끝나면 다시 보온을 진행하며 보온경과 
시간이 표시됩니다.

식사하실 때

▶ 보온 중 식사를 하실 때 따끈따끈한 밥을 원하시면, 보온/재가열 버튼을 누르면 보온재가열이 시작되고 9분 후 밥을 
드시면 금방 지은 밥처럼 따끈따끈한 밥을 드실 수 있습니다.

▶  재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1~2회만 사용하세요.
▶  별도의 전열기구나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 보온/재가열 버튼을 1회 눌러 보온을 합니다. 
    이때, 표시부에는 “ ”가 표시됩니다. (이와 같이 차가운 밥솥에 뜨거운 밥을 옮겨 담아 보온할 경우 냄새나 변색이
     있을 수 있습니다.)
▶  보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이게 표시하여 보온이 장시간 경과 되었음을 알립니다.

보온 중«

재가열 중»

재가열 완료J
➞

➞

취사 완료 후 밥을 밑면까지 골고루 섞어 보온하면 밥상태가 좋습니다.
(적은 밥은 내솥의 중앙에 불룩하게 모아서 보온하십시오.)

주걱을 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오. 
특히, 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.

너무 적은 밥을 보온하거나 먹다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인
밥과 섞어서 보온하지 마십시오. 밥에서 냄새가 날 수 있습니다.
(찬밥은 전자레인지를 이용하십시오.)

장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은
12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 보온 24시간 경과 이후부터 
보온 경과시간을 깜빡이며 표시합니다. 

잡곡은 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가급적 보온은 
피하십시오.
보온 중 내솥의 가장자리나 증기 배출구 하단부는 부분적으로 
밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수도 있습니다.
이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.

보온할 때 주의사항
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밥을 맛있게 보온하려면

보온온도 조정방법

청소를 자주하고 물을 끓여 소독을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맺히거나 색깔이 변하는 경우는 보온 온도가 맞지 
않은 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.

보온 중 보온온도를 조정하실 때에는 보온 버튼을 5초 이상 누른 후 보온 온도를 조정하십시오.
1. 쉰 냄새가 많이 나고 물이 많이 맺히는(밥이 삭는)경우 : 보온 온도가 낮은 경우 입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 높여 줍니다.
2. 밥 색깔이 심하게 누렇고 밥이 마르면서 냄새가 날 경우 : 보온 온도가 높은 경우 입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 낮춰 줍니다.

맞춤보온 기능 조정방법

보온시 뚜껑을 열 때 물이 많이 흐를 경우나 밥 가장자리에 밥 퍼짐 현상이 생길 경우에 사용합니다.

1. 뚜껑이 열때 물이 많이 흐를 경우 : : 맞춤보온 단계를 1,2단계 높여줍니다.
2. 밥 가장자리에 밥퍼짐 현상이 생기는 경우 : 맞춤보온 단계를 1,2단계 높여줍니다.

보온시 냄새가 날 때

▶ 청소를 자주 해 주십시오. 특히, 뚜껑부의 청소상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.

▶ 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 물을 내솥의

백미 물눈금 2인분 정도에 맞추고 식초를 1큰술 넣은 후 뚜껑을 닫고 자동세척을 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.    

완료 후 내솥을 반드시 깨끗이 씻어 냅니다.

▶ 만능찜, 이유식, 웰빙쿡 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어들 수 있습니다.

대기상태에서 모드 버튼을 1초이상 누르면 “보온온도”설정모드로 진입합니다.«

“보온온도”설정모드로 들어왔을 때, 현재 설정된 보온온도가 표시 됩니다.»
선택 버튼으로 원하시는 보온온도를 선택한 후 확인이나 취사/쾌속 버튼을 
눌러 주십시오.

J

“보온온도”설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력 없이 7초가 지나거나, 
취소 버튼을 누르면 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아갑니다.
※ 본 기능은 제품 출하시 “ 74도”상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.

2

대기상태에서 모드 버튼을 2회 누르면 “맞춤보온”설정모드로 진입합니다.
▶ 모드 버튼을 초기에 누를시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.

«

“맞춤보온”설정모드로 들어왔을 때, 현재 설정된 맞춤 보온상태가 표시 됩니다.»

선택 버튼으로 원하시는 맞춤 보온 단계를 선택한 후 확인이나 
취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

J

“맞춤보온”설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력 없이 7초가 지나거나, 취소 버튼
을 누르면 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아갑니다.
※ 본 기능은 제품 출하시 “0단계”상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.

2
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Cách Fủ sinh sđn phVm

Ớ Khứng vệ sinh sạch sí có thể là nguyên nhân gâymui khó chịu khi nấu cơm fặc biệt cần vệ sinh thường ìuyên bộ phxn nắp nồi
sau khi rút phửch cắmđiện, và nồi nguội bớt thamới tiến hành vệ sinh nồi

Ớ Hau thân nồi và nắp nồi bỉng khăn khứ Khứng dung các chất téymạnh nhưben en và dungmứi
Ớ trong quá tranh sềdòng, nước cơmcó thể đọng lại và hanh thànhmảng bám trên nắp trong nồi hoặc các bộ phxn bên trong nồi, tuy nhiên
khứng ảnh hư ng ga đến vấn đự vệ sinh

Hau sạch các vết bén đọng mặt
dưới vàmặt ngoài cụalỏng nồi fồ
rềa c ng, bàn chải, chất ănmỏn có
thể làmbong lớp tráng nên hẩy sề
dòng các loại đồ rềa
mựm, đồ rềa bỉng vải cung nước rềa
bát để rềa nồi

trường hợp nước cơmđọng lại trên nắp
trong nồi, hẩy tháo rời nắp trong rồi lau
sạch bỉng khăn khứ phần raa bên trong
cụa nắp nồi được làm bỉng kim loại nên
cần
chú X k! khi vệ sinh Hưu khi khứng làm
biến dạngnắpnồi, sau khi vệ sinh cần lắp
lại vung nồi rồimới sề dòng

Khi nấu cơm hay nấu các món ăn,
nước cơm được sinh ra sí thứng qua
lĐ thứng hơi và được gi” lại viựn
quanh nồi, nên khi nấu ìong hẩy dung
khăn khứ để lau rềa sạch lại

L4ngnồi qiòníuanhnồi

trườnghợpcácdị vxtbịdửnhvàobộcảm
biếnnhiệt, hẩy loạibWchúngđểkhứnglàm
hWngphần lỏngnồi kim loại mẩy lausạch
nướchayvxtlạdửnhtrênmâmnhiệt

ThữnnồiNắpnồi

Cáchtháoũ lắpnắptrong

Cách tháo nắp trong
▶ “ung một tay nắm vào phần tay cầm cụa nắp trong
▶ tay cỏn lại ìoay nắp trong theo chiựu mẻi tên, rồi kủo nhẤ là nắp

trong sí rời ra

Khứng kủo phần gioăng để tách nắp trong ra

«

Cách lắp nắp trong vào nồi

▶fặt phần trên cụa nắp trong vào phần trên cụa vung nồi

▶sauđódungtaynhưhanhtrên,ấnnhẤphầndướicụa nắptrongvàolàhoàn
thành
’as:antoàncụangười tiêudungvàcụasảnphém,nhàsảnìuấtcó thể
khứng lắpsûnnắptrongvàotrongsảnphémvàvungnồi trongtrườnghợp
đósíkhứngđóng lạiđược ngườisềdòng lưuXphải lắpnắptrongvào
nồi, rồimớiđượcsềdòng

»

Chú X khi rềa lỏng nồiù
Khứng rềa lỏng nồi khi cỏn để các dòng cò sắc nhọn n*a,muĐng, đẻa trong đó
Ớ Hớp tráng trong nồi nấu có thể bị hư hWng
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Cách tháo r1i, lắp đặt và vệ sinh van thoát hơi nưểc

« tháo van hoát hơi nước rời khWi nắp nồi sau
mĐi lần sềdòng

» tháo rời van ìả hơi như hanh ví rồi dung
khăn hoặc miếng bọt biểnmựmđược
nhúng trong nước ấm lau sạch, sau đó làm
khứ

J Hắp van vào cho đến khi » bên cụa van phát
ra tiếng Ltáchd khi được lắp vào v a vặn

Ớ ChY sề dòngmuĐng ìới cơmđi k m với nồi
Ớ Khứng cho thaa hay các vxt kim loại vào bên trong nồi
Ớ Khứng sềdòng các chất ben en và dungmứi
Ớ sau khi nêmgia vị, cần phải làm sạch nồi ngay
Ớ trong khi nấu có thể ìuất hiện các vết đốm, tuy nhiên điựu này khứng ảnh hư ng đến vấn đự vệ sinh cụa nồi

Hỏng nồi được phụ lớp chống dửnh ổluorocarbon resin để các hạt cơm khứng bám dửnh vào lỏng nồi
qệ sinh bên trong nồi

Khi hoàn tất chu tranh nấu, nước cơmcó thể
đọng lại gâymui, va vxy cần được lau sạch

tháo rời van thoát hơi nước, vệ sinh
sạch sí rồimới sề dòng

tháo rời nắp trong, vệ sinh sạch sí rồi
mới sề dòng

Khi th:c hiện chế độ nấu, làmấmcơm
hay bảo quản cơm, cần lau sạch nước
nếu có bên ngoài vW lỏng nồi, để
phỏng tránh nguy gây biến đẹimàu
sắc lớp chống dửnh bên ngoài lỏng nồi

ôộ phxn cảmbiến nhiệt và cách vệ sinh
Cần loại bW nếu hạt cơmdửnh vào, va có thể
gây hư hại bộ phxn cảmbiết nhiệt hoặcmâm
nhiệt
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Tờn Fv Fai trự cẩa các bÉ phụn chức năngộ Chức năng
ióm tra bất thữúng cẩa bÉ phụn hión th  chức năng

trong trường hợp cắmphửch vào ẹ điện nhưng khứngchọn chế độ ga, nồi sí duy tra trang thái chờ nhưđượctranh
bày trong hanh ví menu trênmàn hanh chờ, và thời gian hiển thị tuy vào cài đặt cụa người sề dòng
Khi thao tác các ch c năng, nếu ấn nút Lmụyd, nồi sí chuyển sang trạng thái chờ
ãn nút cho đến khi phát ra tiếng tuy thiết kếmà màn hanh hiển thị cụa sản phém trên th:c thế có thể khácmột chút
với hanh

Khi sề dòng sản phém khứng đúng cách hoặc sản phém phát sinh bất thường, sí có các hiển thị cảnh báo như hướng d'n dưới đây
Chức năng ki m tra bất thư1ng cãa bộ phận hi n thị chức năng.

miển thị báo bất thường cảmbiến nhiệt độ
Kử hiệu L d sí nhấp nháy

miển thị báo khi khứng có lỏng nồi

ởuất hiện khi có lĐi bộ nhớ trong

ởuất hiện khi có lĐi bộ nhớ trong

ởuất hiện khi có lĐi bộ cảm biến mứi trường

fây là biểu tượng hiển thị khi sản phémìuất hiện lĐi bị ngắt điện nguồn nóng, thiếu nhiệt độ, vv khiến
cho quá tranh nấu khứng hoàn thành saumột thời gian dài

Nút ọác nhận
Khimuốn ìác nhxn nấu chế độ đẩ
chọn hoặcmuốn sề dòng chế độ
khóa nút bấmNút chựn lVa

Khimuốn chọn chế độ nấu cơmgạo trắng, nấu nhanh gạo trắng, ngẻ
cốc, ữạo l tỳ nảymầm, cháo đặc, cháo loẩng, nấu canh, làm s”a đxu
nành, s”a chua, nấu th c ăn trý em, nấu đồ ăn có lợi cho s c khWe, các
món hấp, nấu đa năng, t: động rềa nồi, vv

Nút hãy
“ung khimuốn hụy ch c năng đẩ
chọn

Nút chựn các chế độ
Khimuốn chọn chế độ làmấm, làm
ấm theo Xmuốn, nấu theo Xmuốn,

nấu cơmnhiựu cháy

ôảnghiển thịNút giớ ấmũ Tăng nhiệt.
sềdòng khimuốn gi” ấmcơm

hoặc hấmnóng cơm trước khi ăn
▶thamkhảo trang Q»

Nút nấuũ nấu cơm
trắng siêu t c
Khi muốn bắt đầu nấu
▶tham khảo trang "2;"1

Nút hền gi1 nấu
sềdòng khimuốn cài đặt

thời gian trước khi nấu cơm
▶tthamkhảo trang Q«

Tên và vai tr4 cãa các bộ phận chức năng

ậànhanh trạngtháichờĩ
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ChuVn b  trữ c hi nấu

ữạo trắng, ữạo trắng nấu nhanh, cơmcháyù điựu chYnh lượng nước nhưnấu chế độ Lữạo trắngd Chế độữạo trắng có thể
nấu tối đa cho «Â phần ăn Chế độữạo trắng nấu nhanh, Cơmdinh dưằng có thể nấu tối đa cho " phần ăn Chế độ nấu
cơmcháy có thể nấu tối đa cho 2 phần ăn
ngẻ cốcù “ung lượng nước theo chế độ Lngẻ cốcd Chế độ nấungẻ cốc có thể nấu tối đa cho Q phần ăn
ữạo l t nảymầmù“ung lượng nước theo chế độ Lữạo l t nảymầmd
Chế độ nấuữạo l t nảymầmcó thể nấu tối đa cho " phần ăn
Cháo đặcù “ung lượng nước theo chế độ LCháo đặcd Chế độ nấuCháo đặc có thể nấu tối đa » cốc gạo
Cháo loẩngù “ung lượng nước theo chế độ LCháo loẩngdChế độ nấuCháo loẩng có thể nấu tối đa « 1 cốc gạo

Rửasạch lẤinồivà lausạchnưểc
▶“ung giýmựmđể rềa lỏng nồi
▶nếudung giý c ng để rềa có thể gây bong lớp chống dửnh bên trong

«

d2ngc cđịnh lưzngđ đongđã lưznggạocầnthiết ramộtvật
chứakhác, theos ngư1iăn
▶ậột cốc đong gạo v a đụ đầy đếnmiệng cốc tha được tửnh làmột phần ăn

’ử dòù » phần ăn đong » cốc, 2 phần ăn đong 2 cốc

»

d2ngvậtdụngkháckhôngphải l4ngnồiđ vogạochođến
khinưểctrong.

J

5 vàonồigạosaukhiđ3đưzcvosạch.2

5ặt l4ngnồivàobêntrongthữnnồivàđóngnắp.
Chú X cho hoàn toàn lỏng nồi vào bên trong thân nồi
▶ Hưu X nếu đáy lỏng nồi dửnh gạo hoặc các dị vxt khác có thể gây ảnh hư ng đến chu tranh nấu cơmcụa nồi

"

❷nếunấucơmcho"phầnăn "cốcgạo thađẹ
nước đếnvạchsố"phầnLcơmtrắngd

❸Khinấugạomớihoặcmuốnnấucơmkhứ,có thể
đẹ ửtnướchơnsovới lượngtiêuchuén

❹trườnghợpcơmchưachửnh nhoặckhứngđựuù
ởảy rakhichất lượnggạohoặchàmlượngnước
tronggạo gạomòc cós:chênh lệch trongtrường
hợpnàyhẩy thêmt «;«Â℃lượngnướcđểnấu

❶Khinấugạocẻhoặcmuốnăncơmướtcóthểcho
lượngnướcnhiựuhơnsovới lượngtiêuchuén

❶

❷

❸

5iòuch(nh lưzngnưểcnấut2yvàotĐngthVcđơn.
▶ fặt lỏng nồi trên một mặt bỉng ph ng, đo lượng nướcphu hợp d:a theo vạch được đánh dấu trên thành lỏng

nồi nếu cho nhiựu nước, trong quá tranh nấu nước cơm có thể tràn lên theo đường thoát hơi nước, hoặc
cơm có hiện tượng sụi bọt

▶ ’ạch trên thành lỏng nồi dung để đo lượng gạo và lượng nước
▶ ’ự cách điựu chYnh lượng nước

1

õ«Â phần ăn « QH

ữạo cho " phần ăn " cốc gạo
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Cách nấu cdm ngon

nh”ng lưu X quan
trọng khi bảo quản
cơmẫ

ữi” sản phémsạch
síẫ

• nênđonggạobỉngcốcđịnh lượngđểđongđược
lượnggạochửnhìác Cốcđonggạocóthểcókửchcằ
khác nhautu theot ngdỏngsảnphémđượcbán
trên thị trường

• Khichonước,cầnđểruộtnồi nơibỉngph ngđể
cănvàchonướcđếnvạchtrong lỏngnồi

• nênmuagạovớisố lượngnhW,bảoquản nơimát
mý, thứnggió,khứngcóánhnắngchiếu tr:c tiếpđể
hơi nướctronggạokhứngbịbốchơi

• trongtrườnghợpgạobịkhứvađẩm lâu,khinấunên
thêmkhoảngnềavạchnước

• phải thườngìuyênrềasạchnồi thườngìuyên lau
sạchvungnồi, khứngđểcóchấtbéndửnhvào

trongtrườnghợpgạođẩquákhứ,du
đẩđongnướcvàgạochửnhìác theo
hướngd'n,cơmv'ncóthểbịkhứ

phải thườngìuyênrềasạchnồi
thườngìuyên lausạchvungnồi,
khứngđểcóchấtbéndửnhvào

ậuốnnấucơmngon,hẩynhớnh”ngchYd'nsau

Cáchnấucơmngonbổngnồicơmđiện

phải đong gạo theo
cốcẫ
phải lấy nước chửnh
ìác theo vạch nước
bên trong lỏng nồiẫ

Cơmcóthểbịđẹimàuhoặccómui
nếudungchếđộ gi”ấmtrongthời
giandài

ôảo quản cơmđẩ
nấu trong thời gian
ngắnẫ

mẤn giờ nấu trong
thời gian ngắnẫ

• trongtrườnghợpgạođẩquákhứ,nên tránhdung
ch cnăngnấuhẤngiờmànênchothêmkhoảngnềa
vạchnướcrồinấu

• nếucóthểhẩybảoquảncơmđẩnấudưới«» tiếng

KhinấuhẤngiờquá«Âtiếnghoặcnấu
hẤngiờ loạigạobịkhứ,cơmnấusíbị
c nghoặcchưachửnh n, trườnghợp
đặcbiệtcơmcỏncóthểbịphântầng

nếu lượnggạovànướckhứngphu
hợp,cơmsícóthể bịc ng,khứng
chửnđựuhoặcbịnhẩo
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Cách nấu cdm

“nnútChựnđ chựnthVcđơnmongmu n. “nnútNấucơmũnấucơmtrắngsiêut c làcó
th tiếnhànhnấucơmbỉnhthư1ngậĐikhiấnnútChọn,bảngđiựukhiểnsíđi theo th t:ùCơm

trắng,cơmngẻcốc,gạo l tỳgạo l tnảymầm,cháo loẩng,
cháođặc,cơmcháy,canh,s”ađxunành,s”achua,nấu th c
ăntrýem,nấuđồăncó lợichos ckhWe,cácmónhấp,nấuđa
năng, t:độngrềanồi, rồiquay lạiCơmtrắngthànhmộtchu
tranhchọnvỏngtrỏn
Khiđẩsềdòngmột lầnch cnăngnấucơmtrắng,cơmngẻ
cốc,gạo l tỳgạo l tnảymầm, th:cđơnsít:độngđượcghi
nhớ,dođónếu liên tòcsềdòngcungmột th:cđơnsíkhứng
bấmchọn lại

« »

Nấucơmọong

•Khi nấu cơmìong nồi sí chuyển sang chế độ gi” ấm
•Khi cơmnấu ìong ngay lxp t c ìới đảo đựu cơm
nếu khứng đảo đựu cơmmàc để như vxy, cơmsí bị
c ng và đẹimàu, ìuất hiệnmui khó chịu
•trong khi nấu, khứng bấmnút mụy nếu làmnhư vxy, quá
tranh nấu sí bị hụy

Nấucơm vửdò ùcơmtrắng

•t khi bắt đầu nấu cơm trên bảng hiển thị sí hiển thị thời
gian cần thiết cho chu tranh nấu theo t ng th:c đơn, thời
gian có thể khác nhau

▶Khi th:chiệnnấuchếđộcanh,s”ađxunành,s”achua,nấuđồăncó lợichos ckhWe,vvcóthểđể lạimui trongnồi
thamkhảothứngtin trangJQvàvệsinhsạchsínắptrong,và toànbộphầnnắpnồi rồimớisềdòngtiếp

▶thờigiannấutheot ng th:cđơncóthểkhácnhautuy theot ngđiựukiệnsềdòngsảnphém

’ửdò ùnấucơmtrắng

’ử dò ù nấu cơm trắng

thời gian nấu theo t ng th:c đơn
ậenu

Category
Cơm
trắng

Cơm
trắng
nấu
nhanh

Cơm
ngẻ
cốc

ữạo l tỳ
gạo l t
nảy mầm

Cơm
cháy

Cháo
loẩng

Cháo
đặc Canh

s”a
đxu
nành

s”a
chua

th c
ăn trý
em

fồ ăn
có lợi

cho s c
khWe

ậón
hấp đa
năng

nấu đa
năng

t:
động
rềa nồi

Hượng
gạo

đượcnấu
»;«Â

phầnăn
»;"

phầnăn
»;Q

phầnăn
»;"

phầnăn
»;2

phầnăn
«;»
cup

Â1;«1
cup tham

khảotrang
¾J

tham
khảotrang

¾2

tham
khảotrang

¾1

tham
khảotrang

¾¾

tham
khảotrang
¾Q;¾

tham
khảotrang

¾"

tham
khảotrang

QÂ

đẹnước
đếnvạch»
ữạotrắng

thời
giannấu

Khoảng
J ;"Â
phút

Khoảng
J«;2«
phút

Khoảng
2»;"J
phút

Khoảng
¾";«Â«
phút

Khoảng
2";1«
phút

Khoảng
Âphút

Khoảng
«Â1phút

Khoảng
»1phút

2J
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Cách nấu cdm

Khi sề dòng nồi áp suất này,một phần gạo được nấu sí tr thành lớp cháymWng phửa dưới đáy nồi Hớp cháynày hấp thò
lượng nước th a trong nồi cơm, tạo ramột hương thơm t: nhiên và vị bui cho phần cơmđược nấu fặc biệt khi cài đặt
chế độnấu cơmhẤn giờ, các hạt gạo được ngâm trong thời gian dài tạo thànhmột lớp bộtmịn lắng phửa dưới đáy nồi,
lớp bột này sau này sí tạo thành lớp cháymịn thơmđxmhơn so với khi nấu cơmchế độ banh thường

miện tượngcơmbịcháy cháymịn

’ệsinh t:độngđượctiếnhànhnhưsau
fẹ nước vào lỏng nồi đến vạch th », đxy nắp và vặn núm khóa nắp

Cách «ù ãn nút Chọn và chọn mòc L’ệ sinh t: độngd, sau đó ấn nút Lnấuỳ nấu cơm
trắng siêu tốcd

Cách »ù ễ trạng thái chờ, sau khi ấn » lần nút mẤn giờ,ấn Lnấuỳ nấu cơm trắng siêu
tốcd

CáchsửdụngcácthVcđơnnấu

trong trường hợp nấu cơm trắng siêu tốc và ửt phần ăn, khay đ:ng nước có thể ch a nhiựu nước, cần đẹ bW

Cơmtrắng sềdòngkhimuốnnấucơmtrắng ngẻcốc sềdòngkhimuốnnấucơmtrộngi”agạo
trắngvàgạo l t

ữạo l t
nảymầm

sềdòngkhimuốn làmnảymầmgạo l tvà
nấucơmgạo l tnảymầm Cơmcháy nấucơmcócháy

mấp Cóthể t:càiđặt thờigianhấp Cháođặc Ch cnăngnấucháođặc

fồăncó lợi
chos ckhWe

Ch cnăngnấu nhiệtđộ thấpchophủpnấu
cháo,canhsoup, trà,vv Cháo loẩng Ch cnăngnấucháo loẩng

th căntrý
em Ch cnăngnấumộtsốđồăntrýem Canh Ch cnăngnấucanh

nấuđanăng Cóthể t:càiđặtápsuất,nhiệtđộ, thờigian s”achua Ch cnăng làms”achua

s”ađxunành Ch cnăng luộcđĐ t:độngrềa
nồi

sềdòngkhimuốn làmsạchmui trongnồisau
khinấu haygi”ấmcơm

nấucơm
trắngsiêu tốc

saukhichọnth:cđơncơmtrắng,ấn» lầnnútnấuỳnấusiêu tốchoặcnếuchọnLnấucơmtrắngsiêu tốcd trong
phầnth:cđơn,nồisí rútngắnthờigiannấucơm với haiphầncơm,mấtkhoảngJ«;JJphút
trướckhinấu,nênngâmgạo»Âphút,sềdòngch cnăngnấucơmsiêu tốcsíchovịngonhơn
Ch cnăngnấucơmtrắngsiêu tốcsíkhứngđượchẤngiờ
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Chức năng cdm cháơ Bữ c nấu nhữ sauà

Khi nấu với ch c năng Lcơmcháyd cài đặt theo các kử hiệu ch c năng ng vớim c độ tạo cháy

▶ Cách cài đặt ch c năng tăng cường cháy khi cần tăng lượng cháy nấu bỉng th:c đơn Cơm cháy theo X muốn

« tại trạng thái chờ, sau khi ấn nút Chọn chế độ 2 lần, sí đến chế độ Ltăng cường cháyd
ôan đầu khi ấn nút Chọn chế độ, phải ấn gi” « giây tr lên thamới chuyển được sang chế độ khác

» sau khi đẩ chọn đến chế độ Ltăng cường cháyd,màn hanh sí hiện thị như trên
J sau khi chọn được chế độmongmuốn, ấn nút ởác nhxn
2 sau khi chọn chế độ Ltăng cường cháyd, nếu khứng ấn nút nào khác trong vỏng ¾ giây hoặc ấn nút mụy tha nồi sí khứng tiến
hành nấu và t: động chuyển vự chế độ chờ

Cách cài đặt chức năng tăng cư1ng cháy

▶ Khi muốn hụy bW chế độ Ltăng cường cháyd Khi muốn nấu cơm cháy banh thường

« tại trạng thái chờ, sau khi ấn nút Chọn chế độ 2 lần, sí đến chế độ Ltăng cường cháyd
ôan đầu khi ấn nút Chọn chế độ, phải ấn gi” « giây tr lên tha mới chuyển được sang chế độ khác

» sau khi đẩ chọn đến chế độ Ltăng cường cháyd, màn hanh sí hiện thị như trên
J sau khi chọn được chế độ mong muốn, ấn nút ởác nhxn
2 sau khi chọn chế độ Ltăng cường cháyd, nếu khứng ấn nút nào khác trong vỏng ¾ giây hoặc ấn nút mụy tha nồi
sí khứng tiến hành nấu và t: động chuyển vự chế độ chờ

▶Ch c năng này được cài đặt sûn để hụy chế độ tăng cường cháy, hẩy sềdòng khi có nhu cầu

« Chọn th:c đơn LCơmcháyd phầnChọn th:c đơn
» ãn nút Lnấuỳ nấu cơm trắng siêu tốcd để bắt đầu nấu
J sau khi đẩ hoàn thànhmón cơmcháy,m nắp vung, ăn hết phần cơmdýo bên trên và ăn đến phần cháy bên dưới
▶ nấu cơmcháy chY áp dòng với lượng 2 phần ăn tr ìuống
▶ Khi nấu cơmcháy, đẹ nước theo vạch cụa cột Lcơm trắngd
▶ Khứng nên vo gạo quá k* nên nấu khi nước ngâm gạo cómàuđòc
▶ nếumuốn tăng cường cháy, nên cho gạo vào nồi, đxy nắp và ngâmJÂ phút trước khi nấu

Cơmcháy đưzc nấu như sau.
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Nấu tỏ BÉng trờn CUCkOO

ữiá trị ban đầu được cài đặt là , tuy theo t ng trường hợpmà có thể điựu chYnh theo t ngm c khác nhau
ậ c caoù Khi nấu ngẻ cốc hoặc nấu gạo để lâu vàmuốn cơmdýo
ậ c thấpù Khi nấu cơmgạo tý hoặc khứngmuốn nấu cơmdýo

nhờ có ch c năng có thể điựu chYnh t ng bước nhiệt độ nhiệt độ caoỳ thấp sau khi quá tranh gia nhiệt kết thúc, người sề dòng có thể
tr:c tiếp điựu chYnhm c nhiệt đẩ được thiết kế sûn bỉng nhiệt độmongmuốn cụamanh, nên người sề dòng có thể nấu theo nh”ng kử
kiệumongmuốn

Chức năng nấu tV chựn trên Cuckoo ẹChức năng điòu ch(nh nhiệt độ nấuủ

Phươngpháp nấu tV chựnCuCKOO

ữiá trị ban đầu được cài đặt là Â, tuy theomongmuốnmà có thể điựu chYnh theo t ngm c khác nhau

▶-2  -1  0  1  2 .

ễtrạng thái chờ, ấn nút Chọn th:c đơn J lần và chuyển sang chế độ Lnấu t: chọnd ôan đầu khi
ấn nút Chọn chế độ, phải ấn gi” « giây tr lên thamới chuyển được sang chế độ khác

«

sau khi chọn chế độ Lnấu t: chọnd, nếu khứng ấn nút nào khác trong vỏng ¾ giây
hoặc ấn nút mụy tha nồi sí khứng tiến hành nấu và t: động chuyển vự chế độ chờ

2

sau khi vào chế độ Lnấu t: chọnd thamàn hanh hiển thị như trên»

t màn hanh chọn, ấn chọnm cmongmuốn, sau đó ấn nút ởác nhxnJ

Chếđộ khóa nút bấm

« Khi đang tiến hành nấu, gi” ấm, hẤn giờ hoặc đang trong chế độmàn hanh chờ,
ôấmgi” nút ởác nhxn trong vỏng ửt nhất J giây tha chế độ khóa nút bấmđẩđược cài
đặt

» Chế độ khóa nút bấmđược cài đặt,màn hanh sí nhấp nháy kử hiệu Khóa

fây là ch c năng khóa nút bấm HoCK khimuốn phỏng tránh s: cố chọn nhầmchế độ trong lúc đang vệ sinh nồi hoặc nồi
trong tầm với cụa trý em

nếu nồi đang trong chế độ khóa nút bấm,mà người sề dòng bấmcác nút khác ngoài nút ởác nhxn, tha nồi sí phát ra âm thanh cảnh báo
sau khi bấmhụy chế độ khóa nút bấmbỉng cách ấn gi” trên J giây tại nút ởác nhxn, người dung có thể tiếp tòc sềdòng các tửnh năng cỏn lại
nếu bị cắt điện khi nồi đang trong trạng thái khóa nút bấm tha khi kh i động lại, chế độKhóa nút bấmsí bị hụy

▶Cách thiết lxp chế độ

« chế độmàn hanh chờ, ôấmgi” nút ởác nhxn trong vỏng ửt nhất J giây tha chế độ khóa
nút bấmsí được hụy bW

» Chế độ khóa nút bấmđược hụy bW,màn hanh hụy bWhiện thị kử hiệu Khóa

▶ Cách hụy bW chế độ
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Cách nấu cdm g.o lứtộ g.o nđơ mậm

원산지 : 경기 용인
품  목 : 추청
단  위 : 1.5kg
생산년도 : ××××년산
도정일자 : ××××년 ××월 ××일

❶ trước tiên cần kiểm tra ngày sản ìuất và ngày ìay ìát gạo
▶ sềdòng gạo được thu hoạch trong vỏng « nămvà được ìay ìát trong vỏng J tháng tr lại

ữạo l t bán ra luứn được ghi ngày sản ìuất và ngày ìay ìát
❷Kiểm tra gạo bỉngmắt thường
▶ phần lớn gạo l t được bán ra thị trường đựu có thể kiểm tra được tanh trạng gạo t bên ngoài
Kiểm tra ìemhạt gạo cỏn phầnmầmhay khứng
mạt gạo cómàu vàng nhạt và óng ánh là gạo l t tốt, nếu bựmặt hạt gạomàu trắng và có ánh ìYn đen tha là hạt gạo khứng thửch hợp
để làmnảymầm
Khứng chọn hạt gạo bị vằ hoặc chưa chửn vàng, chọn hạt gạo đựu, khứng bị lủp
mạt gạo lủp khi cho nảymầmsí bị hWng và gâymui khó chịu, biếnmàu ìanh nhạt mạt gạo chưa chửn tha sí khứng nảymầmđược

(정상현미)   (불량 현미 - 씨눈 소실)

Axit Phytic

Axit Ferulic

Gamma-orizanol

Gamma-aminobutyric

Inositol

so sánh dinh dưằng gi”aữạo l t nảymầm " tiếng và
gạo trắng
ữạo l t nảymầmcó hàm lượng dinh dưằng cao hơn so với gạo trắng

Bìit phytic gấp «Â J lần
Bìit ổerulic gấp « 2 lần
ữammaỚori anol gấp »J lần

ữammaỚaminobutyric gấp 1 lần
Inositol gấp «Â lần
Chất ìơ gấp 2 J lần

ữạo l t so với gạo tý có hàm lượng dinh dưằng cao hơn, nhưng khi ăn có cảmgiác thứ, c ng, khó tiêu hóa hơn, tuy nhiên sau
khi để n tmầmsí tr nên giàu chất dinh dưằng, cẻng nhưdỡ hấp thu

Mầmgạo lứt làgỉ

ữạo l t nảymầmcó hàm lượng dinh dưằng cao hơn so với gạo l t thường và khắc phòc được nhượcđiểm là thứ c ng khi nhai
cụa gạo l t đồng thời khiến tiêu hóa dỡ dàng hơn
▶ sovớigạo l t,hạtcơmmựmhơn,dỡănhơn
▶ “ỡtiêuhóavàcóhàmlượngdinhdưằngphongphú, trongquátranh lênmầm,dohócmứnđườnghóađượcphângiảinêndỡtiêuhóavà
hấpthu

▶ Hàth:cphémdinhdưằngtốtchotrýemvàhọcsinhứnthiỚdo lượngchấtìơrấtphongphú
▶ ậầmgạo l tcóhàmlượngữBôB một loạiacidamin,ữammaBminonacid lớn,ữBôBđượckhoahọcch ngmanh làmột loạihóachất
tốtvớicơthểngườinhưtăngcườngch cnănggan, thxn,có tácdòng cchếchất bủotrungtửnh,hiệuquảtrongviệcngănng ahiện
tượngtănghuyếtáp, tăngsảnsinh tếbàonẩo

5ặcđi mcãagạo lứt lênmầm

Cáchchựnmuagạo lứt

(불량 현미 - 쭉정이와 덜 여문 현미)
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Cách nấu cdm g.o lứtộ g.o nđơ mậm

Cách chế biến thVcđơn ẽMầmgạo lứtừ

fể chuén bị nấu cơmmầmgạo l t, cần ngâmgạo l t vào nước trong vỏng «" giờ
Các bước chuén bị
▶ữạol tđượcvosạch,đồmộtlượngnướcv ađụvàothốvàđemgạođẩvosạchvàongâm
▶ saukhingâmgạovàonướctrongvỏng«"giờ,trướckhichọnmenuLậầmgạol td,cầnrềagạol tmộtlầnn”adướivỏinướcchảy
HưuXkhứngnênquámạnhtayvacóthểlàmròngmầmgạo
▶tuyvàothờigianngâmgạomàhươngvịcơmthànhphémcóthểkhácnhau
▶ữạol tsaukhiđượcngâmvàvosạchìong,cho vàolỏngnồi,chođụnướctuytheolượnggạorồichọn th:cđơnLậầmgạol td
▶’àomuah khithờitiếtnóng,nhiệtđộkhingâmgạocóthểgâymuichocơmthànhphém,nênrútngắnthờigianngâmvàchúXvogạok*hơn

▶Khi th:c đơn ữạo l tỳ ữạo nảy mầm được chọn, màn hanh sí
hiển thị kử hiệu Âm

f

în nút chọn th:c đơn ữạo l tỳ ữạo nảy mầmW

sau khi bấm Chọn, cài đặt thời gianợ

« ậĐi lầnbấmnút,
thờigiannấugạo

l tỳgạonảymầmsítăng
»tiếng

» ậĐi lầnbấmnút,
thờigiannấugạo

l tỳgạonảymầmsígiảm
»tiếng

J saukhibấmnútchọn,
mànhanhchuyểnsang
chếđộ chọnthờigian
nảymầm

2Cài đặt thời gian nảymầm
bỉng nút Chọn th:c đơn Có
thể cài đặt thời gian nảymầm
gạo trong Â, », 2, " tiếng nếu
chọn thời gian nảymầm là Â
tiếng và nấu tha nồi t: động
chuyển vự chế độ nấu cơm
gạo l t thứng thường

▶ sau khi ấn nút nấuỳ nấu cơm trắng nhanh, nồi sí tiến hành quá tranh
nảymầmgạo theo thời gian đẩ được cài đặt, sau khi quá tranh nảy
mầmkết thúc, nồi sí tiến hành nấu cơm
▶ trong quá tranh nấu, kử hiệunấu hiện ra báo hiệu thời gian cỏn lại cụa
quá tranh nấu

ãn nút nấuỳ nấu cơm trắng nhanhố
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2 ôấm nút mẤn giờ hoặc nấuỳ nấu nhanh

Lưuykhi tiếnhànhnấumầmgạo lứt
❶ nếu khứng muốn nuứi mầm gạo lớn và muốn nhanh ăn, khứng cần chuén bị lên mầm mà chY cần chọn menu

Lậầm gạo l td, sau đó cài đặt thời gian lên mầm mong muốn rồi ấn nút L nấuỳ nấu cơm trắng nhanhd để nấu
cơm màm lượng dinh dưằng khứng khác nhau nhiựu theo độ lớn cụa mầm gạo

❷ trong điựu kiện nhiệt độ cao, nếu lên mầm trong thời gian quá lâu sí khiến gạo có mui, lúc đó nên cài đặt rút
ngắn thời gian lên mầm

❸ trong trường hợp muốn nấu cơm theo menu Lậầm gạo l td, khứng nên nấu quá lượng cho 2 phần ăn
❹ Khi lên mầm gạo có thể dung nước máy thứng thường hoặc nước uống đóng chai càng tốt tuy nhiên lưu X tránh

sề dòng nước nóng hoặc nước đun sứi để nguội va có thể khiến gạo khứng lên mầm
❺ trạng thái lên mầm như t` lệ lên mầm, độ dài cụa mầm tuy vào loại gạo, trạng thái bảo quản và thời gian bảo

quản
Ớ ậầm gạo l t là mầm nảy ra t hạt gạo, có thể khác nhau vự độ dài mầm sau khi lên mầm, t` lệ lên mầm do
chụng loại cụa gạo
ữạo được đem lên mầm bắt buộc phải là gạo được thu hoạch trong « năm, nên sề dòng gạo càng mới thu
hoạch càng tốt

❻ tuy vào loại gạo l t mà lượng cháy hoặc trạng thái cơm thành phém có thể khác nhau Có thể tăng giảm lượng
nước hoặc sề dòng ch c năng Lnấu t: chọnd trang 2"

❼ tuy vào điựu kiện hoặc trạng trái cụa gạo mà có thể khứng nhan thấy mầm gạo

Cáchhềngi1nấuGạo lứtũGạonảymầm

« Chọn th:c đơn nấu ữạo l tỳ ữạo nảy mầm

» sau khi bấm nút ởác nhxn, cài đặt thời gian nảy mầm là Â giờ bỉng cách bấm vào nút Chọn th:c đơn nếu
chọn thời gian nảy mầm là »m ,2m, "m tha khứng th:c hiện được chế độ hẤn giờ

J Cài đặt thời gian hoàn thành chu tranh nấu bỉng nút Chọn th:c đơn
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Cách nấu canh

Cách sửdụng canh và chế độ hền gi1

▶sau khi th:c đơnCanh được chọn, kử hiệunấu được hiện thị đồng thời với thời
gian nấu cỏn lại

▶ thời gianmặc định là »ùÂÂ, có thể điựu chYnh thời gian nấu t « giờ đến 2 giờ
fiựu chYnh tăng hoặc giảm theo đơn vị «Â phút

▶sau khi th:c đơnCanh đẩ được chọn, bảng sí hiển thị kử hiệu »ùÂÂ
Chọn th:c đơn nấuCanh t nút Chọn th:c đơn, sau đó ấn nút ởác nhxnf

mẤn giờ nấu canh như sauố

Cài đặt thời gian nấu bỉng cách ấn nút Chọn th:c đơnW

ãn nút nấuỳ nấu nhanhợ

Cách chế biếnmón canh

« ãn nút mẤn giờ » ãn nút chọn, chọn th:c đơns”a chua, ấn nút ởác
nhxn

J ãn nút Chọn, điựu chYnh thời gian
nấu, ấn nút ởác nhxn

2 ãn nút chọn, chọn thời gian hẤn
hoàn thành chu tranh nấu

1 ãn nút mẤn giờ hoặc hút nấuỳ
nấu cơm trắng nhanh

Loại món ăn Chựn
thVc đơn Nguyên liệu chuân bị H3y làm như thế này

Món canh
gà tần sữm

Món
canh

ữà« con «kg
Cụ sâm» cụ,
táo tàu «Â quả,
ữạo nếp « cốc,
muối, bột hạt tiêu,
ậột chút tWi

« “ung dao rạch phần thịt gi”a hai đui gà tạomột lĐ nhW
» Cho gạo nếp đẩ ngâm ửt nhất » tiếng và tWi vào bên trong thân gà nếu
gạo nếp khứng được ngâm trước, sí khứng chửn

J tuy theo khéu vị, nếumuốn phần nướcdung đặc hơn tha chomột nềa
cốc gạo vào trong bòng gà,một nềa cỏn lại cho vào phần nước ninh gà

2 fan chủo chân gà tại chĐ cho nhân vào bòng gà, rồi cố định lại
1 Cho gà đẩ chuén bị vào nồi, cho cụ sâmđẩ rềa sạch cung táo tàu, và ¾
cốc nướcđo bỉng cốc định lượng vào nồi

" fóng nắp nồi, và chọn chế độ nấusoup, chọn thời gian nấu là » tiếng,
rồi ấn nút nấuỳ nấu nhanh

ỚthamkhảoỚ
Cần chú X, nếu cho quá nhiựu nước, khi nấu ìong hơi nước hầmcó thể
thoát ra nhiựu thứng qua van ìả hơi
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Cách lvm s a Bụu nvnh

Cách làmsớađậu nành và hền gi1

▶ỹuá tranh làm s”a đxu nành bắt đầu, kử hiệunấu được hiện lên cung thời gian
nấu cỏn lại

▶ thời gianmặc định là »Â phút, có thể cài đặt thời gian t «Â phút đến «,1 giờ
Có thể tăng hoặc giảm thời gian theo đơn vị «Â phút

▶sau khi chọn th:c đơns”ađxu nành, bảng sí hiển thị kử hiệu »Â
Chọn th:c đơns”ađxu nành t nút Chọn th:c đơn, sau đó bấmởác nhxnf

Cách hẤn giờ làm s”a đxu nànhố

ôấmnút Chọn và cài đặt thời gian ụW

ãn nút nấuỳ nấu nhanhợ

Cách làmsớađậu nành

« ãn nút mẤn giờ » ãn nút chọn, chọn th:c đơns”ađxu nành, ấn nút
ởác nhxn

J ãn nút Chọn, điựu chYnh thời gian
nấu, ấn nút ởác nhxn

2 ãn nút chọn, chọn thời gian hẤn
hoàn thành chu tranh nấu

1 ãn nút mẤn giờ hoặc hút nấuỳ
nấu cơm trắng nhanh

Loại món ăn Chựn
thVc đơn Nguyên liệu chuân bị H3y làm như thế này

Sớa đậu
nành

Sớa đậu
nành

fxu tươngù »1Âg
ậột chútmuối và đường
nước lần «ù 1ÂÂgr
nước lần »ù 1Âgr

« ngâmđxu trướcmột ngày trong lượng nước gấp đứi đxu
ngâmđến khi có thể bóc nhẤ vW đxu bỉng tay

» Hoại bW hoàn toàn vW đxu, sau đó cho vào nồi cung với 1ÂÂg nước
nước lần «
fóng nắp nồi, t nút Chọn th:c đơn, ấn nút soừậIHK, chọn thời
gian nấu là »Â phút, rồi ấn nút nấuỳnấu nhanh
fxu được nấu chửn là hạt đxu có thể nhai rứn rốt Hưu X hạt đxu
chửn nh là hạt đxu có thể nghiựn vằ bỉng tay, khi đó sí hơi cómui
đxu tương lênmen

J rềa hạt đxu trên rây dưới vỏi nước sạch
2 Cho đxu vàomáy ìay, cho t t 1Âg nước lần » vàomáy và ìay
đxu

1 rây đxu đẩ được ìaymột lần n”a
" nêmđường vàmuối theo chY d'n

ỚHưu XỚ
ũ Hoại bW hoàn toàn vW hạt đxu trước khi cho vào luộc
nếu cỏn vW hạt đxu trong nồi, có thể gây tanh trạng tắc van ìả hơi,
khiến nướcđxu trào ra
ũ Hàm sạch nắp trong cụa nồi sau khi nấu
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Cách lvm s a chua

Cách làmvà hền gi1 làmsớa chua

▶Khi quá tranh làmbắt đầu, bảng sí hiển thị thời gian cỏn lại cụa quá tranh

▶ thời gianmặc định là " giờ, có thể điựu chYnh t JÂ phút ; «» giờ tuy X
tăng giảm thời gian theo đơn vị JÂ phút

▶Khi th:c đơn s”a chua được chọn, bảng sí hiển thị thời gianmặc định là " giờ
Chọn th:c đơns”a chua t nút Chọn, ấn nút ởác nhxnf

s”a chua sau khi hoàn thành, bảng sí hiển thị ch” Lendd moàn thành , nồi
khứng t: động chuyển sang chế độ gi” ấm

ố

Cách hẤn giờ làm s”a chuaj

ãn nút chọn để cài đặt thời gian lênmenW

ãn nút nấuỳ nấu cơm trắng nhanh để bắt đầu quá tranh làm s”a chuaợ

Cách làmsớa chua

« ãn nút mẤn giờ » ãn nút Chọn, chọn th:c đơns”a chua, ấn nút ởác
nhxn

J ãn nút Chọn, cài đặt thời gian
làm s”a chua, ấn nút ởác nhxn

2 ãn nút Chọn, cài đặt thời gian
hẤn hoàn thành s”a chua

1 ãn nút mẤn giờ hoặc nút nấuỳ
nấu cơm trắng nhanh

Loại món ăn Chựn
thVc đơn Nguyên liệu chuân bị H3y làm như thế này

Sớa chua Sớa
chua

s”a«H,
s”achuatrắng» Âg

« Chotấtcảcácnguyênliệuđẩchuénbịvàotrongnồi,khuấyđựunhẤ
» fóngnắpnồi,ấnnútChọnth:cđơns”achua,chọnthờigianlà"tiếng,
ấnnútnấuỳnấucơmtrắngnhanh
thamkhảoĩ
ũsềdòngs”atươitrắngthứngthường
s”anhiựucanìi,s”aửtbủo,s”atiệttrungcóthểkhứngthểlênmen
ũCầnlưuX,trongquátranhlênmens”achua,nếuchocácnguyênliệukhác
vàocóthểgâybiếnđẹis”achua
ũsaukhihoànthành,bảoquảns”achuatrongtụlạnhvàdungdần
tuytheokhéuvị,cóthểchothêmhoaquảtươi,ngẻcốc,m tvàođểănk m

※Càiđặt trướcthờigianù" tiếng
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Cách nấu các mạn hấp Ba năng

Cách làmcácmónhấpđa năng

Cách sửdụng chức năngHấpđa năng và hền gi1 nấu

▶ Khi quá tranh nấu bắt đầu, bảng sí hiển thị thời gian cỏn lại cụa quá tranh

▶ thời gianmặc định là »Â phút, có thể điựu chYnh thời gian t «Â phút ; Â phút
tăng giảm thời gian theo đơn vị 1 phút

▶sau khi chọnmónmấp, bảng sí hiển thị thời gian là »Â phút
Chọn th:c đơnmấp t nút Chọnf

Cách hẤn giờ làmmónmấpđa năngố

ãn nút ởác nhxn, và quá tranh nấu bắt đầuW

ãn nút nấuỳ nấu cơm trắng nhanhợ

« ãn nút mẤn giờ » ãn nút Chọn, chọn th:c đơnmấpđa năng, ấn nút
ởác nhxn

J ãn nút Chọn, cài đặt thời gian
nấu, ấn nút ởác nhxn

2 ãn nút Chọn, cài đặt thời gian
hẤn hoàn thànhmón hấp

1 ãn nút mẤn giờ hoặc nút nấuỳ
nấu cơm trắng nhanh

Loại món ăn Chựn
thVc đơn Nguyên liệu chuân bị H3y làm như thế này

Hấp bánh
màn thầu

Hấp đa
năng

ậàn thầuù «1 cái,
nướcù Jỳ2 cốc « Chuén bị nguyên liệu

» Cho Jỳ2 ; ««ỳ» nước vào trong nồi, đặt vY hấp vào
J fặt nguyên liệu đẩ chuén bị lên trên vY hấpỳ
2 fóng nắp nồi, ấn nút Chọn, ấn chọn th:c đơn mấp, chọn
thờigianhấpđối vớibánhmàn thầu làJÂphút, khoai langvà
khoai tây là 1Â phút, rồi ấn nút nấuỳ nấu nhanh

Hấp khoai
lang

Khoai langẳ J cụ dưới «1Âg ,
nướcù ««ỳ» cốc

Hấp khoai
tữy

Khoai tâyù J cụ dưới »ÂÂg ,
nướcù ««ỳ» cốc

※Càiđặt trướcthờigianù»Âphút
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Cách nấu thức ăn cho tr0

Cách sửdụng chế độ nấu thức ăn cho trỏ và hền gi1

Chọn th:c đơnnấu th c ăn cho trýf
▶sau khi chọnnấu th c ăn cho trý, bảng sí hiển thị thời gian là «Â phút

ãnnútChọn,càiđặt thờigiannấuW

« ãnnút
Cóthể tăngthờigiannấu
th cănchotrý lênmĐi1
phút

» ãnnút
Cóthểgiảmthờigiannấu
th cănchotrýìuốngmĐi
1phút

J thời giannấu th c ăn cho trý có
thể cài đặt được t «Â phút ; 1Â
phút

ãn nút nấuỳ nấu cơm trắng nhanh, quá tranh nấu th c ăn cho trý sí
bắt đầu

ợ

▶ Khi quá tranh nấu bắt đầu, bảng sí hiển thị thời gian cỏn lại cụa quá tranh nấu

CáchhẤngiờ làmmónnấuđồăntrýemố

« ãn nút mẤn giờ » ãn nút Chọn, chọn th:c đơnnấu đồ ăn trý em, ấn
nút ởác nhxn

J ãn nút Chọn, cài đặt thời gian
nấu, ấn nút ởác nhxn

2 ãn nút Chọn, cài đặt thời gian
hẤn hoàn thànhmón ăn

1 ãn nút mẤn giờ hoặc nút nấuỳ
nấu cơm trắng nhanh

Loại món ăn Chựn
thVc đơn Nguyên liệu chuân bị H3y làm như thế này

Cháo khoai
lang và táo

món ăn
trỏ em

Khoai langù¾Âg,
táoù¾Âg,
nướcù«cốc,
ậxtongùmộtchút

« ữọtvWtáovàkhoai langsauđótháimWng
» Chovàonồinguyên liệutrongphần«cungvớinước
J fóngnắp,ấnnútChọn,chọnth:cđơnnấuđồăntrýem,đặt thời
giannấu là21phút,ấnnútnấuỳnấucơmtrắngnhanh

2 ậónănsaukhinấuìong,dungmuĐnggĐđảođựu,chomộtchútmxt
ongrồi thư ngth c

Cơm mòm
cá ngĐ và

rau

Cơmù1Âg,
thịtcáng đónghộpù
JÂg,
ỷtchuứngẳ«Âg,
Càrốtù«Âg,
nướcù«ỳ»cốc,
ôơ,bột lákimùmộtchút

« HoạibWdầutrongthịtcáng ,dungđẻalàmnhuyỡnthịt
» ôămnhWớtchuứngvàcàrốt
J Chovàobátớtchuứng,càrốt,cơmrồitrộnđựu
2 phếtmộtlớpbơvàođáynồi,chonguyênliệu mòcJcungnướcvào
1 fóngnắpnồi,ấnnútChọn,chọnth:cđơnnấuđồăntrýem,càiđặtthờigian
nấulà«1phút,ấnnútnấuỳnấucơmtrắngnhanh

" saukhinấuìong,dungmuĐngkhuấyđựu

Cách nấumón ăn trỏ em
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Cách nấu Mạn ăn cạ l i cho sức hầe

Cách sửdụng chế độ nấuMón ăn có lzi cho sức kh)e và hền gi1

Chọn th:c đơnnấuậón ăn có lợi cho s c khWef
▶sau khi chọnnấuậón ăn có lợi cho s c khWe, bảng sí hiển thị thời gian là J tiếng

ãn nút Chọn, cài đặt thời gian nấuW

« ãn nút, có thể tăng thời
giannấuậón ăn có lợi
cho s c khWe lênmĐi «Â
phút

» ãn nút, có thể giảm thời
giannấuậón ăn có lợi
cho s c khWe ìuốngmĐi
«Â phút

J thời giannấuậón ăn có lợi cho
s c khWe có thể cài đặt được t
« tiếng ; «Â tiếng

ãn nút nấuỳ nấu cơm trắng nhanh, quá tranh nấuậón ăn có lợi cho
s c khWe sí bắt đầu

ợ

▶ Khi quá tranh nấu bắt đầu, bảng sí hiển thị thời gian cỏn lại cụa quá tranh nấu

Cách hẤn giờ làmmónCó lợi cho s c khWeố

« ãn nút mẤn giờ » ãn nút Chọn, chọn th:c đơnnấuậón ăn có lợi cho
s c khWe, ấn nút ởác nhxn

Jãn nút Chọn, cài đặt thời gian
nấu, ấn nút ởác nhxn

2 ãn nút Chọn, cài đặt thời gian
hẤn hoàn thànhmón ăn

1 ãn nút mẤn giờ hoặc nút nấuỳ
nấu cơm trắng nhanh
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Cách nấu Mạn ăn cạ l i cho sức hầe

Cách nấu cácmón ăn có lzi cho sức kh)e

Loại món ăn Chựn
thVc đơn Nguyên liệu chuân bị H3y làm như thế này

Cháo bẩ đ)

5ồ ăn có
lzi cho
sức kh)e

ôử đW lột vWù1ÂÂg,
ôột gạo nếpù «ÂÂg,
ậuối, đườngùmột
chút,
nướcù J cốc cốc định
lượng

« ôử đW lột vW, tháimWng
» Cho bử đW đẩ tháimWng, bột gạo nếp, nước vào trong nồi
J fóng nắp nồi, ấn nút Chọn, chọn th:c đơnnấu đồ ăn có lợi s c
khWe, cài đặt thời gian nấu là J tiếng, ấn nút nấuỳ nấu cơm trắng
nhanh

2 sau khi nấu ìong, cho cháo qua rây rồi đánh nhuyỡn, hoặc cho
vàomáy ìay để ìay nhuyỡn, sau đó cho đường vàmuối tuy khéu
vị

Cháo rau

Cơmù « phần ăn,
Cà rốtù 1Âg,
mành tâyù 1Âg,
mành láù JÂg,
ậuối, tiêuùmột chút,
nướcù »«ỳ» cốc Cốc
định lượng

« rềa sạch rồi bămnhW cà rốt, hành tây, hành lá
» Cho cơm, và các nguyên liệu rau đẩ chuén bị cung nước vào nồi
J fóng nắp nồi, ấn nút Chọn, chọn th:c đơnnấu đồ ăn có lợi s c
khWe, cài đặt thời gian nấu là 1 tiếng, ấn nút nấuỳ nấu cơm trắng
nhanh

2 sau khi nấu ìong, cho thêmmột chútmuối và tiêu tuy khéu vị

Soup rau

mành tâyù JÂg,
Khoai tâyù JÂg,
Cà rốtù JÂg,
nấmmằù JÂg,
thịt thăn bỏù 1Âg,
ôột soup kemù «ÂÂg,
“ầu ứ liuùmột chút,
nướcù J cốc cốc định
lượng

« thái nhW hành tây, khoai tây, cà rốt hanh hạt l:u độ dài »cm, thịt thăn
bỏ thái hạt l:u » 1cm, thái nấmmWng

» fảo đựu các nguyên liệu đẩ thái nhW trên chảo, cho «ỳ» thaa cà phê
dầu ứ liu vàmột chútmuối có thể khứng cần ìào trước nguyên liệu,
mà dung luứn nguyên liệu tươi

J Cho nước và soup kemvào nồi, khuấy cho tan đựu rồi cho nguyên
liệu rau vào

2 fóng nắp nồi ấn nút Chọn, chọn th:c đơnnấu đồ ăn có lợi s c
khWe, cài đặt thời gian nấu là 1 tiếng, ấn nút nấuỳ nấu cơm trắng
nhanh

Trà táo tàu

táo tàuù «QÂg,
ữ ngù «ỳ» cụ,
ậxt ongùmột chút,
nướcù đến vạch số 2
cụa chế độ nấu cơm
trắng

« rềa sạch táo tàu, để khứ ráo rềa sạch và gọt vW g ng, tháimWng
» Cho táo tàu và g ng vào nồi, đẹ nướcđến vạch số 2 cụa chế độ nấu
cơm trắng

J fóng nắp nồi, ấn nút Chọn, chọn th:c đơnnấu đồ ăn có lợi s c
khWe, cài đặt thời gian nấu là Q tiếng, ấn nút nấuỳ nấu cơm trắng
nhanh

2 sau khi nấu ìong, chomxt ong tuy khéu vị
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Cách s- G/ng ch1 BÉ Nấu Ba năng

CáchNấuđa năng

Chọn th:c đơnnấu đa năng t nút Chọnf
▶sau khi chọnnấu đa năng, bảng sí hiển thị thời gian là »Â phút

ãn nút Chọn, cài đặt thời gian nấuW
▶sau khi cài đặt thời gian nấu, ấn nút ởác nhxn
▶ thời gian nấumặc định là »Â phút, có thể cài đặt thời gian lên tới «,1 giờ

tăng hoặc giảmmĐi «Â phút

ãn nút ởác nhxn để điựu chYnh nhiệt độ nấuợ
▶sau khi cài đặt nhiệt độ nấu, ấn nút nấu để bắt đầu quá tranh
▶nhiệt độ nấumặc định là «ÂÂ độ, có thể điựu chYnh nhiệt độ t J1 ;«JÂ

nhiệt độ được hiển thị có thể có s: khác biệt tuy theomứi trường ìung quanh
Có thể tăng cao hoặc giảmhơn «

ãn nút nấuỳ nấu cơm trắng nhanhố
▶Khi quá tranh nấu bắt đầu, bảng sí hiển thị thời gian cỏn lại cụa quá tranh nấu

Cách hẤn giờ làmmónnấu đa năngố

«ãn nút mẤn giờ » ãn nút Chọn, chọn th:c đơnnấu
đa năng, ấn nút ởác nhxn

J ãn nút Chọn, cài đặt thời gian nấu,
ấn nút ởác nhxn

2 ãnnútChọn,càiđặtnhiệtđộnấu,ấn
nútởácnhxn

1 ãn nút Chọn, cài đặt thời gian hẤn
hoàn thànhmón ăn

" ãn nút mẤn giờ hoặc nút nấuỳ
nấu cơm trắng nhanh
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Cách h n giú nấu ăn

ãn nút mẤn giờf

Chọn th:c đơn t nút Chọn, ấn nút ởác nhxnW

ãn nút Chọn, cài đặt thời gian hẤn hoàn thànhmón ăn

▶sau khi cài đặt chế độmẤn giờ,màn hanh sí hiển thị nhấp nháy LmẤn giờd J lần
▶thời gian hẤn nấu là thời gianmón ăn sí được nấu theo thời gian cài đặt sûn
tuy theo lượng th c ăn và điựu kiện sềdòngmà thời gian hoàn thành có thể bị ìê dịch
một chút

ợ

ãn nút nấuỳ nấu cơm trắng nhanhố

Cách hền gi1

Lưu y khi nấu hền gi1

trường hợp nấu cơmhẤn giờ
▶nếu nấu bỉng gạo đẩ đượcbóc túi đ:ng gạo lâu ngày khiến hạt gạo quá khứ có thể làmcơmsượng
▶ thời gian cài đặt hẤn giờ hoặc điựu kiện ìung quanh có thể làmcơmkhứ hoặc nhẩo, khi đó nên điựu chYnh
gia giảm lượng nướcd:a trên tiêu chuén vạch nước trên thành nồi cho cơm thành phémngon hơn

▶Cháy có thể hanh thành tuy theo thời gian hẤn giờ nấu

f

thay đẹi thời điểmhẤn giờ
▶Khimuốn thay đẹi thời điểmhẤn giờ, sau khi ấn nút mụy để hụy, tiến hành cài đặt lại thời gian

W

nếu thời gian cài đặt đẩ trứi qua so với thời gian th:c tế
▶nếu thời gian cài đặt đẩ trứi qua so với thời gian th:c tế tha quá tranh nấu sí đượcbắt đầu luứn

ợ
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ó gi  ấm cdm Bfng cách

Khi đang gi” ấm cơm, nhấn nút Chế độ trong J giây để cài đặt
nhiệt độ làmấmcơm

trênmàn hanh hiển thị L d t c là đang trong quá tranh hâmnóng
lại

Khihâmnónghoàn tất, nồi t:độngchuyểnvựchếđộgi”ấm
và thời gian gi” ấmđược hiển thị

Khi ăn cơm
▶ Trong khi giớ ấm, nếumu n cơmnóng ấmkhi d2ng cơm, nhấn nútGiớ ấm ũHữmnóng lại, chế độGiớ ấm ũHữmnóng lại
sở bắt đầu, sau 0 phút cơmsở nóng ấmnhư vĐađưzc nấu.

▶nếu sềdòng ch c năngmâmnóng lại quá thường ìuyên cơmsí bị biếnmàu hoặc bị khứ « ngày chY nên sềdòng t « ; » lần
▶ trường hợp cơmđược nấu bỉng dòng cò khác hoặc bếp gas, hẩy cho cơmvào nồi, đóng lại rồi ấn nútữi” ấm ỳmâmnóng lại «
lần để gi” ấm
Khi đó, trênmàn hanh sí hiển thị L d trường hợpbW cơmnóng vào nồi lạnh để gi” ấmnhư thế này có khả năng cơmsí có
mui hoặc bị biếnmàu

▶thời gian gi” ấmcơmnếu vượt quá »2h,màn hanh hiển thị thời gian sí nhấp nháy và cảnh báo thời gian gi” ấmcơmđẩ tiến hành
trong thời gian dài

Khi gi” ấmf

Khi hâmnóng
lại

W

moàn thành
quá tranh hâm
nóng lại

ợ
�

�

Khi nấu cơmìong nên đánh cơmđựu lên rồimới gi” ấmđể gi” cơm
luứn ngon Khi cơm trong nồi có ửt nên vun cơmvào gi”a lỏng nồi rồi
mới gi” ấm

Khứng để vá ìơi cơm trong nồi khi dung chế độ gi” ấm
fặc biệt vá ìới cơmbỉng gĐ có thể sinh ra vi khuén và tr thành
nguyên nhân làmcơmcómui

Khứng nên gi” ấm lượng cơmquá ửt, hoặc trộn cơmđang ăn d ,
cơm lạnh vào với cơmđang được gi” ấm Cơmcó thể ìuất hiện
mui khó chịu
nên làmnóng cơm lạnh bỉng lỏ va sóng

Khi gi” ấmcơmquá lâu có thể làmcơmbị đẹimàu hoặc cómui khó
chịu, va vxy chY nên dung ch c năng gi” ấmdưới «» tiếng sau khi
dung chế độ gi” ấmquá »2 giờ, trên nồi sí có đ n nháy báo hiệu quá
thời gian gi” ấm

Cơmngẻ cốc khi được gi” ấmsí khứng ngon như cơm trắng, va vxy
nên hạn chế gi” ấmcơmngẻ cốc
trong quá tranh gi” ấm, cơm cạnh nồi hoặc đáy cụa lĐ thoát hơi,
cơmcó thể chuyển sangmàu trắng và bị phồng lên
Khi gặp trường hợp này nên đảo cơm lại cho đựu

Nhớng chú y khi giớ ấm
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ó gi  ấm cdm Bfng cách

5iòu ch(nh nhiệt độ giớ ấmcơm
Nếuđ3 lau rửa sạch sở và khử tr2ng trong nưểcđun sôi rồimà võn cóm2i khó chịu, bị đựng nưểc hay cơmbị biếnmàu thỉ
tức là nhiệt độ giớ ấmđang không thẩch hzp, vỉ vậy ta cần ch(nh lại nhiệt độ giớ ấm

Khimuốn thay đẹi nhiệt độ làmấm, ấn gi” nút Hàmấm trong vỏng 1 giây
« trường hợpmui hứi ìuất hiện nhiựu và nước bị đọng cơmbị nhẩo ra ù nhiệt độ gi” ấmquá thấp tăng nhiệt độ gi” ấm lên khoảng «;»
» trường hợp cơmbị đẹi sangmàu vàng đxmvà cơmv'n cómui khó chịu du rất khứù nhiệt độ gi” ấmquá cao ữiảmnhiệt độ gi” ấmìuống
khoảng «;»

Cáchđiòu ch(nh t2y chựn chức năng giớ ấm
sềdòng trong trường hợp nước chảy nhiựu khim nồi cơmđang được gi” ấmhoặc khi ìuất hiện hiện tượng phần cơmphửa trên bị n nhẩo

« Khim nắp và thấy nước chảy nhiựu ù điựu chYnhm c nhiệt lên «,»m c
» ễ raa nồi, cơmcó hiện tượng nhẩo ù điựu chYnhm c nhiệt lên «,»m c

Trư1ng hzp cơmcóm2i khó chịu trong khi giớ ấm
▶nên thường ìuyên lau rềa sạch fặcbiệt nếu nắp nồi cơmbị bén có thể giúp vi khuénphát triển và làmcơmcómui khó chịu khi gi” ấm
▶ngay cả bên ngoài sạch sí, nhưng vi khuén sinh sống khắp nơi và v'n có thể gây ramui khó chịu, va thế trường hợp cómui khó chịu
hẩychonướcbỉng»phầnăncụachếđộnấucơmtrắng,« thaa todấm,đóngnắpnồi, vàbxtchếđộ làmsạchnồi, ấnnútnấuỳnấunhanh
sau khi làm sạch, hẩy rềa nồi thxt sạch

▶nếu sau khi nấu cácmón như hấp đa năng, đồ ăn trý em, đồ ăn có lợi cho s c khWe, , vvmà khứng rềa sạch nồi, cơm sí có thể bị bám
mui

ễ trạng thái chờ, nhấn nút nhiệt độ làmấm, bảng sí hiển thị chế độ điựu chYnh
nhiệt độ

f

ễchếđộ cài đặt Lnhiệt độ làmấmd, nhiệt độ làmấmhiện tại sí được hiển thịW
“ung nút Chọn, để điựu chYnh nhiệt độ làmấmmongmuốn, sau đó ấn nút ởác
nhxn hoặc nút nấuỳ nấu nhanhợ

sau khi vào chế độ cài đặt Lnhiệt độ làmấmd, nếu khứng có thao tác ga trong vỏng ¾ giây
hoặc ấn nút mụy tha nồi t: động tr vự trạng thái chờ
sảnphémkhi ìuất ìư ng được cài đặt nhiệt độ gi” ấmmặcđịnh là ¾2 độ, người dung có thể điựu chYnh theo Xmuốn

ố

t chế độ chờ, nhấn » lần nút Chế độ để vào chế độ cài đặt Lnhiệt độ gi” ấmd
▶nhấn nút Chế độ và gi” trên « giây thamới chuyển vào chế độ khác được

f

Khi đẩ vào chế độ cài đặt Lnhiệt độ gi” ấmd, bảng sí hiển thị nhiệt độ gi” ấmđang
được cài đặt thời điể hiện tại

W

“ung nút Chọn để cài đặt nhiệt độ theo t ngm c nhưmongmuốn, rồi ấn nút
nấuỳnấu nhanh

ợ

sau khi vào chế độ cài đặt Lnhiệt độ làmấmd, nếu khứng có thao tác ga trong
vỏng ¾ giây hoặc ấn nút mụy tha nồi t: động tr vự trạng thái chờ
sảnphémkhi ìuất ìư ng được cài đặt m c Â, người dung có thể điựu chYnh theo Xmuốn

ố
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