
Chuẩn bị nguyên liệu tuỳ thuộc theo nhu cầu mỗi món ăn.

Hầm / nấu cháo: 
Cho thực phẩm vào thố sứ, cho một lượng nước vừa đủ và đậy nắp. Sau đó đổ nước vào vỏ nồi theo định mức in trên vỏ rồi 
đặt thố sứ vào trong, đậy nắp nhựa lên trên. Hoặc có thể đặt lồng hấp lên trên thố sứ để vừa ninh hầm phía dưới, hấp thực 
phẩm khác đồng thời ở trên. Lựa chọn chức năng Hầm / Nấu cháo (Stew / BB Porridge). Nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau 
khi hoàn thành.

Hấp: 
Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, sau đó đặt lồng hấp và thực phẩm lên trên. Lựa chọn chức năng Stewed Nest và bấm nút 
"+" hoặc "-" để tuỳ chỉnh thời gian, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

Chưng tổ yến: 
Cho tổ yến đã ngâm nở đồng thời cho thêm lượng nước vừa đủ vào thố sứ và đậy nắp. Sau đó đổ nước vào vỏ nồi theo định 
mức in trên vỏ rồi đặt thố sứ vào trong nồi, đậy nắp nhựa lên trên. Lựa chọn chức năng chưng tổ yến (Stewed Nest). Nồi sẽ 
tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Timing): 
1. Kết nối nguồn điện, lúc này nồi ở trạng thái chờ, màn hình hiển thị "OF" 
2. Nhấn nút "Timing", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc đị nh là 1.0 ( 1 giờ), nhấn 
nút "+" hoặc "-" để tuỳ chỉnh. Sau đó chọn chức năng nấu.

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối đa là 24 giờ. 

- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến 

chất không tốt cho sức khoẻ. 

- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu. 

- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Nhấn nút Function để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc 

định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm nút “+” hoặc “-“ để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi 

sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị “bb”. Nhấn nút Cancel nếu không cần 

giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Khi nước trong nồi cạn, nồi sẽ tự động ngắt điện.

Không xả nước trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc ngâm nồi trong nước, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

Lưu ý:

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ

Stew

BB Porridge

Stewed Nest

Keep Warm

3.0

2.5

0.8

-

Thời gian mặc định

1.0

1.0

0.5

-

Thời gian tối thiểu

4.0

4.0

4.0

-

Thời gian tối đa



Cài đặt chế độ nấu: 
Nhấn nút Featutes để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc 
định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm Timing để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự 
động xác nhận chế độ nấu đó.

Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Reservation): 
1. Nhấn nút "Reservation", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định là 1.0 ( 1 giờ), 
nhấn nút Timing để tuỳ chỉnh. Sau đó chọn chức năng nấu. 

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối thiểu là 30 phút, tối đa là 24 giờ. 

- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến 

chất không tốt cho sức khoẻ. 

- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu. 

- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị “bb”. Nhấn nút Cancel nếu không cần 

giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Không xả nước trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc ngâm nồi trong nước, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

Lưu ý:

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ

BB Porridge

Nutritious Soup

Dessert

Keep Warm

4.0

4.5

3.5

-

Thời gian mặc định

3.0

3.0

3.0

-

Thời gian tối thiểu

6.0

6.0

6.0

-

Thời gian tối đa

- BB Porridge: nấu cháo

- Nutritious Soup: nấu súp

- Dessert: tráng miệng

- Keep Warm: giữ ấm



Chuẩn bị nguyên liệu tuỳ thuộc theo nhu cầu mỗi món ăn.

Nấu Bằng Lõi Inox: 
- Nấu canh / soup : Cho thực phẩm và lượng nước vừa đủ vào nồi inox. Hoặc có thể đặt giá hấp inox lên trên để vừa ninh hầm 
phía dưới, hấp đồng thời ở trên. Lựa chọn chức năng Nutritional Soup, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.
 
- Hấp : Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, không nên cho quá nhiều tránh kéo dài thời gian hấp quá lâu, sau đó đặt vỉ hấp inox 
và thực phẩm lên trên. Lựa chọn chức năng Dessert và bấm Timer để điều chỉnh thời gian, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm 
sau khi hoàn thành.

Nấu cách thuỷ bằng thố sứ:
- Nấu cháo : Cho gạo và thực phẩm vào thố sứ, sau đó cho một lượng nước vừa đủ rồi đậy nắp thố sứ. Sau đó đổ nước vào 
lõi inox theo định mức rồi đặt đế hấp inox và cho thố sứ vào trong nồi. Lựa chọn chức năng BB Porridge, nồi sẽ tự động 
chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.
 
- Chưng yến : Cho tổ yến đã ngâm nở đồng thời cho thêm lượng nước vừa đủ vào và đậy nắp thố sứ. Sau đó đổ nước vào lõi 
inox theo định mức rồi đặt đế hấp inox và cho thố sứ vào trong nồi. Lựa chọn chức năng Dessert và bấm Timer để điều chỉnh 
thời gian, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành. 

Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Preset): 
- Nhấn nút "Preset", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định là 2.0 (2 giờ), tiếp tục 
nhấn Timer để tuỳ chỉnh thời gian mong muốn. Sau đó chọn chức năng nấu. 

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối đa là 24 giờ. 

- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến 

chất không tốt cho sức khoẻ. 

- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu. 

- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Nhấn nút Functions để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc 

định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm Timer để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự 

động xác nhận chế độ nấu đó.

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị “bb”. Nhấn nút Cancel nếu không cần 

giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Khi nước trong nồi cạn, nồi sẽ tự động ngắt điện.

Không xả nước trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc ngâm nồi trong nước, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

Lưu ý:

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ

BB Porridge

Nutritional Soup

Dessert

Warm

3.0 (3h)

3.5 (3h30p)

2.8 (2h48p)

-

Thời gian mặc định

0.5 (30p)

1.0 (1h)

0.5 (30p)

-

Thời gian tối thiểu

6.0 (6h)

6.0 (6h)

6.0 (6h)

8.0

Thời gian tối đa



Cài đặt chế độ nấu: 
Nhấn nút Menu để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định 
của chế độ nấu tương ứng, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Preset):
1. Nhấn nút "Preset", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định, tiếp tục bấm Preset 
để tuỳ chỉnh thời gian. Sau đó chọn chức năng nấu. 

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối thiểu là 30 phút, tối đa là 24 giờ. 

- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến 

chất không tốt cho sức khoẻ. 

- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu. 

- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, , lúc này màn hình hiển thị “bb”.

Không sử dụng thìa, muôi.. các vật dụng kim loại để đảm bảo độ bền của lớp chống dính.

Không sử dụng búi sắt, các chất tẩy rửa dung dịch dung môi hoặc các dung dịch có tính chua để cọ rửa lõi nồi, chỉ sử dụng 

khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

Lưu ý:

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (tính từ lúc sôi):

Chế độ

Rice (Nấu cơm)

Porridge (Nấu cháo)

Soup (Nấu canh/ soup)

Warm (Giữ ấm)

0010

0025

0100

-

Thời gian mặc định

- Rice: nấu cơm

- Porridge: nấu cháo

- Soup: nấu súp

- Warm: giữ ấm



Cài đặt chế độ nấu: 
Nhấn nút Options để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc 
định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm “+” hoặc “-“ để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ 
tự động xác nhận chế độ nấu đó.

Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Reservation):
1. Nhấn nút "Reservation", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định, nhấn nút “+” 
hoặc “-“ để tuỳ chỉnh thời gian. Sau đó chọn chức năng nấu. 

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối thiểu là 30 phút, tối đa là 24 giờ. 

- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến 

chất không tốt cho sức khoẻ. 

- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu. 

- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị thời gian đã giữ ấm, và đèn sáng ở chế 

độ Heat Preservation. Nhấn nút Cancel nếu không cần giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Không sử dụng thìa, muôi.. các vật dụng kim loại để đảm bảo độ bền của lớp chống dính.

Không sử dụng búi sắt, các chất tẩy rửa dung dịch dung môi hoặc các dung dịch có tính chua để cọ rửa lõi nồi, chỉ sử dụng 

khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

Lưu ý:

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ

Cooking (Nấu cơm)

Porridge (Nấu cháo)

Yogurt (Sữa chua)

Stew (Ninh hầm)

Soup (Nấu canh/ soup)

Steaming  (Hấp)

Heat Preservation (Giữ ấm)

-

2.0

8.0

1.5

1.0

0.40

-

Thời gian mặc định

-

1.0

6.0

0.5

0.40

0.5

-

Thời gian tối thiểu

-

3.0

11.0

3.0

3.0

2.0

24.0

Thời gian tối đa

- Cooking: nấu cơm

- Porridge: nấu cháo

- Yogurt: làm sữa chua

- Stew: hầm

- Soup: nấu súp

- Steaming: hấp

- Heat Preservation: Giữ ấm 



Cài đặt chế độ nấu: 
Nhấn nút Funtion để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc 
định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm Timing, sau đó bấm “+” hoặc “-“ để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không 
thao tác thêm, nồi sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Reservation): 
1. Nhấn nút "Reservation", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định, bấm “+” hoặc 
“-“ để tuỳ chỉnh. Sau đó chọn chức năng nấu. 

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối thiểu là 30 phút, tối đa là 9.5 giờ. 

- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến 

chất không tốt cho sức khoẻ. 

- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu. 

- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị “-.-”. Nhấn nút Cancel nếu không cần 

giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Không xả nước trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc ngâm nồi trong nước, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

Lưu ý:

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ

Nutritional Soup

Bone Soup

Grains Porridge

Yogurt

Dessert

BB Porridge

Insulation (giữ ấm)

2.5

3.0

3.5

8.0

2.5

2.5

-

Thời gian mặc định

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-

Thời gian tối thiểu

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

-

Thời gian tối đa

- Nutritional Soup: Nấu canh dinh dưỡng

- Bone soup: Hầm xương, kho cá, kho thịt

- Grains porridge: Nấu cháo ngũ cốc

- Yogurt: Làm sữa chua

- Dessert: Tráng miệng 

- BB porridge: Nấu cháo

- Insulation: giữ ấm



Bảng điều khiển : 

Các bước sử dụng
- Cho một lượng nước theo nhu cầu sử dụng vào bình, thể tích của bình thuỷ tinh là 1000ml. Cắm điện và bấm Switch.
- Bấm Function để lựa chọn chức năng sử dụng, dùng phím “+” hoặc “-“ để tăng giảm nhiệt độ theo ý muốn.
- Bấm Boiled để đun sôi nước, và bình sẽ dần hạ xuống mức nhiệt đã cài đặt trước đó.
- Bấm Dechlorination để đun sôi và tự động khử clo, sau đó bình sẽ dần hạ xuống mức nhiệt đã cài đặt

Khi bấm Switch để khởi động, màn hình sẽ hiển thị 2 mức nhiệt độ:

- Present: nhiệt độ hiện tại của nước chuẩn bị được đun sôi / giữ ấm

- Set up: mức nhiệt độ được cài đặt để chọn giữ nhiệt, ví dụ như: 45 độ, 70 độ, 90 độ…

Bình hạ nhiệt theo cơ chế tự nhiên, vì vậy còn phụ thuộc vào nhiệt độ phòng, nhiệt độ thời tiết.. Để hỗ trợ làm nhanh quá trình 

hạ nhiệt, có thể mở nắp bình và để ý nhiệt độ, sau khi đến mức nhiệt cài đặt thì đậy nắp lại.

Bình phải được cắm điện mới có thể đun sôi và giữ nhiệt trong 24h. Bình đun sôi lên 100 độ/lần sau đó chỉ duy trì ở nhiệt độ 

cài đặt vì thế sẽ không tiêu hao nhiều điện năng

Lưu ý:

- Switch: bật/ tắt

- Functions: Chức năng

- Boiled: Đun sôi

- Dechlorination: Khử Clo

- Increase: Tăng nhiệt độ 

- Decrease: Giảm nhiệt độ


