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I. BỘ PHẬN NỒI CƠM ĐIỆN

Lòng nồi cơm điện
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II. NHỮNG CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

Sử dụng nguồn điện phù hợp đã ghi trên mác nồi

Sử dụng đúng ổ cắm, cắm phích điện một cách chính xác

Không sử dựng nồi cơm điện ngoài mục đích nấu cơm và hâm nóng

Cần đong gạo và nước theo mức đã quy định trong sách hướng dẫn. Sau mỗi lần sử dụng cần rửa 

sạch nồi cơm điện và vệ sinh phần hứng hơi nước ngưng đọng

Không được bịt kín lỗ thoát hơi nước trong quá trình sử dụng

Không rửa hoặc nhúng cả thân nồi vào nước

Không để tay hoặc mặt gần lỗ thoát hơi khi nấu để tránh bị bỏng

Không dùng khăn hoặc vải đậy lên nắp nồi khi đang nấu để tránh việc nắp nồi biến dạng do quá 

nhiệt

Không để nồi trên vật thể không bằng phẳng, không chịu được nhiệt độ cao, để tránh xảy ra hỏa 

hoạn

Để nồi tránh xa lửa, những nơi ẩm ướt để phòng ngừa rùi ro

Không được di chuyển nồi khi đang cắm điện. Nếu muốn di chuyển thì phải rút phích cắm điện ra

Bảo quản dây cắm điện cẩn thận, nếu hỏng thì cần phải thay dây mới

Không để vật nặng lên dây cắm, không sử dụng dây cắm đã hỏng để tránh điện giật hoặc cháy 

hỏng

Không khởi động nồi mà không có ruột nồi, ruột nồi đặt lệch hoặc ruột nồi rỗng mà không có nước 

hay thức ăn nào khác ở trong.

Để nồi cách xa tầm tay trẻ em khi đang sử dụng nồi. 



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đong gạo bằng cốc đong gạo,
vo gạo bằng rổ riêng cho đến
khi nước sạch

- Đổ đều gạo đã vo sạch vào nồi.
- Đổ lượng nước thích hợp 
tương ứng

- Đặt ruột nồi vào trong thân nồi. Xoay nhẹ
nồi sang trái sang phải để đảm bảo
ruột nồi tiếp xúc tốt với đĩa nhiệt
ở đáy

- Đậy vung nồi lại cho đến khi
nghe thấy tiếng “Click”

- Khi nấu xong, nồi sẽ tự chuyển đổi sang chế độ
“keep warm” báo hiệu chức năng giữu ấm đang
hoạt động

- Rút phích điện khi bạn không muốn giữ ấm
hoặch không sử dụng nồi nữa

- Tháo và rửa cốc đựng nước thừa sau mỗi lần
sử dụng

- Cắm phích điện. Ấn nút
“Rice Cook” đèn sáng báo
hiệu nồi bắt đầu hoạt động

- Không vo gạo bằng nồi cơm điện vì sẽ làm
hóng lớp chống dính của nồi

- Điều chỉnh lượng nước theo nhu cầu sử dụng
- Tỷ lệ gạo và nước thông thường 1:1. Ví dụ: 6 
cốc gạo tương ứng với mức nước 6
- Không đổ qua mực nước Max

- Lau sạch ruột nồi và đĩa nhiệt bằng vải khô
trước khi cho ruột nồi vào thân nồi

- Nếu vung không được đậy kín thì việc nấu
cơm sẽ bị ảnh hưởng
- Không mở nắp nồi khi nồi đang nấu

- Chức năng giữ ấm được duy trì cho đến khi rút
phích điện ra
- Sau khi đèn nhảy lên mức giữ ấm, thì giữ vung
nồi đóng kín trong vòng 15 phút để cơm chín
hoàn toàn

- Phải chắc chắn ruột nồi được đặt chính xác 
vào trong thân nồi rồi mới cắm phích điện
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IV. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

V. MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Rút phích điện trước khi vệ sinh nồi

Dùng nước ấm, nước rửa bát và bọt biển để rửa sạch ruột nồi, nắp nhôm bảo vệ chống tràn

Không sử dụng chất tẩy rửa và bùi nhùi bằng kim loại để cọ ruột nồi và nắp nhôm bảo vệ chống 

tràn

Cốc đựng nước thừa cần được tháo ra và rửa sạch sau mỗi lần sử dụng.

Sử dụng thìa (muôi) nhựa hoặc gỗ để múc cơm. Không sử dụng thìa (muôi) kim loại để chống bị trầy 

xước ruột nồi

Dùng khăn ướt để lau thân nồi, bên trong nắp nồi. Không dùng hóa chất để tẩy rửa để tránh làm 

mòn nồi

 Không ngâm cả thân nồi vào nước hoặc đổ nước vào thân nồi 

- Đèn hiển thị chức năng
không bật sáng

HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ

- Không có nguồn điện vào - Kiểm tra lại nguồn điện, dây cắm
đã chính xác chưa

- Liên hệ trugn tâm bảo hành của
Công ty TNHH TaKa Việt Nam

- Mâm tỏa nhiệt không hoạt động,
bị hỏng
- Bộ phận điều khiển mâm tỏa nhiệt
bị hỏng
- Bộ phận tiếp xúc điều khiển mâm 
tỏa nhiệt không hoạt động
- Đèn hiển thị bị hỏng



VI. CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hãy tuân thủ những qui định bảo vệ môi trường của địa phương. Đem những thiết 
bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp“ “

- Khi bắt đầu nấu có âm
thanh lạ phát ra

- Cơm nấu không chín

- Do ruột nồi không được lau khô
trước khi đặt vào thân nồi

- Điều chỉnh lại mức nước, mức gạo

- Tỷ lệ gạo và nước không đúng 
mức (gạo quá nhiều hoặc quá ít)
- Mâm tỏa nhiệt không hoạt động

- Liên hệ trung tâm bảo hành của
Công ty TNHH TaKa Việt Nam
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