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 Thương hiệu của Hàn Quốc 

 Xuất xứ: Trung Quốc 

 Dung tích: 1,5 lít,  

 Tiết kiệm điện: 120W 
 





 Chế độ nấu chậm: máy làm chín thực phẩm với nhiệt độ thấp, 
trong thời gian dài. Điều này giúp thức ăn của bé giữ được 
nguyên vẹn hàm lượng chất dinh dưỡng, bé ăn dễ tiêu hóa 
hơn. Mẹ có thể chuẩn bị bữa sáng cho bé từ đêm hôm trước, 
giúp tiết kiệm thời gian sáng của mẹ hơn. 

 Chế độ nấu nhanh: máy có chế độ nấu nhanh giúp mẹ linh 
hoạt lựa chọn để chuẩn bị thức ăn cho bé dù có bận rộn đến 
đâu. Thời gian nấu nhanh vẫn dài hơn thời gian nấu truyền 
thống giúp đảm bảo độ chín, độ dinh dưỡng và độ mềm nhừ 
thức ăn của bé. 

 Chức năng giữ ấm: sau khi nấu xong thức ăn sẽ được giữ ấm 
lên đến 4 tiếng để bé luôn có sẵn thức ăn ấm nóng, thơm 
ngon như vừa mới nấu, mẹ không phải hâm đi hâm lại thức 
ăn nhiều lần, vừa mất chất dinh dưỡng vừa tốn thời gian. 

 



 Bỏ nguyên liệu vào trong nồi sứ. Lưu ý khoảng cách từ 
thức ăn đến miệng nồi khoảng 2cm. 

 Đặt nồi sứ vào đế đun nóng. 

 Đậy nắp và cắm điện nồi nấu chậm 

 Chế độ 1: Nấu nhanh/ nấu chậm 
◦ Xoay núm vặn chọn chế độ nấu nhanh/ nấu chậm 

◦ Khi nấu xong xoay núm điều khiển về nút OFF và tắt nguồn 
điện. 

 Chế độ 2: Giữ ấm 
◦ Xoay núm vặn chọn chế độ giữ ấm. Chức nắng giữ ấm chỉ giữ 

thức ăn đã được nấu chín ở nhiệt độ lý tưởng cho đến khi ăn. 

◦ Sau khi sử dụng xong, xoay núm điều khiển về nút OFF và tắt 
nguồn điện. 

 



Nấu truyền 
thống 

Nấu nhanh Nấu chậm Giữ ấm 

30 phút 3 giờ - 4 giờ 06 giờ - 08 giờ Tối đa 4 giờ 

35-60 phút 5 giờ - 6 giờ 08 giờ - 10 giờ 

1 giờ - 3 giờ 7 giờ - 8 giờ 10 giờ - 12 giờ 



1. Cháo gà hạt sen 
2. Cháo tim lợn bí đỏ 
3. Thịt bò hầm cà rốt 
4. Bò hầm ngô non Texas 
5. Đuôi bò hầm khoai tây 
6. Phở bò Hà Nội 
7. Cá ngạnh kho riềng kiểu bắc bộ 
8. Chân giò hầm sữa tươi kiểu Đức 
9. Hải sản kiểu Ý 
10. Gà hầm kiểu Ai Cập 
11. Gà hầm thuốc bắc 
12. Thịt viên hầm ớt chuông 
13. Mì vịt tiềm 
14. Chè dưỡng nhan 


