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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN 

 
 

 

 
 

MODEL: LS-18V6 | 1,8L 
 
 

 
 

MODEL: LS-12A2 | 1,2L 
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ĐỌC KỸ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƢỚC KHI DÙNG 

 

                                             

LS-18V6                                                                                    LS-12A2 

 

 

  
 

Thìa lấy cơm Cốc đo (40-80-120ml) Dây cắm điện 

Phụ kiện 

Cấu tạo nồi 
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(Do hướng dẫn này dùng chung cho các model nồi cơm tương tự nhau nên các hình 

dưới có thể khác với sản phẩm thực tế và chỉ mang tính chất minh họa, người sử dụng 

căn cứ theo sản phẩm đã mua để thao tác). 

 

CẢNH BÁO AN TOÀN TRƢỚC KHI, TRONG KHI SỬ DỤNG 

 Trƣớc khi sử dụng, phải chắc chắn 

rằng nguồn điện trong gia đình phải phù 

hợp với điện áp của nồi (220V~/50Hz - 

10A) 

 Không rửa nồi bằng nƣớc nhƣ hình 

dƣới, dùng vải mềm lau chùi nồi, trƣớc 

khi sử dụng, nên rửa và làm khô bề ngoài 

lòng nồi con. 

 Khi sử dụng phải đặt nồi ở mặt phẳng, 

ổn định (không di chuyển nồi khi đang sử 

dụng), tránh để nghiêng hoặc bập bênh 

nhƣ hình dƣới. 

 Không dùng lòng nồi con đun nấu thực 

phẩm hoặc gạo trên các loại bếp khác (bếp 

ga, bếp điện, bếp than,…), nó chỉ sử dụng 

cho nồi cơm điện này. 

  

 Trƣớc khi sử dụng phải chắc chắn rằng 

bề ngoài của lòng nồi con, và mặt trong 

của bếp không có vật thể lạ, đặc biệt là bề 

mặt tiếp xúc của mâm nhiệt và đáy nồi 

con, phải khô và sạch. 

 Khi đang sử dụng hơi thoát ra từ nắp 

vung nồi cơm, tuyệt đối không chạm tay 

vào vùng khí này vì nó rất nóng có thể bị 

bỏng, đặc biệt phải lƣu ý trẻ em thời điểm 

nồi cơm đang sôi này. 

  

 Khi nấu cơm, cắm trực tiếp phích cắm 

vào ổ điện phù hợp, Tuyệt đối không cắm 

chung nhiều thiết bị điện vào một ổ cắm. 

 Trong khi nấu cơm, không đƣợc để vật 

thể lạ hoặc vải mềm lên trên nắp vung. 

 Không dùng nồi con của nồi cơm điện 

Đề phòng 
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 Khi rút phích điện, cầm phích rút và 

không đƣợc cầm dây rút nhƣ hình dƣới 
khác hoặc của hãng khác dùng cho nồi 

đang sử dụng. 

 
 

 

 

1. Đo gạo theo cốc đi kèm, tùy theo lƣợng ngƣời 

có thể nấu nhiều hay ít, bằng miệng cốc là 120ml, 

trên cốc có ghi các mức 40ml, 80ml. Trƣớc khi nấu 

cơm nên rửa sạch lòng nồi con, có thể nhúng cả nồi 

con xuống nƣớc, khi nấu phải lau khô mặt ngoài và 

đáy của nồi con. 

 

 Lƣu ý khi lau rửa lòng nồi con, 

tuyệt đối không dùng miếng lau 

bằng kim loại hoặc loại cứng có 

thể làm mất chất chống dính trong 

lòng nồi, chỉ có thể lau rửa bằng 

vải mềm. 
 

   

2. Sau khi vo gạo đổ vào lòng nồi con và đặt mức 

nƣớc thƣờng cao hơn mức gạo (tùy nấu khô, vừa 

hay nhão thì đặt mức nƣớc phù hợp) rồi đặt nồi con 

vào nồi cơm, xoay nhẹ sang trái-phải để cảm giác 

không còn vƣớng vật lạ giữa đáy nồi và mâm nhiệt 

thì nắp vung lại. 

 Lƣu ý bề ngoài lòng nồi con và đáy nồi phải 

đƣợc lau khô và không có vật lạ giữa lòng nồi con 

và nồi cơm, đặc biệt là mâm nhiệt, việc này rất 

quan trọng có thể ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơm 

và độ bền của sản phẩm. 

 

  

Nấu cơm 
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3. Đóng nắp vung và đúng cách (nghe tiếng “tách” 

nhẹ là đƣợc). 

 Sẽ ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng cơm nếu vung 

nắp không chặt hoặc không đúng cách. 

 Không mở nắp vung khi nồi đang nấu, vì đây là 

quá trình hoàn toàn tự động. 

 

  

4. Cắm giắc cắm vào nồi cơm, sau đó cắm phích 

cắm vào ổ điện phù hợp. 

 Lƣu ý cắm điện hai đầu phải chắc chắn, an toàn. 

 Lƣu ý không cắm phích điện trƣớc khi nấu cơm. 

Chỉ khi các bƣớc trên hoàn tất để tiến hành nấu 

cơm, mới bắt đầu cắm phích điện.  

 

5. Sau khi cắm phích điện, nhấn công tắc nấu cơm 

tại vị trí bề mặt bếp nhƣ hình bên, đèn “COOK” sẽ 

sáng. Quá trình nấu cơm sẽ bắt đầu. 

 Lƣu ý khi nhấn công tắc sẽ nghe tiếng “tách” 

nhẹ là đƣợc, vị trí công tắc sẽ chuyển xuống phía 

dƣới. 

 

  

6. Khi đèn chỉ báo “WARM” sáng (đèn ủ ấm), quá 

trình nấu cơm đã hoàn tất, đợi khoảng 10 phút sau 

quá trình ủ ấm, cơm sẽ ở trạng thái ngon nhất. 

 Lƣu ý lúc này vị trí công tắc nồi cơm sẽ tự 

động nhảy lên trên sau khi nghe có tiếng “tách” 

nhẹ. 
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7. Rút phích cắm điện khi sử dụng cơm hoặc 

không cần nhu cầu ủ ấm của nồi cơm. 

 Lƣu ý khi rút phích điện không cầm dây rút và 

phải cầm phích điện rút ra khỏi ổ điện để đảm bảo 

an toàn.  

  

8. Khi lấy cơm hoặc đảo cơm, nên dùng thìa đƣợc 

cung cấp khi mua nồi. 

 Lƣu ý: có thể dùng thìa tƣơng tự của các hãng 

khác (bằng nhựa, bằng gỗ,…) 

 Lƣu ý: không dùng thìa kim loại hoặc chất 

cứng sắc cạnh, có thể hỏng chất chống dính bên 

trong lòng nồi con. 

 

 

 

 

R1 Heating Plate 
R2 Keep warm plate 

R3. R4 Resistane 

RD Fuse 
ZSD1 Cooking Indicator 

ZSD2 Warming Indicator 

XW Cooking switch 
AN Switch 

R1 Mâm nhiệt 
R2 Điện trở -giữ ấm 

R3. R4 Điện trở 

RD Cầu chì 
ZSD1 Đèn nấu cơm 

ZSD2 Đèn giữ ấm 

XW Công tắc nấu cơm 
AN Công tắc 

 

 

Hƣớng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, khi không sử dụng trong thời 

gian dài nên cất giữ vào túi nylon và thùng carton màu đi kèm nhƣ lúc mới mua, trƣớc 

khi cất giữ phải lau chùi bằng vải mềm ẩm và để khô, bảo quản đúng cách làm cho sản 

phẩm bền hơn, tốt hơn.  

Đối với lòng nồi, do tráng bằng chất chống dính cao cấp nên rất bền và chống bám dính 

tốt, tuy nhiên khi vệ sinh vẫn không đƣợc dùng bùi nhùi bằng thép để cọ rửa hoặc khi 

lấy cơm cũng không đƣợc dùng muôi kim loại mà phải dùng loại muôi đi kèm để sử 

dụng tránh làm xƣớc nồi.  

Sơ đồ điện 

Bảo quản 
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Với lòng nồi cơm niêu, cách sử dụng nấu cơm hoàn toàn giống nhƣ nồi bình thƣờng, 

tuy nhiên do thiết kế lòng nồi rất dày với mâm nhiệt lớn nên điện áp đòi hỏi khá cao, 

NẾU ĐIỆN YẾU, có thể cơm sẽ không chín (đây là điều bình thƣờng), quý khách hàng 

nên ổn định nguồn điện trƣớc khi nấu cơm. 

 

 

MODEL NO. LS-12A2 LS-18V6 LS-18A3 

Hiệu điện thế 220V 220V 220V 

Tần số ~ 50Hz ~ 50Hz ~ 50Hz 

Công suất 500W 900W 900W 

Dung tích 1.2L 1.8L 1.8L 

 

Để tránh gây ra sự cố nguy hiểm và làm hỏng nồi cơm, khách hàng không đƣợc tự 

ý tháo rời nồi ra sửa chữa. Dây điện của sản phẩm này là loại dây điện chuyên dụng, 

khách hàng không đƣợc tự ý thay đổi, nếu bị hỏng hãy liên hệ với Bộ phận chăm sóc 

khách hàng nơi gần nhất. Khi sản phẩm có sự cố, hãy liên lạc tới Trung tâm Dịch vụ 

sau bán hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn, hãy xem chi tiết 

thông tin trên Thẻ bảo. Sản phẩm đƣợc bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua và tối đa 

không quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất xem trên đáy sản phẩm hoặc 

trên bao bì hoặc trên phiếu bảo hành). Quý khách hàng nên cất giữ cẩn thận hƣớng dẫn 

sử dụng này và thẻ bảo hành sản phẩm để đƣợc hƣởng quyền lợi chính đáng của mình. 

Thẻ bảo hành phải đi kèm theo nồi mới đƣợc hƣởng quyền lợi bảo hành. 

Hƣớng dẫn sử dụng này đã đƣợc chúng tôi kiểm tra rất kỹ, tuy nhiên vẫn không 

tránh khỏi những sai sót cũng nhƣ sơ suất, quý khách hàng có thể lấy sản phẩm thực tế 

để sử dụng, nếu có bất cứ vƣớng mắc, hoặc nhu cầu hoặc tƣ vấn, xin đừng ngại liên lạc 

với chúng tôi hoặc vào trang web tƣơng tác (www.aulux.vn) để xem các kinh nghiệm 

nấu nƣớng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm. 

 

  

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG 
BẢO HÀNH SẢN PHẨM 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG AN PHÁT 

Địa chỉ: KX12-Ngõ 300 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội 

Điện thoại: 024.6687.3658   |   024.7108.2468 

Email: binh@aulux.vn  |  Website: www.aulux.vn/bao-hanh.html 

Đƣờng dây nóng (Hotline):  0912.146.147 

 

 Thông số kỹ thuật 

http://www.aulux.vn/

