
K PC-MA3

หม้้ออัดแรงดันไฟฟ้า
PC-MA3 

คู่่�ม้ือการใช้้งาน

部品コード：872770
品名：㊥タイ向取説ＰＣＭＡ３ 
サイズ：182×257（B5）　40ページ
材質：上質紙 四六判70kg（菊判48.5kg）
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การปรุงอาหารโดยใช้้แรงดัน (ตั้่อ)
●�ห้าม้ใช้้แรงดันกับัสิ�งต�อไปนี้

(ตัวอย�างสิ�งที่ี�ห้าม้ใช้้แรงดัน)
● อาหารที่ี�ใส�น้ำม้ันในปริม้าณ์ม้าก
● สิ�งที่ี�ที่ำให้เกิดฟอง เช้�น เบักกิ้งโซดา
● อาหารที่ี�ใส�ก้อนแกงเข้้าไปเพื�อที่ำให้ม้ี
คู่วาม้ข้้นและเหนียวข้้้น เช้�น แกงกะหรี�
หรือสต่ว์

หากช้่องปล่อยไอน�ำอุดตั้ัน หร่อมีไอน�ำพืุ่่ง
ออกมา อาจก่อให้เก้ดการบาดเจ็บหร่อเก้ด
แผิลไหม้

●�ห้าม้หุงหม้้อเปล�า
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดอุบัตั้้เหตัุ้ได้

●�ห้าม้อุดช้�องไอน้ำข้องวาล์วปรับัแรงดันและ
ปุ�ม้แสดงสถานะแรงดัน
ห้ามใส่วัตั้ถูุด้บที�มีถูุงพื่ลาสตั้้กหุ้มอยู่ลงไป
หากถูุงไปปิดกั�นช้่องไอน�ำ อาจก่อให้เก้ดความ
ร้อนสูงเก้นไปและเก้ดอุบัตั้้เหตัุ้ได้

ใช้้งานปลั�กไฟและสายไฟอย�างถ่กวิธีี
●�เช้็ดที่ำคู่วาม้สะอาดฝุ�นละอองออกจากปลั�ก

ไฟอย�างสม้�ำเสม้อ
การสะสมข้องฝุ�นละอองอาจเป็นเหตัุ้ให้เก้ด
เพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช้็อตั้ เน่�องจากความ
บกพื่ร่องข้องฉนวนไฟฟ้า

●�เสียบัปลั�กเข้้ากับัเต้ารับัให้สุด
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อ
ไฟฟ้าช้็อตั้ เน่�องจากไฟฟ้าลัดวงจร

●�กรุณ์าถอดปลั�กไฟออกจากเต้ารับัทีุ่กคู่รั้ง
ก�อนที่ำการด่แลรักษา ตรวจสอบั หรือ
เคู่ลื�อนย้าย
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดไฟฟ้าช้็อตั้หร่อ
บาดเจ็บ

●�ห้าม้เสียบัหรือถอดปลั�กไฟข้ณ์ะที่ี�ม้ือเปียก
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดไฟฟ้าช้็อตั้ 
แผิลไหม้ หร่อการบาดเจ็บ

●�ห้าม้เปิดเคู่รื�องหากสายไฟพันกัน
หากเปิดเคร่�องอาจก่อให้เก้ดแผิลไหม้หร่อเก้ด
เพื่ล้งไหม้เน่�องจากความร้อนสูงเก้นไป ตั้้อง
แน่ใจว่าสายไฟไม่พื่ันกันเม่�อใช้้งาน

●�ห้าม้ใช้้แหล�งจ�ายไฟที่ี�ไม้�ใช้�กระแสสลับัข้นาด 
220V~
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้
หร่อไฟฟ้าช้็อตั้

●�ห้าม้ที่ำให้สายไฟช้ำรุดเสียหาย
●�ห้าม้ด้งสายไฟข้ณ์ะที่ี�เคู่ลื�อนย้ายหรือจัดเก็บั

ห้ามทำให้สายไฟช้ำรุดเสียหาย ดัดแปลง หัก 
ดึง บ้ดงอ วางข้องหนักทับบนสายไฟ หร่อ
ปล่อยให้สายไฟถููกหนีบระหว่างส้�งข้อง
หากสายไฟช้ำรุดอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อ
ไฟฟ้าช้็อตั้

●�ห้าม้ใช้้งานในข้ณ์ะที่ี�สายไฟหรือปลั�กไฟช้ำรุด
เสียหายหรือเต้ารับัหลวม้
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อ
ไฟฟ้าช้็อตั้เน่�องจากไฟฟ้าลัดวงจร หากสายไฟ
ช้ำรุด กรุณ์าตั้้ดตั้่อศึูนย์ซึ่่อมแซึ่มเฉพื่าะทาง

●�ห้าม้ใช้้งานเต้ารับัหรือปลั�กพ�วงเกินพิกัดแรง
ดันไฟฟ้าที่ี�กำหนด
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้

●�ห้าม้ให้เด็กเล็กสัม้ผิัสปลั�กไฟ
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดการบาดเจ็บ
หร่อไฟฟ้าช้็อตั้
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●�ห้าม้ปล�อยให้เด็กหรือผิ่้ที่ี�ต้องได้รับัการด่แล
ใช้้งานผิลิตภัณ์ฑ์์โดยลำพัง หรือปล�อยให้
เด็กเล็กสัม้ผิัสผิลิตภัณ์ฑ์์
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดไฟฟ้าช้็อตั้ 
ได้รับบาดเจ็บ หร่อเก้ดแผิลไหม้
กรุณ์าใช้้งานภัายใตั้้การดูแลข้องผิู้ปกครอง
หร่อผิู้ดูแลที�เข้้าใจว้ธีีการใช้้งานผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์นี�
อย่างปลอดภััยทุกครั�ง

●�ห้าม้ถอดแยกช้ิ้นส�วน ซ�อม้แซม้ หรือ
ดัดแปลงผิลิตภัณ์ฑ์์
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้ 
ไฟฟ้าช้็อตั้ หร่อการบาดเจ็บได้
ในการซึ่่อมแซึ่มโปรดตั้้ดตั้่อร้านค้าที�จำหน่าย
ผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์หร่อศึูนย์ซึ่่อมแซึ่มเฉพื่าะทาง

●�ในกรณ์ีที่ี�เกิดคู่วาม้ผิิดปกติหรือช้ำรุด กรุณ์า
หยุดใช้้งานผิลิตภัณ์ฑ์์ในที่ันที่ี และถอดปลั�ก
ไฟออกจากเต้ารับั
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดควัน เพื่ล้ง
ไหม้ หร่อไฟฟ้าช้็อตั้
(ตัวอย�างคู่วาม้ผิิดปกติ)

● ม้ีเสียงผิิดปกติหรือกลิ�นเหม้็นไหม้้
● ปลั�กไฟและสายไฟร้อนข้้้นอย�างผิิดปกติ
● เม้ื�อข้ยับัสายไฟแล้วตัวเคู่รื�องติดๆ ดับัๆ
● ร่้ส้กว�าม้ีไฟช้็อตเบัาๆ เม้ื�อสัม้ผิัสผิลิตภัณ์ฑ์์
➡กรุณ์าหยุดใช้้งานและตั้้ดต่ั้อร้านที�จำหน่าย

ผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์หร่อศึูนย์บร้การข้องไอร้ส

●�อุปกรณ์์ต้องใช้้กับัตัวเคู่รื�องที่ี�กำหนดเที่�านั้น 

●�เก็บัอุปกรณ์์และสายไฟให้ห�างจากม้ือเด็ก
เล็กอายุต�ำกว�า 8 ปี  

●�อ�านคู่่�ม้ือการใช้้งานที่ั้งหม้ด  

●�ไม้�ปล�อยเด็กเล็กไว้ใกล้กับัหม้้อหุงข้้าวแรง
ดันในข้ณ์ะที่ี�ใช้้งาน  

●�ไม้�ใส�หม้้อหุงข้้าวแรงดันเข้้าไปในเตาอบั
ที่ำคู่วาม้ร้อน  

●�อุปกรณ์์นี้สาม้ารถใช้้งานโดยเด็กที่ี�ม้ีอายุ
ตั้งแต� 8 ปีข้้้นไป และผิ่้ที่ี�ม้ีคู่วาม้บักพร�อง
ที่างร�างกาย ประสาที่สัม้ผิัสหรือจิตใจ หรือ
ข้าดคู่วาม้ร่้คู่วาม้ช้ำนาญ หากอย่�ภายใต้การ
ด่แลหรือได้รับัคู่ำแนะนำเกี�ยวกับัการใช้้
อุปกรณ์์อย�างปลอดภัยและเข้้าใจถ้ง
อันตรายที่ี�อาจเกิดข้้้น เด็กเล็กต้องไม้�เล�น
อุปกรณ์์ การที่ำคู่วาม้สะอาดและบัำรุงรักษา
โดยผิ่้ใช้้จะต้องไม้�กระที่ำโดยเด็กเล็ก เว้น
แต�จะม้ีอายุ 8 ปีข้้้นไปและอย่�ภายใต้การ
ด่แล

●�ห้าม้ใส�วัตถุดิบัเกินกว�าคู่วาม้จุ 2 ใน 3 ข้อง
หม้้อหุงข้้าว เม้ื�อปรุงอาหารที่ี�ม้ีการพองตัว
ระหว�างการปรุง เช้�น ข้้าว ผิักอบัแห้ง ห้าม้
ใส�เกินคู่วาม้จุคู่ร้�งหน้�งข้องหม้้อหุงข้้าว 

●�ใช้้แหล�งคู่วาม้ร้อนที่ี�ถ่กต้องตาม้คู่ำแนะนำ
ในการใช้้งาน  

ข้้อคู่วรระวังที่ี�สำคู่ัญ
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ระหว�างใช้้งาน
●�ห้าม้นำผิ้าม้าคู่ลุม้ที่ับับันผิลิตภัณ์ฑ์์

หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดความร้อนสูง
เก้นกำหนด เก้ดเพื่ล้งไหม้ หร่ออุบัตั้้เหตัุ้ได้

●�ห้าม้ใช้้หม้้อช้นิดอื�นนอกจากหม้้อช้ั้นในข้อง
ผิลิตภัณ์ฑ์์นี้

●�ห้าม้นำหม้้อช้ั้นในไปใช้้กับัอุปกรณ์์ที่ำอาหาร
ประเภที่อื�น เช้�น เตาแก๊สพกพา
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้

กรุณ์าใช้้งานตาม้คู่่�ม้ือนี้

 ระวัง การใช้้งานที่ี�ผิิดวิธีีอาจนำไปส่�การบัาดเจ็บัหรือเคู่รื�องช้ำรุดเสียหาย

●�ห้าม้สัม้ผิัสจุดที่ี�ม้ีอุณ์หภ่ม้ิส่งระหว�างใช้้งาน
หรือผิ�านไปไม้�นานหลังจากใช้้งานเสร็จ
หากสัมผิัสอาจก่อให้เก้ดแผิลไหม้ ในการดูแล
รักษา กรุณ์าดำเน้นการหลังจากตั้ัวเคร่�องเย็น
ลงแล้วทุกครั�ง

●�เคู่ลื�อนย้ายหม้้อหุงข้้าวแรงดันด้วยคู่วาม้
ระม้ัดระวังอย�างส่ง ห้าม้สัม้ผิัสพื้นผิิวบัริเวณ์
ที่ี�ร้อน ใช้้ด้าม้จับัหรือปุ�ม้จับั หากจำเป็นให้
ใช้้อุปกรณ์์ป้องกัน

●�ห้าม้ใช้้หม้้อหุงข้้าวแรงดันเพื�อวัตถุประสงคู่์
อื�นใดนอกจากวัตถุประสงคู่์ที่ี�กำหนดไว้ 

●�อุปกรณ์์นี้ปรุงอาหารด้วยแรงดัน การใช้้หม้้อ
หุงข้้าวแรงดันอย�างไม้�ถ่กต้องอาจที่ำให้เกิด
แผิลถ่กน้ำร้อนลวก ตรวจสอบัให้แน�ใจว�า
หม้้อหุงข้้าวปิดสนิที่ก�อนเริ�ม้ใช้้คู่วาม้ร้อน 
โปรดด่ “คู่ำแนะนำในการใช้้งาน” 

●�ไม้�ใช้้แรงเปิดหม้้อหุงข้้าวแรงดัน ห้าม้เปิด
หม้้อจนกว�าจะแน�ใจว�าแรงดันภายในหม้้อ
ลดลงหม้ดแล้ว โปรดด่ “คู่ำแนะนำในการใช้้
งาน” 

●�ไม้�ใช้้หม้้อหุงข้้าวแรงดันโดยไม้�เติม้น้ำ 
เนื�องจากจะที่ำให้อุปกรณ์์เสียหาย 

●�หลังจากปรุงเนื้อสัตว์ที่ี�ม้ีหนัง (เช้�น ลิ้นวัว) 
ซ้�งอาจพองตัวจากผิลข้องแรงดัน ห้าม้เจาะ
ที่ี�เนื้อสัตว์ในข้ณ์ะที่ี�หนังยังพองอย่� เพราะ
อาจเป็นแผิลน้ำร้อนลวกได้ 

●�ก�อนใช้้งานทีุ่กคู่รั้ง ตรวจสอบัว�าไม้�ม้ีสิ�ง
กีดข้วางที่ี�วาล์ว โปรดด่ “คู่ำแนะนำในการใช้้
งาน”  

●�ไม้�ใช้้หม้้อหุงข้้าวแรงดันในโหม้ดใช้้แรงดัน
สำหรับัการที่อดหรือการผิัดอาหาร 

●�ห้าม้ปรับัเปลี�ยนระบับัคู่วาม้ปลอดภัยนอก
เหนือจากคู่ำแนะนำในการบัำรุงรักษาที่ี�ระบัุ
ไว้ในคู่่�ม้ือการใช้้งาน

●�ใช้้อะไหล�ข้องผิ่้ผิลิตตาม้รุ�นข้องอุปกรณ์์
เที่�านั้น โดยเฉพาะอย�างยิ�ง ให้ใช้้ตัวเคู่รื�อง
และฝาจากผิ่้ผิลิตเดียวกันที่ี�ระบัุว�าสาม้ารถ
ใช้้ด้วยกันได้

ข้้อคู่วรระวังเพื�อคู่วาม้ปลอดภัย (ต�อ)

●�เม้ื�อปรุงอาหารที่ี�ม้ีแป้งโดให้เข้ย�าเตาเบัาๆ 
ก�อนและเปิดฝาเพื�อหลีกเลี�ยงการข้ับัอาหาร
ออกม้า
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ข้ณ์ะเคู่ลื�อนย้าย
●�ถือบัริเวณ์ด้าม้จับัข้องตัวเคู่รื�องทีุ่กคู่รั้ง

หากถู่อบร้เวณ์ส่วนอ่�น (เช้่น ด้ามจับฝาหม้อ) 
อาจทำให้ตั้ัวเคร่�องหล่นลงมา เก้ดแผิลไหม้ 
หร่อได้รับบาดเจ็บได้

●�ห้าม้แกว�ง ที่ำหล�น หรือที่ำให้ตัวเคู่รื�องได้รับั
การกระที่บักระเที่ือนอย�างรุนแรง
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจทำให้ตั้ัวเคร่�องช้ำรุด 
และส่งผิลให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช้็อตั้ได้

●�ห้าม้ใช้้งานผิลิตภัณ์ฑ์์ในพื้นที่ี�เปียกหรือใกล้
เปลวไฟ
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดไฟฟ้าลัดวงจร
หร่อไฟฟ้าช้็อตั้

●�ห้าม้ใช้้งานโดยวางผิลิตภัณ์ฑ์์ไว้บันพื้นหรือ
พื้นดิน

●�ห้าม้ใช้้งานในจุดที่ี�ไม้�ม้ั�นคู่ง หรือบันพรม้หรือ
เสื�อที่ี�ไม้�ที่นต�อคู่วาม้ร้อน
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้

●�ห้าม้ใช้้งานบันช้ั้นวางที่ี�แคู่บั
หากแผิงควบคุมหร่อสายไฟสัมผิัสกับไอน�ำ 
อาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช้็อตั้

●�ห้าม้ปิดกั้นช้�องด่ดอากาศและช้�องปล�อย
อากาศด้านใต้
ห้ามใช้้งานผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์บนพื่รม แผิ่นไวน้ล 
อะลูม้เนียมฟอยล์ หร่อผิ้าตั้่างๆ
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดความร้อนสูง
เก้นกำหนดและเก้ดเพื่ล้งไหม้ได้

●�กรุณ์าจับับัริเวณ์ปลั�กไฟและห้าม้ด้งสายไฟ
ข้ณ์ะถอดปลั�ก
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจทำให้สายไฟช้ำรุด และ
ส่งผิลให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช้็อตั้

●�ถอดสายไฟออกทีุ่กคู่รั้งเม้ื�อไม้�ได้ใช้้งานเป็น
เวลานาน
หากเสียบท้�งไว้อาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อ
ไฟฟ้าช้็อตั้เน่�องจากกระแสไฟฟ้ารั�วไหลจาก
การเส่�อมสภัาพื่ข้องฉนวนไฟฟ้า

●�ห้าม้ใช้้สายไฟอื�นนอกเหนือจากสายที่ี�แถม้
ม้ากับัตัวเคู่รื�อง

●�ห้าม้นำสายไฟที่ี�แถม้ม้ากับัตัวเคู่รื�องไปใช้้กับั
ผิลิตภัณ์ฑ์์อื�น
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้
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ข้้อคู่วรระวังในการใช้้งาน

●�ที่ำคู่วาม้สะอาดคู่ราบัอาหารบันหม้้อออกให้หม้ด
หากมคีราบตั้ด้อยู่อาจทำให้ปิดฝาไม่สนท้ อาหารทะลกัออกมา 
หร่อหุงข้้าวไม่สุกพื่อดี ส่งผิลให้ตั้ัวเคร่�องช้ำรุดเสียหายได้

●�สารเคู่ลือบัผิิวด้านในข้องหม้้อช้ั้นในอาจเสื�อม้สภาพลงหรือ
หลุดลอกออกม้าตาม้อายุการใช้้งาน ซ้�งเป็นสารที่ี�ไม้�ก�อให้
เกิดอันตรายต�อร�างกายแต�อย�างใด
หากสารเคล่อบหลุดลอกออกมา กรุณ์าตั้้ดตั้่อข้อซึ่่�อหม้อช้ั�น
ในสำหรับเปลี�ยนซึ่ึ�งเป็นส้นค้าจำหน่ายแยก โดยตั้้ดตั้่อข้อซึ่่�อ
ส้นค้าจำหน่ายแยกได้ที�ศึูนย์บร้การข้องไอร้ส

●�สีข้องหม้้อช้ั้นในอาจเปลี�ยนแปลงไปตาม้อายุการใช้้งาน ซ้�ง
ไม้�กระที่บัต�อการที่ำอาหารแต�อย�างใด

●�ในการใช้้งานคู่รั้งแรกอาจได้กลิ�นพลาสติกหรือยางจากตัว
ผิลิตภัณ์ฑ์์
กล้�นจะค่อยๆ หายไปตั้ามระยะเวลาการใช้้งาน

●�ห้าม้นำผิ้าม้าคู่ลุม้ตัวเคู่รื�องข้ณ์ะใช้้งาน
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจทำให้ตั้ัวเคร่�องผิ้ดรูปหร่อเปลี�ยนสีได้

●�เพื�อป้องกันไม้�ให้หม้้อช้ั้นในเสียหายหรือสารเคู่ลือบัหลุด
ออก โปรดปฏิิบััติดังนี้
● ในข้ณ์ะที่ี�หม้้อช้ั้นในยังร้อนอย่� ห้าม้เติม้น้ำลงในหม้้อเพื�อ
ที่ำให้หม้้อเย็นลงในที่ันที่ี

● ห้าม้หุงหม้้อเปล�า
● ห้าม้ใช้้ตะหลิวหรือช้้อนที่ี�ที่ำจากโลหะ
● ในการที่ำคู่วาม้สะอาด ห้าม้ใช้้อุปกรณ์์อื�นนอกจาก
ฟองน้ำ เช้�น แปรงข้ัดแบับัแข้็ง 

● ห้าม้ใส�อุปกรณ์์ที่ี�ม้ีคู่วาม้แข้็ง เช้�น ภาช้นะต�างๆ ลงใน
หม้้อ

● ห้าม้ใส�หม้้อลงในเคู่รื�องล้างจาน

●�ข้ณ์ะเปิดฝาหม้้อ อาจม้ีบัางกรณ์ีที่ี�ตัวหม้้อช้ั้นในถ่กยกข้้้น
ม้าด้วย
ปิดฝาเพื่่�อใส่หม้อช้ั�นในกลับเข้้าไปในตั้ัวเคร่�อง แล้วข้ยับซึ่้าย
ข้วาเบาๆ เพื่่�อให้หลุดออกจากกัน

●�ห้าม้ใช้้งานใกล้กับัวิที่ยุหรือโที่รที่ัศน　์
อาจมีคล่�นเข้้าไปรบกวนการทำงานข้องว้ทยุหร่อโทรทัศึน์ได้

●�ทีุ่กคู่รั้งที่ี�กดปุ�ม้คู่วบัคูุ่ม้ ที่ำอาหารเสร็จสิ้น หรือเปิดฝาหม้้อ 
จะม้ีเสียงเตือนทีุ่กคู่รั้ง

การที่ิ้งผิลิตภัณ์ฑ์์
●�ในการที่ิ้งผิลิตภัณ์ฑ์์หรือบัรรจุภัณ์ฑ์์ กรุณ์าปฏิิบััติตาม้ระเบัียบัการที่ิ้งข้ยะที่ี�กำหนดไว้ในชุ้ม้ช้นข้องที่�าน
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เม้น่สำหรับัที่ำอาหาร

Preset menu (6 โหมด)

Rice ปรุงแบับัใช้้แรงดัน

Curry ปรุงแบับัใช้้แรงดัน

Bean/Chili ปรุงแบับัใช้้แรงดัน

Porridge ปรุงแบับัใช้้แรงดัน

Meat/Stew ปรุงแบับัใช้้แรงดัน

Soup/Broth ปรุงแบับัใช้้แรงดัน

Manual (6 โหมด)

Pressure

ทำอาหารโดยเพื่้�มแรงดัน
เพื่้�มแรงดันเพื่่�อให้จุดเด่อดสูงข้ึ�น เป็นการทำอาหารโดยใช้้อุณ์หภัูม้สูงกว่า 100oC วัตั้ถูุด้บจึงน้�มข้ึ�นได้ภัายในเวลาอัน
สั�น
* โหมด Pressure ในเมนู Manual จะนับรวมเวลาเพื่้�มอุณ์หภัูม้และเวลาลดแรงดันไว้ในเวลาที�ใช้้ทำอาหารด้วย 

ดังนั�น เวลาที�ใช้้ปรุงอาหาร (Remaining) จะนานกว่าเวลาที�ใช้้ทำอาหารที�ตั้ั�งค่าไว้

Temperature
ทำอาหารด้วยอุณ์หภัูม้คงที�โดยไม่เพื่้�มแรงดัน
กำหนดอุณ์หภัูม้ได้ตั้ั�งแตั้่ 70~100oC จึงสามารถูใช้้เวลาในการให้ความร้อนอย่างช้้าๆ ได้

Fermentation
ทำอาหารด้วยอุณ์หภัูม้ตั้�ำโดยไม่เพื่้�มแรงดัน
กำหนดอุณ์หภัูม้ได้ตั้ั�งแตั้่ 30~70oC นอกจากการซึู่วีเน่�อแล้ว ยังสามารถูใช้้หมักอาหารได้อีกด้วย

Pot Cook เปิดฝาและสามารถูนำมาใช้้เป็นหม้อได้

Anhydrous สามารถูทำอาหารโดยแทบไม่ตั้้องใช้้น�ำ และช้่วยคงรสกลมกล่อมข้องอาหารไว้

Steam สามารถูใช้้นึ�งอาหารได้โดยใช้้ถูาดรองนึ�งที�แถูมมากับผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์

ڦ  การที่ำอาหารโดยใช้้แรงดัน
●�เม้ื�อใส�เคู่รื�องปรุงรสลงไป กรุณ์าคู่นให้เข้้ากันโดยคู่นจากก้นหม้้อ

หากผิสมเคร่�องปรุงและน�ำไม่เข้้ากัน เซึ่นเซึ่อร์จะไม่สามารถูตั้รวจวัดอุณ์หภัูม้ข้องวัตั้ถูุด้บได้อย่างถููกตั้้อง และอาจทำให้อาหารที�ออก
มาไม่สมบูรณ์์

●�หั�นวัตถุดิบัให้ม้ีข้นาดเที่�ากันตาม้แต�ละช้นิด
หั�นวัตั้ถูุด้บที�สุกง่ายให้มีข้นาดใหญ่และหั�นวัตั้ถูุด้บที�สุกยากให้มีข้นาดเล็ก เพื่่�อให้วัตั้ถูุด้บตั้่างๆ สุกเท่ากัน

●�โหม้ดแรงดันจะที่ำให้วัตถุดิบัสุกและนิ�ม้ไวข้้้น หากให้คู่วาม้ร้อนนานเกินไปอาจที่ำให้อาหารเละได้
จำแนกการใช้้งานโหมดแรงดันและโหมดอ่�นๆ ตั้ามวัตั้ถูุด้บและสูตั้รอาหาร
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ช้ิ้นส�วนอุปกรณ์์

(ตั้่อ)→

ด้าม้จับัฝา

ฝาหม้้อ

วาล์วระบัายไอน้ำ

ก้านหมุ้น

ตัวเคู่รื�อง

ปุ�ม้แสดงสถานะแรงดัน
ปุ�มจะเด้งข้ึ�นเม่�อมีการใช้้
แรงดัน

หม้้อช้ั้นใน

แผิงคู่วบัคูุ่ม้

ด้าม้จับัตัวเคู่รื�อง
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ڦ  ด้านใต้ฝา ڦ  อุปกรณ์์เสริม้

ڦ  ด้านหลัง ڦ ด้านใน

●�กรุณ์าติดตั้งข้อบัยางทีุ่กคู่รั้งเม้ื�อที่ำอาหาร
หากไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามอาจก่อให้เก้ดความร้อนสูง
เก้นกำหนดและตั้ัวเคร่�องช้ำรุดเสียหายได้

ข้อบัยาง

ฝาวาล์วปรับัแรงดัน

ถ้วยตวงสำหรับัข้้าวข้าว

ถาดรองน้�ง

ถาดรองไอน้ำ

ฝาปุ�ม้แสดงสถานะแรงดัน

ช้�องเสียบัปลั�กแม้�เหล็ก

สำหรับข้้าวข้าว (1 ถู้วย)

ชุ้ดสายไฟ

ปลั�กแม่เหล็ก ปลั�กไฟ

สายไฟ

เซนเซอร์ตรวจวัดอุณ์หภ่ม้ิ
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ڦ  แผิงคู่วบัคูุ่ม้

ช้ิ้นส�วนอุปกรณ์์ (ต�อ)

ส�วนแสดงอุณ์หภ่ม้ิและเวลา
แสดงเวลาและอุณ์หภัูม้ในการทำ
อาหาร เม่�อเล่อกเมนู Automatic 
จะแสดงเวลาที�ใช้้ในการปรุงอาหาร
แบบนับถูอยหลัง (Remaining)

ปุ�ม้ Keep Warm/Cancel
เม่�อเสร็จส้�นการทำอาหารในเมนู Automatic 
ไฟบนปุ�มนี�จะสว่างข้ึ�นและเร้�มอุ่นอาหาร
หากกดปุ�มนี�ในข้ณ์ะที�ไฟสว่างอยู่ ตั้ัวเคร่�องจะ
หยุดอุ่นอาหาร
และหากกดปุ�มนี�ข้ณ์ะที�ตั้ัวเคร่�องทำงานอยู่ 
การทำงานจะถููกยกเล้ก

ไฟ Pressuring
ไฟจะสว่างข้ึ�นเม่�อมีการใช้้แรงดัน
ข้ณ์ะทำอาหาร

ไฟและปุ�ม้ Automatic
ทุกครั�งที�กดปุ�มนี� จะเป็นการ
สลับโหมดในเมนู Automatic

ไฟและปุ�ม้ Manual
ทุกครั�งที�กดปุ�มนี� จะเป็นการสลับโหมด
ในเมนู Manual

ปุ�ม้ Time Setting
หลังจากเล่อกเมนู Manual หากกดปุ�มนี�จะ
สามารถูตั้ั�งเวลาในการทำอาหารได้
* ปุ�มจะไม่ทำงานเม่�อเล่อกโหมด Pot Cook

ปุ�ม้ Attemperation
เม่�อเล่อกโหมด Temperature 
หร่อ Fermentation หากกดปุ�ม
นี�จะสามารถูปรับอุณ์หภัูม้ที�ใช้้ทำ
อาหารได้
เม่�อเล่อกโหมด Pot Cook หาก
กดปุ�มนี�จะสามารถูปรับกำลังไฟ
ได้

ไฟและปุ�ม้ Preset
เม่�อเล่อกเมนู Automatic ที�สามารถูตั้ั�ง
เวลาทำอาหารล่วงหน้าได้ หากกดปุ�มนี�จะ
เป็นการปรุงอาหารแบบตั้ั�งเวลาและไฟจะ
สว่างข้ึ�น
สามารถูตั้ั�งเวลาที�ใช้้ทำอาหารได้โดยการ
กดปุ�ม Time Setting

ไฟและปุ�ม้ Start
เม่�อกดปุ�มนี� ตั้ัวเคร่�องจะเร้�ม
ทำอาหารตั้ามเมนูที�เล่อกไว้



SEAL

VENT

ปิดไอน้ำ

ปล่อยไอน้ำ
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สามารถูใช้้หุงข้้าวข้าวได้

	 
● ปร้มาณ์ข้้าวพื่อดีกับข้อบถู้วยเท่ากับ 1 ถู้วยตั้วง

	 
	 

	 

3 

4 

5 

* ข้้าวที�ไม่ตั้้องซึ่าวอาจทำให้น�ำมีสีขุ้่นข้ึ�น หากนำไปหุงเลยอาจ
ทำให้มีน�ำล้นออกมาจากหม้อหร่อข้้าวไหม้ได้ เม่�อน�ำมีสีขุ้่นข้ึ�น 
ให้ซึ่าวข้้าวเบาๆ ประมาณ์ 1-2 ครั�ง

* ห้ามซึ่าวข้้าวในน�ำร้อน
* ใช้้ม่อซึ่าวข้้าวอย่างรวดเร็วโดยไม่ตั้้องใช้้เวลานาน
* หากใช้้แรงในการซึ่าวข้้าวมากเก้นไป หร่อปล่อยข้้าวที�ซึ่าวแล้ว

ท้�งไว้บนกระช้อน อาจทำให้เม็ดข้้าวแตั้กและหุงออกมาได้ไม่
สมบูรณ์์

* หากนำข้้าวข้าวที�ไม่ผิ่านการซึ่าวที�เพื่ียงพื่อมาหุง อาจทำให้มีน�ำ
ล้นออกมาจากหม้อได้

3 
● ใส่ข้้าวที�ผิ่านการซึ่าวแล้วลงในหม้อช้ั�นใน จากนั�นวาง
หม้อลงบนพื่่�นผิ้วเรียบ แล้วเตั้้มน�ำลงไปให้เหมาะสม
กับปร้มาณ์ข้้าวที�จะหุงโดยใช้้ข้ีดระดับน�ำเป็นเกณ์ฑ์์

ขีดระดับน้ำของขาวที่ไมตองซาว/ขาวขาว

* ความแข้็งข้องข้้าวที�หุงเสร็จอาจแตั้กตั้่างกันไปข้ึ�นอยู่กับ
ความใหม่ข้องข้้าว ว้ธีีการเก็บรักษา พื่ันธีุ์ข้้าว หร่อ
แหล่งผิล้ตั้
กรุณ์าเพื่้�ม-ลดปร้มาณ์น�ำตั้ามฤดูกาลและตั้ามความ
ตั้้องการ

* ในการเพื่้�ม-ลดปรม้าณ์น�ำ กรณุ์าปรบัไม่ให้เก้น 1-3 มม. 
จากข้ีดระดับน�ำ

* หากใส่น�ำมากเก้นไปอาจทำให้น�ำล้นเม่�อข้้าวเร้�มสุกได้
* หากใช้้หุงข้้าวข้ัดสี 30%, 50% หร่อ 70% ให้เตั้้มน�ำ

ในระดับเดียวกับการหุงข้้าวแบบปกตั้้
* ใช้้น�ำที�มีอุณ์หภัูม้ตั้ั�งแตั้่ 5-35oC
* ห้ามใช้้น�ำอัลคาไลน์ เพื่ราะอาจทำให้สีหร่อกล้�นข้อง

เมล็ดข้้าวเปลี�ยนไปจากเด้ม

วิธีีใช้้ เม้น่ Automatic (Rice)

(ตั้่อ)→

ตวงข้้าวสารโดยใช้้ถ้วยตวงที่ี�แถม้ม้ากับั
ผิลิตภัณ์ฑ์์

ซาวข้้าว

อันดับัแรกให้นำข้้าวสารลงไปล้างในน้ำโดยใช้้ม้ือคู่น 
แล้วเที่น้ำที่ิ้งในที่ันที่ี

ซาวข้้าวโดยใช้้นิ้วคู่นเบัาๆ

เติม้น้ำลงไปคู่นให้ที่ั�วแล้วเที่น้ำที่ิ้ง

ที่ำข้้อ 2~3 ซ้ำประม้าณ์ 2~4 รอบั

ข้ั้นตอนสุดที่้ายให้ล้างน้ำและเที่น้ำที่ิ้งอย�างรวดเร็ว
ประม้าณ์ 2~3 คู่รั้ง และสะเด็ดน้ำออกให้หม้ด

กะปริม้าณ์น้ำ
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● เม่�อไฟโหมด Rice สว่างข้ึ�น เวลาในช้่อง Remaining 
จะกะพื่ร้บเพื่่�อแสดงเวลาที�ใช้้ทั�งหมด

● จากนั�นไฟปุ�ม Start และ Preset จะกะพื่ร้บ

กะพริบ

	 
● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�นและเร้�มการทำอาหาร
● ส่วนแสดงอุณ์หภัูม้และเวลา จะเปลี�ยนไปแสดงเวลาที�
เหล่อในการทำอาหาร

สวางขึ้น

* เวลาที�ใช้้ทำอาหารเป็นเพื่ียงค่าประมาณ์ ซึ่ึ�งอาจเพื่้�มข้ึ�นหร่อ
ลดลงได้ข้ึ�นอยู่กับปร้มาณ์ข้องวัตั้ถูุด้บและสภัาพื่แวดล้อมที�
ใช้้งาน

* ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหล่อที�แสดงอาจลดลงอย่าง
รวดเร็ว หร่อหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่ึ�งไม่ใช้่ความผิ้ด
ปกตั้้แตั้่อย่างใด

4 
● เช้็ดเมล็ดข้้าวและหยดน�ำที�ตั้้ดอยู่ด้านนอกข้องหม้อช้ั�น
ในและด้านในตั้ัวเคร่�องออกให้หมด

● เกลี�ยข้้าวให้เรียบเสมอกัน
● วางฝาหม้อให้เคร่�องหมาย ▼ บนฝาหม้อตั้รงกับ
เคร่�องหมาย  บนตั้ัวเคร่�อง จากนั�นจับที�ด้ามจับข้อง
ฝาหม้อและหมุนไปทางข้วาจนสุด (หยุดที�ตั้ำแหน่ง )

● ตั้รวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน�ำเข้้ากับวาล์ว
ปรับแรงดันแน่นดีแล้วหร่อไม่

● ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “SEAL” 
(  )

หมุนใหลูกศรตรง
กับเครื่องหมายนี้

ปรับเปน 
“SEAL”

VENT

SEAL

5 
เสยีบปลั�กแมเ่หลก็เข้า้กบัช้อ่งเสยีบดา้นข้วาข้องตั้วัเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

ใส�หม้้อช้ั้นในลงไปและปิดฝา

เสียบัสายไฟ

กดปุ�ม้ Automatic และเลือก Rice

กดปุ�ม้ Start
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● เม่�อหุงข้้าวเสร็จจะมีเสียงเตั้่อนดังข้ึ�น และเข้้าสู่โหมด
อุ่นอาหารโดยอัตั้โนมัตั้้

● เม่�อไฟ Keep Warm สว่างข้ึ�น หน้าจอจะแสดงเวลาที�
ใช้้ไปทั�งหมดตั้ั�งแตั้่เร้�มอุ่นอาหาร

สวางขึ้น

* เม่�ออุ่นอาหารครบ 12 ช้ั�วโมง ตั้ัวเคร่�องจะหยุดอุ่น
อาหารโดยอัตั้โนมัตั้้

* เม่�อหุงข้้าวเสร็จแล้วให้ปล่อยท้�งไว้จนข้้าวระอุ จากนั�น
พื่ล้กข้้าวทันทีเพื่่�อคลายไอน�ำส่วนเก้นออกไปเพื่่�อทำให้
เม็ดข้้าวสวยงามน่ารับประทานย้�งข้ึ�น

* ใช้้ใช้้ทัพื่พื่ีในการพื่ล้กข้้าว เพื่ราะหากใช้้ช้้อนพื่ล้กข้้าวจะ
ทำให้เม็ดข้้าวแตั้กและดูไม่น่ารับประทานทัพื่พื่ีในการพื่ล้ก
ข้้าว เพื่ราะหากใช้้ช้้อนพื่ล้กข้้าวจะทำให้เม็ดข้้าวแตั้กและ
ดูไม่น่ารับประทาน

● เม่�อเร้�มทำอาหาร ไฟ Pressuring จะกะพื่ร้บ และหาก
ภัายในหม้อเก้ดไอน�ำและมีการใช้้แรงดัน ไฟจะสว่างข้ึ�น
ทันที

Pressuring

Pressuring

Pressuring

กะพริบ 
(กำลังเพิ่มอุณหภูมิ)

⬇
สวางขึ้น 

(กำลังใชแรงดัน)
⬇

กะพริบ 
(กำลังลดแรงดัน)

● เม่�อมีการใช้้แรงดัน ปุ�มแสดงสถูานะแรงดันบนฝาหม้อ
จะเด้งข้ึ�นมา

● เม่�อมีการใช้้แรงดัน วาล์วปรับแรงดันจะปล่อยไอน�ำ
ออกมา และหากปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไป
ที� “SEAL” (  ) วาล์วระบายไอน�ำจะช้่วยให้มีการ
ปรับแรงดันอย่างเหมาะสมและควบคุมปร้มาณ์ข้องไอ
น�ำ

● หากตั้้องการเปิดฝาข้ณ์ะทำอาหาร ให้กดปุ�ม Keep 
Warm/Cancel และรอให้ปุ�มแสดงสถูานะแรงดันยุบ
ลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

● หากกดปุ�ม Keep Warm/Cancel ข้ณ์ะทำอาหาร ไฟ 
Pressuring จะดับลง และหากตั้้องการเปิดฝา ให้รอ
จนปุ�มแสดงสถูานะแรงดันยุบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

● หากจำเป็นตั้้องปล่อยแรงดันออก ให้ปฏิ้บัตั้้ตั้ามข้้อควร
ระวังเพื่่�อความปลอดภััย (P4) เพื่่�อปล่อยไอน�ำออก

●�หากต้องการระบัายไอน้ำออกระหว�างที่ี�การ
ลดแรงดันยังไม้�สม้บั่รณ์์ ให้เปิดฝาโดย
ปฏิิบััติตาม้ “หากต้องการเปิดฝาระหว�าง
การที่ำอาหาร” ใน P4
หากฝืนเปิดฝา อาจทำให้อาหารในหม้อพืุ่่ง
ออกมาและก่อให้เก้ดแผิลไหม้ได้

(ตั้่อ)→

พลิกข้้าวที่ันที่ีเม้ื�อหุงข้้าวเสร็จ

วิธีีใช้้ เม้น่ Automatic (Rice) (ต�อ)
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การอุ�นอาหาร
● ห้ามอุ่นข้้าวอบทรงเคร่�องหร่อข้้าวที�ผิ่านการปรุงรสมา
แล้ว เพื่ราะอาจทำให้ข้้าวแห้ง เปลี�ยนสี หร่อกล้�นเปลี�ยน
ไปได้

● ระหว่างอุ่นข้้าวให้คอยพื่ล้กข้้าวจากก้นหม้อข้ึ�นมาด้านบน
เป็นระยะทั�วทั�งหม้อ

● หากอุ่นข้้าวในปร้มาณ์น้อย ให้เกลี�ยข้้าวมากองกันตั้รง
กลางหม้อช้ั�นใน และตั้ักไปรับประทานให้ไวที�สุดเท่าที�
ทำได้

● หากนำข้้าวที�เหล่อมาอุ่นเป็นเวลานาน อาจทำให้ข้้าว
เปลี�ยนเป็นสีเหล่อง มีความแข้็งมากข้ึ�น หร่อมีหยดน�ำ
บร้เวณ์ฝาหม้อหยดใส่ข้้าวทำให้ข้้าวแฉะได้

● ไม่ควรอุ่นข้้าวเป็นเวลานาน แนะนำให้ห่อข้้าวด้วยแรป
แล้วนำไปเก็บในตัู้้เย็น

* หากนำข้้าวที�เย็นแล้วมาใช้้กับระบบอุ่นข้้าวข้องผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์
นี�จะไม่ทำให้ข้้าวอุ่นข้ึ�นมาได้

ڦ  หากต้องการหยุดอุ�นอาหาร
เม่�อทำอาหารเสร็จส้�น กรุณ์ากดปุ�ม Keep Warm/
Cancel

● ไฟ Keep Warm จะดับลง และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อน
เร้�มทำอาหาร

ดับลง

● หากตั้้องการอุ่นอาหารอีกครั�ง ให้กดปุ�ม Keep 
Warm/Cancel
จากนั�นไฟ Keep Warm จะสว่างข้ึ�นและเร้�มอุ่น
อาหารอีกครั�ง

ڦ  หากต้องการให้เคู่รื�องหยุดที่ำงาน
กลางคู่ัน
กรุณ์ากดปุ�ม Keep Warm/Cancel

● เคร่�องจะหยุดทำงาน และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อนเร้�มทำ
อาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้ตั้ัวเคร่�องเย็นลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด
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4 
● เวลาในช้่อง Remaining จะกะพื่ร้บเพื่่�อแสดงเวลาที�ใช้้
ทั�งหมดตั้ามโหมดที�เล่อก

● จากนั�นไฟปุ�ม Start จะกะพื่ร้บ และหากเล่อกโหมดที�
สามารถูตั้ั�งเวลาล่วงหน้าได้ ไฟปุ�ม Preset ก็จะกะพื่ร้บ

กะพริบ

5 
● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�นและเร้�มการทำอาหาร
● ส่วนแสดงอุณ์หภัูม้และเวลา จะเปลี�ยนไปแสดงเวลาที�
เหล่อในการทำอาหาร

สวางขึ้น

* เวลาที�ใช้้ทำอาหารเป็นเพื่ียงค่าประมาณ์ ซึ่ึ�งอาจเพื่้�มหร่อลด
ลงได้ข้ึ�นอยู่กับปร้มาณ์ข้องวัตั้ถูุด้บและสภัาพื่แวดล้อมที�ใช้้
งาน

* ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหล่อที�แสดงอาจลดลงอย่าง
รวดเร็ว หร่อหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่ึ�งไม่ใช้่ความผิ้ด
ปกตั้้แตั้่อย่างใด

เมนู Automatic สำหรับตัุ้�นอาหารโดยใช้้แรงดัน

	 
● หั�นวัตั้ถูุด้บให้มีข้นาดเท่ากันตั้ามแตั้่ละช้น้ด
● หั�นวัตั้ถูุด้บที�สุกง่ายให้มีข้นาดใหญ่และหั�นวัตั้ถูุด้บที�สุก
ยากให้มีข้นาดเล็ก เพื่่�อให้วัตั้ถูุด้บตั้่างๆ สุกเท่ากัน

● เม่�อใส่เคร่�องปรุงรสลงไป กรุณ์าคนให้เข้้ากันโดยคน
จากก้นหม้อ
หากผิสมเคร่�องปรุงและน�ำไม่เข้้ากัน เซึ่นเซึ่อร์จะไม่
สามารถูตั้รวจวัดอุณ์หภัูม้ข้องวัตั้ถูุด้บได้อย่างถููกตั้้อง 
และอาจทำให้อาหารที�ออกมาไม่สมบูรณ์์

	 
● วางฝาหม้อให้เคร่�องหมาย ▼ บนฝาหม้อตั้รงกับ
เคร่�องหมาย  บนตั้ัวเคร่�อง จากนั�นจับที�ด้ามจับข้อง
ฝาหม้อและหมุนไปทางข้วาจนสุด (หยุดที�ตั้ำแหน่ง )

● ตั้รวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน�ำเข้้ากับวาล์ว
ปรับแรงดันแน่นดีแล้วหร่อไม่

● ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “SEAL” 
(  )

[ตั้ัวอย่าง: Curry]

VENT

SEAL

หมุนใหลูกศรตรง
กับเครื่องหมายนี้

ปรับเปน 
“SEAL”

3 
เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบด้านข้วาข้องตั้ัวเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

วิธีีใช้้ เม้น่ Automatic (Curry, Bean/Chili, Porridge, Meat/Stew, Soup/Broth)

(ตั้่อ)→

จัดเตรียม้วัตถุดิบัที่ี�จะใส�ลงในหม้้อ

ใส�หม้้อช้ั้นในลงไปและปิดฝา

เสียบัสายไฟ

กดปุ�ม้ Automatic และเลือกโหม้ดที่ี�ต้องการ

กดปุ�ม้ Start
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ڦ  หากต้องการหยุดอุ�นอาหาร
เม่�อทำอาหารเสร็จส้�น กรุณ์ากดปุ�ม Keep Warm/
Cancel
● ไฟ Keep Warm จะดับลง และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อน
เร้�มทำอาหาร

ดับลง

● หากต้ั้องการอุน่อาหารอกีครั�ง ให้กดปุ�ม Keep Warm/
Cancel
จากนั�นไฟ Keep Warm จะสว่างข้ึ�นและเร้�มอุ่น
อาหารอีกครั�ง

ڦ  หากต้องการให้เคู่รื�องหยุดที่ำงาน
กลางคู่ัน
กรุณ์ากดปุ�ม Keep Warm/Cancel
● เคร่�องจะหยุดทำงาน และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อนเร้�มทำ
อาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้ตั้ัวเคร่�องเย็นลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด

● เม่�อเร้�มทำอาหาร ไฟ Pressuring จะกะพื่ร้บ และหาก
ภัายในหม้อเก้ดไอน�ำและมีการใช้้แรงดัน ไฟจะสว่างข้ึ�น
ทันที

Pressuring

Pressuring

Pressuring

กะพริบ 
(กำลังเพิ่มอุณหภูมิ)

⬇
สวางขึ้น 

(กำลังใชแรงดัน)
⬇

กะพริบ 
(กำลังลดแรงดัน)

● เม่�อมีการใช้้แรงดัน ปุ�มแสดงสถูานะแรงดันบนฝาหม้อ
จะเด้งข้ึ�นมา

● เม่�อมีการใช้้แรงดัน วาล์วปรับแรงดันจะปล่อยไอน�ำ
ออกมา และหากปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไป
ที� “SEAL” (  ) วาล์วระบายไอน�ำจะช้่วยให้มีการ
ปรับแรงดันอย่างเหมาะสมและควบคุมปร้มาณ์ข้องไอ
น�ำ

● หากตั้้องการเปิดฝาข้ณ์ะทำอาหาร ให้กดปุ�ม Keep 
Warm/Cancel และรอให้ปุ�มแสดงสถูานะแรงดันยุบ
ลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

● หากกดปุ�ม Keep Warm/Cancel ข้ณ์ะทำอาหาร ไฟ 
Pressuring จะดับลง และหากตั้้องการเปิดฝา ให้รอ
จนปุ�มแสดงสถูานะแรงดันยุบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

● หากจำเป็นตั้้องปล่อยแรงดันออก ให้ปฏิ้บัตั้้ตั้ามข้้อควร
ระวังเพื่่�อความปลอดภััย (P4) เพื่่�อปล่อยไอน�ำออก

●�หากต้องการระบัายไอน้ำออกระหว�างที่ี�การ
ลดแรงดันยังไม้�สม้บั่รณ์์ ให้เปิดฝาโดย
ปฏิิบััติตาม้ “หากต้องการเปิดฝาระหว�าง
การที่ำอาหาร” ใน P4
หากฝืนเปิดฝา อาจทำให้อาหารในหม้อพืุ่่ง
ออกมาและก่อให้เก้ดแผิลไหม้ได้

เม้ื�อการที่ำอาหารเสร็จสิ้น
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�นจะมีเสียงเตั้่อนดังข้ึ�น
● เข้้าสู่โหมดอุ่นอาหารโดยอัตั้โนมัตั้้และไฟปุ�ม Keep 
Warm จะสว่างข้ึ�น

* เม่�ออุ่นอาหารครบ 12 ช้ั�วโมง ตั้ัวเคร่�องจะหยุดอุ่น
อาหารโดยอัตั้โนมัตั้้
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4 
● ไฟปุ�ม Preset จะสว่างข้ึ�น และแสดงเวลา 
Remaining บนหน้าจอ

สวางขึ้น

5 
● สามารถูเพื่้�ม-ลดเวลาได้ทีละ 30 นาทีโดยตั้ั�งเวลาใน
ข้อบเข้ตั้ดังตั้่อไปนี�
Rice, Porridge, Meat/Stew

　→ 1 ช้ั�วโม้ง 30 นาที่ี – 12 ช้ั�วโม้ง 
(เวลาที�แสดง = 1:30 – 12:00)

Curry, Bean/Chili, Soup/Broth
　→ 1 ช้ั�วโม้ง – 12 ช้ั�วโม้ง 

(เวลาที�แสดง = 1:00 – 12:00)

วิธีีใช้้ ตั้งเวลาที่ำอาหารล�วงหน้า

	 
● วางฝาหม้อให้เคร่�องหมาย ▼ บนฝาหม้อตั้รงกับ
เคร่�องหมาย  บนตั้ัวเคร่�อง จากนั�นจับที�ด้ามจับข้อง
ฝาหม้อและหมุนไปทางข้วาจนสุด (หยุดที�ตั้ำแหน่ง )

● ตั้รวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน�ำเข้้ากับวาล์ว
ปรับแรงดันแน่นดีแล้วหร่อไม่

● ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “SEAL” 
(  )

[ตัวอย�าง: Curry]

หมุนใหลูกศรตรง
กับเครื่องหมายนี้ ปรับเปน 

“SEAL”

VENT

SEAL

	 
เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบด้านข้วาข้องตั้ัวเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

3 
* เล่อกระหว่างโหมด Rice, Curry, Bean/Chili, 

Meat/Stew, Soup/Broth ข้องเม้น่ Automatic

(ตั้่อ)→

ใส�วัตถุดิบัลงในหม้้อช้ั้นใน วางหม้้อลงในตัว
เคู่รื�องแล้วปิดฝา

หมุ้นให้ล่กศรตรงกับัเคู่รื�องหม้ายนี้

กดปุ�ม้ Automatic และเลือกโหม้ดที่ี�ต้องการ

กดปุ�ม้ Preset

กดปุ�ม้ Time Setting เพื�อตัง้เวลา Remaining

สามารถูกำหนดเวลาทำอาหารล่วงหน้าได้โดยการตั้ั�งเวลา Remaining
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● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�น
● ส่วนแสดงอุณ์หภัูม้และเวลา จะเปลี�ยนไปแสดงเวลาที�
เหล่อในการทำอาหาร

สวางขึ้น

● ในโหมด Rice ตั้ัวเคร่�องจะเร้�มหุงข้้าวเม่�อถูึงเวลาหุง 
เพื่่�อให้หุงเสร็จตั้ามเวลาที�ตั้ั�งไว้

● ในโหมด Curry, Bean/Chili, Porridge, Meat/Stew, 
Soup/Broth เม่�อเร้�มทำอาหารแล้วจะมีการใช้้แรงดัน
ในทันที โดยจะมีการให้ความร้อนอีกครั�งก่อนถูึงเวลาที�
ตั้ั�งไว้เพื่่�อปรับให้เป็นอุณ์หภัูม้ที�เหมาะสม

เม้ื�อการที่ำอาหารเสร็จสิ้น
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�นจะมีเสียงเตั้่อนดังข้ึ�น

● เข้้าสู่โหมดอุ่นอาหารโดยอัตั้โนมัตั้้และไฟปุ�ม 
Keep Warm จะสว่างข้ึ�น

ڦ  หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาล�วง
หน้ากลางคู่ัน
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel
● เวลาที�ตั้ั�งไว้จะถููกยกเล้ก และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อนเร้�ม
ทำอาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้เคร่�องเย็นลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด

กดปุ�ม้ Start
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เมนู Manual สำหรับทำอาหารโดยใช้้แรงดัน
* สำหรับรายละเอียด เช้่น วัตั้ถูุด้บและการจัดเตั้รียมวัตั้ถูุด้บ 

โปรดศึึกษาจากหนังส่อสูตั้รอาหาร

	 
● วางฝาหม้อให้เคร่�องหมาย ▼ บนฝาหม้อตั้รงกับ
เคร่�องหมาย  บนตั้ัวเคร่�อง จากนั�นจับที�ด้ามจับข้อง
ฝาหม้อและหมุนไปทางข้วาจนสุด (หยุดที�ตั้ำแหน่ง )

● ตั้รวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน�ำเข้้ากับวาล์ว
ปรับแรงดันแน่นดีแล้วหร่อไม่

● ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “SEAL” 
(  )

VENT

SEAL

หมุนใหลูกศรตรง
กับเครื่องหมายนี้

ปรับเปน 
“SEAL”

	 
เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบด้านข้วาข้องตั้ัวเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

วิธีีใช้้ เม้น่ Manual (Pressure)

(ตั้่อ)→

3 
● ไฟปุ�ม Pressure จะสว่างข้ึ�น และเวลา Remaining 
จะกะพื่ร้บบนหน้าจอ

● ไฟปุ�ม Start กะพื่ร้บ

กะพริบ

4 
● สามารถูตั้ั�งเวลาได้ตั้ั�งแตั้่ 1 นาที่ี – 2 ช้ั�วโม้ง (เวลาที�
แสดง = 0:01 – 2:00)

หน่วยสำหรับ
ตั้ั�งเวลา

1~10 นาที หน่วยละ 1 นาที
10~30 นาที หน่วยละ 5 นาที

30 นาท~ี1 ช้ั�วโมง หน่วยละ 10 นาที 
1~2 ช้ั�วโมง หน่วยละ 30 นาที 

●�โหมด Pressure ในเมนู Manual จะนับรวมเวลาสำหรับ
เพื่้�มอุณ์หภัูม้และลดแรงดันไว้ในเวลาที�ใช้้ทำอาหารด้วย 
ดังนั�น เวลา Remaining จะนานกว่าเวลาที�ตั้ั�งค่าไว้

ใส�วัตถุดิบัลงในหม้้อช้ั้นใน วางหม้้อลง
ในตัวเคู่รื�องแล้วปิดฝา

เสียบัสายไฟ

กดปุ�ม้ Manual และเลือกโหม้ด Pressure

กดปุ�ม้ - / + บันปุ�ม้ Time Setting 
เพื�อกำหนดเวลาที่ำอาหาร
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● หากกดปุ�ม Keep Warm/Cancel ข้ณ์ะทำอาหาร ไฟ 
Pressuring จะดับลง และหากตั้้องการเปิดฝาให้รอจน
ปุ�มแสดงสถูานะแรงดันยุบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

● หากจำเป็นตั้้องปล่อยแรงดันออก ให้ปฏิ้บัตั้้ตั้ามข้้อควร
ระวังเพื่่�อความปลอดภััย (P4) เพื่่�อปล่อยไอน�ำออก

●�หากต้องการระบัายไอน้ำออกระหว�างที่ี�การ
ลดแรงดันยังไม้�สม้บั่รณ์์ ให้เปิดฝาโดย
ปฏิิบััติตาม้ “หากต้องการเปิดฝาระหว�าง
การที่ำอาหาร” ใน P4
หากฝืนเปิดฝา อาจทำให้อาหารในหม้อพืุ่่ง
ออกมาและก่อให้เก้ดแผิลไหม้ได้

เม้ื�อการที่ำอาหารเสร็จสิ้น
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�นจะมีเสียงเตั้่อนดังข้ึ�น

● ไฟ Pressuring จะดับลง รอจนปุ�มแสดงสถูานะแรง
ดันยุบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

ڦ  การอุ�นอาหาร
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�น ให้กดปุ�ม Keep Warm/
Cancel
● ไฟ Keep Warm จะสว่างข้ึ�นและเร้�มอุ่นอาหาร

สวางขึ้น

* เม่�ออุ่นอาหารครบ 12 ช้ั�วโมง ตั้ัวเคร่�องจะหยุดอุ่น
อาหารโดยอัตั้โนมัตั้้

ڦ  หากต้องการยกเลกิการที่ำงานกลางคู่นั
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel
● การทำงานจะถููกยกเล้ก และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อนเร้�ม
ทำอาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้ตัั้วเคร่�องเยน็ลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด

5 
● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�นและเร้�มการทำอาหาร
● ส่วนแสดงอุณ์หภัูม้และเวลา จะเปลี�ยนไปแสดงเวลาที�
เหล่อในการทำอาหาร

สวางขึ้น

* เวลาที�ใช้้ทำอาหารเป็นเพื่ียงค่าประมาณ์ ซึ่ึ�งอาจเพื่้�มหร่อ
ลดลงได้ข้ึ�นอยู่กับปร้มาณ์ข้องวัตั้ถูุด้บและสภัาพื่แวดล้อม
ที�ใช้้งาน

* ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหล่อที�แสดงอาจลดลงอย่าง
รวดเร็ว หร่อหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่ึ�งไม่ใช้่ความผิ้ด
ปกตั้้แตั้่อย่างใด

● เม่�อเร้�มทำอาหาร ไฟ Pressuring จะกะพื่ร้บ และหาก
ภัายในหม้อเก้ดไอน�ำและมีการใช้้แรงดัน ไฟจะสว่างข้ึ�น
ทันที

Pressuring

Pressuring

Pressuring

กะพริบ 
(กำลังเพิ่มอุณหภูมิ)

⬇
สวางขึ้น 

(กำลังใชแรงดัน)
⬇

กะพริบ 
(กำลังลดแรงดัน)

● เม่�อมีการใช้้แรงดัน ปุ�มแสดงสถูานะแรงดันบนฝาหม้อ
จะเด้งข้ึ�นมา

● เม่�อมีการใช้้แรงดัน วาล์วปรับแรงดันจะปล่อยไอน�ำ
ออกมา และหากปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไป
ที� “SEAL” (  ) วาล์วระบายไอน�ำจะช้่วยให้มีการ
ปรับแรงดันอย่างเหมาะสมและควบคุมปร้มาณ์ข้องไอ
น�ำ

● หากตั้้องการเปิดฝาข้ณ์ะทำอาหาร ให้กดปุ�ม Keep 
Warm/Cancel และรอให้ปุ�มแสดงสถูานะแรงดันยุบ
ลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

กดปุ�ม้ Start
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(ตั้่อ)→

เมนูสำหรับทำอาหารโดยกำหนดอุณ์หภัูม้คงที�
* สำหรับรายละเอียด เช้่น วัตั้ถูุด้บและการจัดเตั้รียมวัตั้ถูุด้บ 

โปรดศึึกษาจากหนังส่อสูตั้รอาหาร

	 
● เม่�อใส่เคร่�องปรุงรสลงไป กรุณ์าคนให้เข้้ากันโดยคน
จากก้นหม้อ
หากผิสมเคร่�องปรุงและน�ำไม่เข้้ากัน เซึ่นเซึ่อร์จะไม่
สามารถูตั้รวจวัดอุณ์หภัูม้ข้องวัตั้ถูุด้บได้อย่างถููกตั้้อง 
และอาจทำให้อาหารที�ออกมาไม่สมบูรณ์์

● วางฝาหม้อให้เคร่�องหมาย ▼ บนฝาหม้อตั้รงกับ
เคร่�องหมาย  บนตั้ัวเคร่�อง จากนั�นจับที�ด้ามจับข้อง
ฝาหม้อและหมุนไปทางข้วาจนสุด (หยุดที�ตั้ำแหน่ง )

● ตั้รวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน�ำเข้้ากับวาล์ว
ปรับแรงดันแน่นดีแล้วหร่อไม่

● ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “VENT”    
(  )

VENT

SEAL

หมุนใหลูกศรตรง
กับเครื่องหมายนี้

ปรับเปน 
“VENT”

	 
เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบด้านข้วาข้องตั้ัวเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

วิธีีใช้้ เม้น่ Manual (Temperature)

3 
● ไฟปุ�ม Temperature จะสว่างข้ึ�น และเวลา 
Temperature จะกะพื่ร้บบนหน้าจอ

● ไฟปุ�ม Start กะพื่ร้บ

กะพริบ

4 
● สามารถูตั้ั�งอุณ์หภัูม้ได้ตั้ั�งแตั้่ 70-100oC โดยเพื่้�มลด
ได้ทีละ 5oC

ใส�วัตถุดิบัลงในหม้้อช้ั้นใน วางหม้้อลง
ในตัวเคู่รื�องแล้วปิดฝา

เสียบัสายไฟ

กดปุ�ม้ Manual และเลือกโหม้ด Temperature

กดปุ�ม้ - / + บันปุ�ม้ Attemperation 
เพื�อกำหนดอุณ์หภ่ม้ิสำหรับัที่ำอาหาร
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5 
● เม่�อกดปุ�ม Time Setting จะสลับเป็นการตั้ั�งเวลา
● สามารถูตั้ั�งเวลาได้ตั้ั�งแตั้่ 1 นาที่ี – 14 ช้ั�วโม้ง 
(เวลาที�แสดง = 0:01 – 14:00)

หน่วยสำหรับ
ตั้ั�งเวลา

1~10 นาที หน่วยละ 1 นาที
10~30 นาที หน่วยละ 5 นาที

30 นาท~ี1 ช้ั�วโมง หน่วยละ 10 นาที 
1~14 ช้ั�วโมง หน่วยละ 30 นาที

* เม่�อกดปุ�ม Attemperation จะสลับเป็นการตั้ั�ง
อุณ์หภัูม้

	 
● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�นและเร้�มการทำอาหาร
● ส่วนแสดงอุณ์หภัูม้และเวลา จะเปลี�ยนไปแสดงเวลาที�
เหล่อในการทำอาหาร

สวางขึ้น

* เวลาที�ใช้้ทำอาหารเป็นเพื่ียงค่าประมาณ์ ซึ่ึ�งอาจเพื่้�มหร่อ
ลดลงได้ข้ึ�นอยู่กับปร้มาณ์ข้องวัตั้ถูุด้บและสภัาพื่แวดล้อม
ที�ใช้้งาน

* ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหล่อที�แสดงอาจลดลงอย่าง
รวดเร็ว หร่อหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่ึ�งไม่ใช้่ความผิ้ด
ปกตั้้แตั้่อย่างใด

เม้ื�อการที่ำอาหารเสร็จสิ้น
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�นจะมีเสียงเตั้่อนดังข้ึ�น

ڦ  การอุ�นอาหาร
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�น ให้กดปุ�ม Keep Warm/
Cancel
● ไฟ Keep Warm จะสว่างข้ึ�นและเร้�มอุ่นอาหาร

สวางขึ้น

● เม่�ออุ่นอาหารครบ 12 ช้ั�วโมง ตั้ัวเคร่�องจะหยุดอุ่น
อาหารโดยอัตั้โนมัตั้้

ڦ  หากต้องการยกเลกิการที่ำงานกลางคู่นั
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel
● การทำงานจะถููกยกเล้ก และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อนเร้�ม
ทำอาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้ตั้ัวเคร่�องเย็นลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด

กดปุ�ม้ - / + บันปุ�ม้ Time Setting 
เพื�อกำหนดเวลาที่ำอาหาร

กดปุ�ม้ Start
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(ตั้่อ)→

* สำหรับรายละเอียด เช้่น วัตั้ถูุด้บและการจัดเตั้รียมวัตั้ถูุด้บ 
โปรดศึึกษาจากหนังส่อสูตั้รอาหาร

ข้้อคู่วรระวังในการใช้้งานโหม้ด Fermentation

●�คู่อยสังเกตเพื�อให้อุณ์หภ่ม้ิส�วนกลางข้องวัตถุดิบั
ระหว�างที่ำอาหารเป็นดังต�อไปนี้

● เม่�อให้ความร้อน อุณ์หภัูม้ส่วนกลางจะตั้้องอยู่ที� 
35 – 52oC ไม่เก้น 170 นาที

● เม่�อให้ความเย็นหลังจากทำอาหาร อุณ์หภัูม้ส่วนกลาง
จะตั้้องอยู่ที� 25 – 55oC ไม่เก้น 200 นาที

เมื่อใหความรอน
ไมเกิน 170 นาที

เมื่อใหความเย็น
ไมเกิน 200 นาที

35℃
52℃

25℃

55℃

●�ใช้้วัตถุดิบัที่ี�ม้ีคู่วาม้สดใหม้� และใช้้ถุงพลาสติกสำหรับั
ที่ำอาหารใบัใหม้�ทีุ่กคู่รั้งที่ี�ที่ำอาหาร

●�ในการที่ำอาหารประเภที่เนื้อให้ใช้้เนื้อที่ี�เป็นก้อนทีุ่กคู่รั้ง
●�โปรดระม้ัดระวังเป็นพิเศษหากต้องการให้ผิ่้ที่ี�ม้ี

ภ่ม้ิคูุ่้ม้กันต�ำ เช้�น หญิงม้ีคู่รรภ์ เด็กเล็ก หรือผิ่้ส่งอายุ
รับัประที่านอาหาร และห้าม้ให้รับัประที่านหากม้ีข้้อ
กังวลเกี�ยวกับัการปรุงและช้นิดข้องอาหาร หรือข้้อ
กังวลด้านสุข้ภาพ

วิธีีใช้้ เม้น่ Manual (Fermentation)

	 
กรณ์ีที่ี�ที่ำอาหารในโหม้ด Fermentation

● พื่ักวัตั้ถูุด้บไว้ที�อุณ์หภัูม้ห้อง และนำไปผิสมกับเคร่�อง
ปรุงตั้่างๆ ให้เข้้ากันดีก่อนนำไปใส่ในถูุงพื่ลาสตั้้กซึ่้ป
ล็อกที�ปิดได้แน่นสน้ท ปิดซึ่้ปโดยเหล่อรูไว้ประมาณ์   
1 ซึ่ม. จากนั�นค่อยๆ นำไปจุ่มลงในภัาช้นะทรงลึกที�ใส่
น�ำไว้โดยไม่ให้ระดับน�ำถูึงบร้เวณ์ปากถูุง เม่�อแรงดันน�ำ
ดันอากาศึภัายในถูุงออกมาจนหมดให้ปิดถูุงให้สน้ท

ดันอากาศออก

➡
←ปดซิปใหสนิท

● สำหรับปลาที�มีครีบแหลม ให้ใช้้กรรไกรสำหรับทำครัว
ตั้ัดบร้เวณ์ส่วนที�แหลมท้�งและเลาะก้างออกเท่าที�จะ
ทำได้ เพื่ราะอาจทำให้ถูุงพื่ลาสตั้้กเป็นรูได้
* ใช้้ถูุงพื่ลาสตั้้กใบใหม่ทุกครั�ง

● ใส่น�ำลงในหม้อ โดยใส่น�ำให้ม้ดถูุงที�ใส่วัตั้ถูุด้บไว้
● แช้่ถูุงซึ่้ปล็อกที�ใส่วัตั้ถูุด้บไว้ลงในน�ำให้ม้ดทั�งถูุง หาก
ถูุงลอยข้ึ�นมาให้นำข้องหนักมาวางทับลงไป

ใส�วัตถุดิบัลงในหม้้อช้ั้นใน
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4 
● ไฟปุ�ม Fermentation จะสว่างข้ึ�น และอุณ์หภัูม้ที�ใช้้
ในการปรุงอาหารจะกะพื่ร้บบนหน้าจอ

● ไฟปุ�ม Start กะพื่ร้บ

กะพริบ

5 
● สามารถูตั้ั�งได้ตั้ั�งแต่ั้ 30-70oC โดยเพื่้�มลดได้ทลีะ 5oC

	 
● วางฝาหม้อให้เคร่�องหมาย ▼ บนฝาหม้อตั้รงกับ
เคร่�องหมาย  บนตั้ัวเคร่�อง จากนั�นจับที�ด้ามจับข้อง
ฝาหม้อและหมุนไปทางข้วาจนสุด (หมุนจนหยุดที�
ตั้ำแหน่ง )

● ตั้รวจสอบว่าวาล์วปรับแรงดันประกอบแน่นดีแล้วหร่อ
ไม่

● หมุนวาล์วปรับแรงดันเป็น ปล่อยไอน�ำ (  )
● ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “VENT”      
(  )

VENT

SEAL

หมุนใหลูกศรพอดี
กับเครื่องหมายนี้

ปรับเปน
“VENT”

3 
เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบด้านข้วาข้องตั้ัวเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

ใส�หม้้อช้ั้นในลงในตัวเคู่รื�องและปิดฝา

เสียบัสายไฟ

กดปุ�ม้ Manual และเลอืกโหม้ด Fermentation

กดปุ�ม้ - / + บันปุ�ม้ Attemperation 
เพื�อกำหนดอุณ์หภ่ม้ิสำหรับัที่ำอาหาร
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● เม่�อกดปุ�ม Time Setting จะสลับเป็นการตั้ั�งเวลา
● สามารถูตั้ั�งเวลาได้ตั้ั�งแตั้่ 1 นาที่ี – 14 ช้ั�วโม้ง 
(เวลาที�แสดง = 0:01 – 14:00)

หน่วยสำหรับ
ตั้ั�งเวลา

1~10 นาที หน่วยละ 1 นาที
10~30 นาที หน่วยละ 5 นาที

30 นาท~ี1 ช้ั�วโมง หน่วยละ 10 นาที 
1~14 ช้ั�วโมง หน่วยละ 30 นาที

* เม่�อกดปุ�ม Attemperation จะสลับเป็นการตั้ั�ง
อุณ์หภัูม้

	 
● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�นและเร้�มการทำอาหาร
● ส่วนแสดงอุณ์หภัูม้และเวลา จะเปลี�ยนไปแสดงเวลาที�
เหล่อในการทำอาหาร

สวางขึ้น

* เวลาที�ใช้้ทำอาหารเป็นเพื่ียงค่าประมาณ์ ซึ่ึ�งอาจเพื่้�มหร่อ
ลดลงได้ข้ึ�นอยู่กับปร้มาณ์ข้องวัตั้ถูุด้บและสภัาพื่แวดล้อม
ที�ใช้้งาน

* ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหล่อที�แสดงอาจลดลงอย่าง
รวดเร็ว หร่อหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่ึ�งไม่ใช้่ความผิ้ด
ปกตั้้แตั้่อย่างใด

เม้ื�อการที่ำอาหารเสร็จสิ้น
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�นจะมีเสียงเตั้่อนดังข้ึ�น

● อาหารที�ปรุงเสร็จโดยการซึู่วี ควรรีบนำไปแช้่ตัู้้เย็นโดย
เร็วที�สุดเท่าที�ทำได้ เพื่ราะหากปล่อยไว้ที�อุณ์หภัูม้ห้อง 
อาจทำใหช้้ว่งอณุ์หภัมูท้ี�เสี�ยงตั้อ่การเกด้แบคทเีรยีที�ทำให้
อาหารเป็นพื่้ษมีเวลานานข้ึ�น

● อาหารที�ปรุงเสร็จโดยการหมัก ควรรีบนำไปแช้่ตัู้้เย็นโดย
เร็วที�สุด เพื่ราะหากปล่อยท้�งไว้อาจก่อให้เก้ดการหมัก
ตั้่อและทำให้เสียรสช้าตั้้ได้

● ห้ามนำอาหารที�ปรุงโดยใช้้โหมด Fermentation ไปอุ่น
ตั้่อ

ڦ  หากต้องการยกเลกิการที่ำงานกลางคู่นั
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel

● การทำงานจะถููกยกเล้ก และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อน
เร้�มทำอาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้ตั้ัวเคร่�องเย็นลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด

กดปุ�ม้ - / + บันปุ�ม้ Time Setting 
เพื�อกำหนดเวลาที่ำอาหาร 

กดปุ�ม้ Start

วิธีีใช้้ เม้น่ Manual (Fermentation) (ต�อ)
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เมนูที�ปรุงอาหารโดยเปิดฝาท้�งไว้และสามารถูนำมาใช้้แทนหม้อ
ได้

	 

	 
เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบด้านข้วาข้องตั้ัวเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

3 
● ไฟโหมด Pot Cook จะสว่างข้ึ�น และไฟปุ�ม Start จะ
กะพื่ร้บ

กะพริบ

วิธีีใช้้ เม้น่ Manual (Pot Cook)

4 
● สามารถูเล่อกได้ตั้ั�งแตั้่ระดับ 1-5

5 
● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�นและเร้�มทำความร้อน

สวางขึ้น

● หากใช้้งานโดยที�หม้อยังคงว่างเปล่าหร่อปรุงอาหารที�มี
ปร้มาณ์น้อยเป็นเวลานาน อาจก่อให้เก้ดข้้อผิ้ดพื่ลาด
ข้ึ�นได้

● หากเปิดเคร่�องท้�งไว้โดยไม่ใช้้งานเป็นเวลานานกว่า 
2 ช้ั�วโมง ตั้ัวเคร่�องจะหยุดทำงานโดยอัตั้โนมัตั้้

● หากความร้อนถููกตั้ั�งไว้ที�ระดับ 4 หร่อ 5 และตั้ัว
เคร่�องไม่รับอ้นพืุ่ตั้เพื่้�มเตั้้มเป็นเวลา 30 นาที เคร่�อง
จะลดระดับลงเป็น 3 โดยอัตั้โนมัตั้้

เปิดฝา ใส�วัตถุดิบัลงไปหม้้อช้ั้นในแล้ววางหม้้อ
ลงในตัวเคู่รื�อง

เสียบัสายไฟ

กดปุ�ม้ Manual และเลือกโหม้ด Pot Cook

กดปุ�ม้ - / + บันปุ�ม้ Attemperation 
เพื�อกำหนดกำลังไฟ

กดปุ�ม้ Start
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ڦ  หยุดที่ำคู่วาม้ร้อนหรือยกเลิก
การที่ำงานกลางคู่ัน
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel

● ตั้ัวเคร่�องจะหยุดทำความร้อน (ยกเล้กการทำงาน) 
และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อนเร้�มทำอาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้ตั้ัวเคร่�องเย็นลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด

เมนูที�สามารถูทำอาหารได้โดยแทบไม่ตั้้องเตั้้มน�ำเข้้าไปและช้่วย
คงรสกลมกล่อมข้องอาหารไว้

	 
● วางฝาหม้อให้เคร่�องหมาย ▼ บนฝาหม้อตั้รงกับ
เคร่�องหมาย  บนตั้ัวเคร่�อง จากนั�นจับที�ด้ามจับข้อง
ฝาหม้อและหมุนไปทางข้วาจนสุด (หยุดที�ตั้ำแหน่ง )

● ตั้รวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน�ำเข้้ากับวาล์ว
ปรับแรงดันแน่นดีแล้วหร่อไม่

● ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “VENT”    
(  )

VENT

SEAL

หมุนใหลูกศรตรง
กับเครื่องหมายนี้

ปรับเปน 
“VENT”

	 
เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบด้านข้วาข้องตั้ัวเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

วิธีีใช้้ เม้น่ Manual (Anhydrous)

(ตั้่อ)→

ใส�วัตถุดิบัลงในหม้้อช้ั้นใน วางหม้้อลง
ในตัวเคู่รื�องแล้วปิดฝา

เสียบัสายไฟ

วธีิีใช้้ เม้น ่Manual (Pot Cook) (ต�อ)
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3 
● ไฟปุ�ม Anhydrous จะสว่างข้ึ�น และเวลาที�ใช้้ในการ
ปรุงอาหารจะกระพื่ร้บบนหน้าจอ

● ไฟปุ�ม Start กะพื่ร้บ

กะพริบ

4 
● สามารถูตั้ั�งเวลาได้ตั้ั�งแตั้่ 1 นาที่ี – 2 ช้ั�วโม้ง 
(เวลาที�แสดง = 0:01 – 2:00)

หน่วยสำหรับ
ตั้ั�งเวลา

1~10 นาที หน่วยละ 1 นาที
10~30 นาที หน่วยละ 5 นาที

30 นาท~ี1 ช้ั�วโมง หน่วยละ 10 นาที 
1~2 ช้ั�วโมง หน่วยละ 30 นาที

5 
● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�นและเร้�มการทำอาหาร
● ส่วนแสดงอุณ์หภัูม้และเวลา จะเปลี�ยนไปแสดงเวลาที�
เหล่อในการทำอาหาร

สวางขึ้น

* เวลาที�ใช้้ทำอาหารเป็นเพื่ียงค่าประมาณ์ ซึ่ึ�งอาจเพื่้�มหร่อ
ลดลงได้ข้ึ�นอยู่กับปร้มาณ์ข้องวัตั้ถูุด้บและสภัาพื่แวดล้อม
ที�ใช้้งาน

* ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหล่อที�แสดงอาจลดลงอย่าง
รวดเร็ว หร่อหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่ึ�งไม่ใช้่ความผิ้ด
ปกตั้้แตั้่อย่างใด

เม้ื�อการที่ำอาหารเสร็จสิ้น

เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�นจะมีเสียงเตั้่อนดังข้ึ�น

ڦ  การอุ�นอาหาร
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�น ให้กดปุ�ม Keep Warm/
Cancel
● ไฟ Keep Warm จะสว่างข้ึ�นและเร้�มอุ่นอาหาร

สวางขึ้น

* เม่�ออุ่นอาหารครบ 12 ช้ั�วโมง ตั้ัวเคร่�องจะหยุดอุ่น
อาหารโดยอัตั้โนมัตั้้

กดปุ�ม้ Manual และเลือกโหม้ด Anhydrous

กดปุ�ม้ - / + บันปุ�ม้ Time Setting 
เพื�อกำหนดเวลาที่ำอาหาร 

กดปุ�ม้ Start
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(ตั้่อ)→

ڦ  หากต้องการยกเลิกการที่ำงานกลางคู่นั
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel

● การทำงานจะถููกยกเล้ก และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อนเร้�ม
ทำอาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้ตั้ัวเคร่�องเย็นลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด

เมนูสำหรับนึ�งอาหารโดยใช้้ถูาดรองนึ�งที�แถูมมากับผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์

●�กรณ์ีที�ใช้้แผิ่นรองนึ�ง โปรดระมัดระวังไม่ให้แผิ่นรองนึ�ง
ลอยข้ึ�นไปอุดช้่องระบายไอน�ำ

	 

	 
● วางฝาหม้อให้เคร่�องหมาย ▼ บนฝาหม้อตั้รงกับ
เคร่�องหมาย    บนตั้ัวเคร่�อง จากนั�นจับที�ด้ามจับข้อง
ฝาหม้อและหมุนไปทางข้วาจนสุด (หยุดที�ตั้ำแหน่ง )

● ตั้รวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน�ำเข้้ากับวาล์ว
ปรับแรงดันแน่นดีแล้วหร่อไม่

● ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “VENT”    
(  )

วิธีีใช้้ เม้น่ Manual (Steam)

ใส�หม้้อช้ั้นในลงในตัวเคู่รื�อง เติม้น้ำเข้้าไป 
(ประม้าณ์ 200mL) จากนัน้วางถาดรองน้�งที่ับั
ลงไป

เรียงวัตถุดิบัต�างๆ ไว้บันถาดรองน้�งและปิดฝา

หมุนใหลูกศรตรง
กับเครื่องหมายนี้

ปรับเปน 
“VENT”

วิธีีใช้้ เม้น่ Manual (Anhydrous) (ต�อ)
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3 
เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบด้านข้วาข้องตั้ัวเคร่�อง 
และเสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

4 
● ไฟโหมด Steam จะสว่างข้ึ�น และเวลาที�ใช้้ในการปรุง
อาหารจะกะพื่ร้บบนหน้าจอ

● ไฟปุ�ม Start กะพื่ร้บ

กะพริบ

5 
● สามารถูตั้ั�งเวลาได้ตั้ั�งแตั้่ 1 นาที่ี – 2 ช้ั�วโม้ง (เวลาที�
แสดง = 0:01 – 2:00)

หน่วยสำหรับ
ตั้ั�งเวลา

1~10 นาที หน่วยละ 1 นาที
10~30 นาที หน่วยละ 5 นาที

30 นาท~ี1 ช้ั�วโมง หน่วยละ 10 นาที 
1~2 ช้ั�วโมง หน่วยละ 30 นาที

	 
● ไฟปุ�ม Start จะสว่างข้ึ�นและเร้�มการทำอาหาร
● ส่วนแสดงอุณ์หภัูม้และเวลา จะเปลี�ยนไปแสดงเวลาที�
เหล่อในการทำอาหาร

สวางขึ้น

* เวลาที�ใช้้ทำอาหารเป็นเพื่ียงค่าประมาณ์ ซึ่ึ�งอาจเพื่้�มหร่อ
ลดลงได้ข้ึ�นอยู่กับปร้มาณ์ข้องวัตั้ถูุด้บและสภัาพื่แวดล้อม
ที�ใช้้งาน

* ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหล่อที�แสดงอาจลดลงอย่าง
รวดเร็ว หร่อหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่ึ�งไม่ใช้่ความผิ้ด
ปกตั้้แตั้่อย่างใด

เม้ื�อการที่ำอาหารเสร็จสิ้น
เม่�อการทำอาหารเสร็จส้�นจะมีเสียงเตั้่อนดังข้ึ�น

ڦ  หากต้องการยกเลกิการที่ำงานกลางคู่นั
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel
● การทำงานจะถููกยกเล้ก และกลับสู่การตั้ั�งค่าก่อนเร้�ม
ทำอาหาร

ڦ  หลังการใช้้งาน
กรุณ์าถูอดปลั�กออก และรอให้ตั้ัวเคร่�องเย็นลงก่อนค่อย
เร้�มทำความสะอาด

เสียบัสายไฟ

กดปุ�ม้ Manual และเลือกโหม้ด Steam

กดปุ�ม้ - / + บันปุ�ม้ Time Setting 
เพื�อกำหนดเวลาที่ำอาหาร

กดปุ�ม้ Start
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(ตั้่อ)→

●�ก�อนการด่แลรักษา ต้องให้เคู่รื�องหยุด
ที่ำงานและถอดสายไฟออกก�อนทีุ่กคู่รั้ง 
จากนั้นรอให้หม้้อช้ั้นในและตัวเคู่รื�องเย็น
ลงก�อนเริ�ม้ที่ำคู่วาม้สะอาด

●�ห้าม้นำตัวเคู่รื�องไปล้างน้ำ

●�ทำความสะอาดหลังการใช้้งานทุกครั�ง
●�ห้ามใช้้น�ำยาทำความสะอาดที�มีฤทธี้�เป็นกรดหร่อเป็นด่าง

สูง สารเคมี น�ำยาฟอกข้าว ฝอยข้ัดหม้อ แผิ่นใยข้ัด หร่อ
ฟองน�ำกระดาษทรายในการทำความสะอาด

●�หากคราบสกปรกหลุดออกยาก ให้นำไปแช้่ในน�ำอุ่นไว้สัก
ครู่แล้วค่อยล้างออก

●�ห้ามใช้้ข้องมีคมหร่อข้องแข้็งในการทำความสะอาดคราบ
สกปรกที�หลุดออกยาก

หม้้อช้ั้นใน ฝาหม้้อ และข้อบัยาง
ล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่ี�ม้ีฤที่ธีิ�เป็นกลางและล้างออกด้วย
น้ำสะอาด

● ถูอดข้อบยางออกแล้วค่อยล้าง

* กรุณ์าใช้้ฟองน�ำแบบนุ่มในการทำความสะอาด
* ห้ามใช้้ไม้พื่ายสแตั้นเลส ฝอยข้ัดหม้อ แผิ่นใยข้ัด ด้าน

ใยข้ัดข้องฟองน�ำ หร่อผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์ข้จัดคราบฝังลึกในการ
ทำความสะอาด

* ทำให้แห้งดีทุกครั�งหลังจากล้าง
* เม้ื�อแห้งแล้วให้ติดตั้งข้อบัยางทีุ่กคู่รั้ง
* ห้ามวางท้�งไว้ในจุดที�มีความช้่�นสูงหร่อปล่อยท้�งไว้โดย

ไม่ทำความสะอาด เพื่ราะอาจก่อให้เก้ดสน้มหร่อผิุ
กร่อนได้

วิธีีด่แลรักษา

ตัวเคู่รื�อง
ถอดหม้้อช้ั้นในออกและเช้็ดด้วยผิ้าชุ้บัน้ำบัิดหม้าด
* หากมีคราบสกปรกตั้้ดอยู่บร้เวณ์เซึ่นเซึ่อร์ตั้รวจวัด

อุณ์หภัูม้ อาจส่งผิลให้เคร่�องทำงานผิ้ดปกตั้้ได้ กรุณ์าใช้้
งานโดยรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

ถาดรองไอน้ำ
ยกบัริเวณ์ส�วนด้าม้จับัข้องถาดรองไอน้ำคู่้างไว้ (①) และ
ด้งเข้้าหาตัวเพื�อถอดออก (②) เที่น้ำในถาดออกให้หม้ด
แล้วนำไปล้าง

①

②

* ทำให้แห้งทุกครั�งหลังจากล้างและประกอบเข้้าไปใหม่

ถาดรองน้�ง
ล้างด้วยน้ำยาล้างจานและล้างออกให้สะอาด

* ทำให้แห้งดีทุกครั�งหลังจากล้าง
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วาล์วระบัายไอน้ำและวาล์วปรับัแรงดัน
ใช้้ไม้้จิ้ม้ฟันเข้ี�ยคู่ราบัที่ี�ติดอย่�ออกให้หม้ด

ฝาวาล์วปรับัแรงดัน
ถอดฝาออกและนำไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่ี�ม้ีฤที่ธีิ�
เป็นกลางแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

* หลังจากล้างเสร็จ ทำให้แห้งและประกอบกลับเข้้าไป
เหม่อนเด้ม

* ในการประกอบ กรุณ์าดันลงไปให้สุดจนได้ย้นเสียงกร้�ก 
โดยไม่ให้เอียงหร่อเหล่อช้่องว่างระหว่างฝา

ชองวาง
เอียง

ปุ�ม้แสดงสถานะแรงดัน
ถอดออกและนำไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่ี�ม้ีฤที่ธีิ�เป็น
กลางแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 
ในส�วนที่ี�เป็นร่ให้ใช้้ไม้้จิ้ม้ฟันเข้ี�ยคู่ราบัที่ี�ติดอย่�ออกให้
หม้ด
● ในส่วนข้องปุ�มแสดงสถูานะแรงดัน ให้ถูอดฝาปุ�มแสดง
สถูานะแรงดันบร้เวณ์ใตั้้ฝาหม้อออกแล้วดึงปุ�มออกจาก
ฝาหม้อ

　

● หลังจากถูอดปุ�มแสดงสถูานะแรงดันออกแล้วให้เข้ี�ย
คราบสกปรกบร้เวณ์รูที�เสียบปุ�มออกให้หมด

* หลังจากทำความสะอาด ให้ประกอบกลับเข้้าที�เด้มทุก
ครั�ง
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ข้้าวที่ี�หุงออกม้าม้ี
คู่วาม้แข้็งหรือนิ�ม้เกิน
ไป

วัตถุดิบัไม้�สุก

วัตถุดิบัสุกเกินไปจน
เละหรือละลาย

●�ปร้มาณ์ข้้าวไม่ถููกตั้้อง

●�เวลาทำอาหารสั�นเก้นไป

●�เวลาทำอาหารนานเก้นไป

●�ปร้มาณ์น�ำไม่ถููกตั้้อง

●�ใช้้ถู้วยตั้วงวัดปร้มาณ์ข้้าวให้ถููกตั้้อง (→P14)

●�ตั้ั�งเวลาทำอาหารให้นานข้ึ�น

●�การทำอาหารโดยใช้้แรงดันจะทำให้อาหารสุกไวข้ึ�น 
โปรดตั้ั�งเวลาให้สั�นลง

●�ไม่ควรใช้้แรงดันในการทำอาหาร หากตั้้องการให้อาหาร
คงรูปเช้่นเด้มหลังจากสุกแล้ว

●�เตั้้มน�ำลงไปให้เหมาะสมกับปร้มาณ์ข้้าวที�ตั้้องการหุง 
(→P14)

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

การแก้ไข้ปัญหา

ไม้�สาม้ารถที่ำอาหาร 
(หุงข้้าว) ได้

●�สายไฟหลุดออกหร่อไฟดับระหว่างทำ
อาหาร (หุงข้้าว)

●�หากเคร่�องหยุดทำงานระหว่างทำอาหาร (หุงข้้าว) จะไม่
สามารถูทำอาหารจนเสร็จได้➡➡

กรณ์ีที�เก้ดความผิ้ดปกตั้้ข้ึ�นในระหว่างการใช้้งาน ก่อนส่งซึ่่อมกรุณ์าอ่านคู่ม่อเล่มนี�โดยละเอียด แล้วตั้รวจสอบหัวข้้อตั้่อไปนี�

กดปุ�ม้แล้วแต�เคู่รื�อง
ไม้�ที่ำงาน

ปัญหา สาเหตุ วิธีีแก้ไข้

●�เสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับไม่แน่น

●�ปลั�กแม่เหล็กเคล่�อนหลุด

●�เสียบปลั�กไฟเข้้ากับเตั้้ารับให้แน่น

●�เสียบปลั�กแม่เหล็กเข้้ากับช้่องเสียบปลั�กแม่เหล็กบน
ตั้ัวเคร่�อง

➡

➡

➡

เม้ื�อเริ�ม้ที่ำอาหาร 
เวลาที่ี�แสดงบันหน้า
จอนานข้้้น

●�ทำอาหารโดยเล่อกเมนู Manual
●�เวลาที�เหล่อในการทำอาหาร (Remaining) ข้องเมนู 

Manual จะปรับไปตั้ามแรงดันและอุณ์หภัูม้ ซึ่ึ�งอาจ
ทำให้เวลาในการทำอาหารนานกว่าที�ตั้ั�งไว้

➡➡

➡
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การที่ำอาหารไม้�
สม้บั่รณ์์

●�ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำ
ระหว่าง “SEAL” (  ) และ 
“VENT” (  ) ไม่ถููกตั้้อง

●�สำหรับการทำอาหารโดยใช้้แรงดัน ให้ปรับก้านหมุน
ข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “SEAL” (  ) ทุกครั�ง

●�สำหรับการทำอาหารที�ไม่ใช้้แรงดัน ให้ปรับก้านหมุน
ข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� “VENT” (  ) ทกุครั�ง

➡➡

●�ผิสมเคร่�องปรุงไม่เข้้ากัน

●�หากผิสมเคร่�องปรุงไม่เข้้ากันและเคร่�องปรุงไปกองอยู่
บร้เวณ์ก้นหม้อ เซึ่นเซึ่อร์จะไม่สามารถูตั้รวจวัด
อุณ์หภัูม้ข้องวัตั้ถูุด้บได้อย่างถููกตั้้อง และอาจทำให้ตั้ัว
เคร่�องทำงานผิ้ดพื่ลาดได้ กรุณ์าผิสมเคร่�องปรุงรสให้
เข้้ากันดีก่อนทำอาหาร

➡➡

อาหารล้นออกม้าข้ณ์ะ
ที่ำอาหาร (หุงข้้าว)

●�ซึ่าวข้้าวไม่เพื่ียงพื่อทำให้มีรำข้้าวหลง
เหล่ออยู่

●�ซึ่าวข้้าวให้ถููกตั้้องโดยไม่ให้เหล่อรำข้้าว (→P14)➡➡

อาหารลน้ออกม้าข้ณ์ะ
ใช้้งานโหม้ด Pot 
Cook

●�กำลังไฟแรงเก้นไป
●�ปรับกำลังไฟให้เหมาะสมกับวัตั้ถูุด้บที�ใช้้เพื่่�อไม่ให้

อาหารล้นออกจากหม้อ➡➡

อาหารล้นออกม้า
ข้ณ์ะที่ำอาหาร

●�ใส่วัตั้ถูุด้บหร่อน�ำมากเก้นไป

●�ใส่วัตั้ถูุด้บที�ไม่เหมาะกับการทำอาหาร

●�ใส่วัตั้ถูุด้บและน�ำในปร้มาณ์ตั้ามที�ผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์กำหนดไว้

●�ห้ามใส่อาหารที�อาจทำให้เก้ดฟองหร่อส่วนผิสมที�มี
ความข้้นและเหนียวลงไปข้ณ์ะทำอาหาร 

●�หากตั้้องการทำแกงกะหรี� ให้เล่อกโหมด Curry ใน
เมนู Automatic หร่อเล่อกโหมด Pot Cook ในเมนู 
Manual 

➡

➡

➡

➡

ปัญหา สาเหตุ วิธีีแก้ไข้
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เคู่รื�องไม้�ที่ำงาน 
รหัสข้้อผิ้ดพื่ลาด

E02

ไม้�สาม้ารถที่ำอาหาร
หรือหุงข้้าวได้ 
รหัสข้้อผิ้ดพื่ลาด

E03

●�วางฝาหม้อไม่ถููกตั้ำแหน่ง

●�เซึ่นเซึ่อร์ตั้รวจวัดอุณ์หภัูม้ตั้รวจพื่บ
ความผิ้ดปกตั้้จากอุณ์หภัูม้สูง

●�วางฝาหม้อให้ถููกตั้ำแหน่ง (→P12) และเร้�มใช้้งาน
ใหม่อีกครั�ง

●�หากกดปุ�ม Keep Warm/Cancel จะสามารถูลบรหัส
ข้้อผิ้ดพื่ลาดออกไปได้
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel เปิดฝาท้�งไว้แล้วรอให้
เย็น 30 นาทีข้ึ�นไป
หากไม่สามารถูแก้ไข้ปัญหาได้ กรุณ์าตั้้ดตั้่อศึูนย์
ซึ่่อมแซึ่มเฉพื่าะทาง

➡

➡

➡

➡

ปัญหา สาเหตุ วิธีีแก้ไข้

การแก้ไข้ปัญหา (ต�อ)

อาหารที่ี�ออกม้าไม้�
สม้บั่รณ์์ (ไอน้ำรั�ว
หรือแรงดันไม้�ที่ำงาน)

●�ไม่ได้ตั้้ดตั้ั�งข้อบยางไว้

●�ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไปที� 
“VENT” (  )

●�ตั้้ดตั้ั�งวาล์วระบายไอน�ำไม่ถููกตั้้อง

●�ไม่ได้ตั้้ดตั้ั�งปุ�มแสดงสถูานะแรงดัน

●�ไม่ได้ตั้้ดตั้ั�งวาล์วระบายไอน�ำ

●�มีส้�งแปลกปลอมตั้้ดอยู่บร้เวณ์หม้อ
ช้ั�นใน ฝาหม้อ หร่อข้อบยาง

●�ตั้้ดตั้ั�งข้อบยางทุกครั�งที�ใช้้งาน

●�ในโหมด Pressure ให้ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอ
น�ำไปที� “SEAL” (  ) ทุกครั�ง

●�ตั้้ดตั้ั�งวาล์วระบายไอน�ำถููกตั้ำแหน่งและดันเข้้าไปให้สุด
จนไม่เหล่อช้่องว่างระหว่างฝา

●�ตั้้ดตั้ั�งปุ�มแสดงสถูานะแรงดันก่อนการใช้้งานทุกครั�ง

●�ตั้้ดตั้ั�งวาล์วระบายไอน�ำก่อนการทำอาหารทุกครั�ง

●�ก่อนทำอาหาร ให้นำส้�งแปลกปลอมที�ตั้้ดอยู่บร้เวณ์
หม้อช้ั�นใน ฝาหม้อ และข้อบยางออกให้หมด

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

ได้ยินเสียงเหม้ือนน้ำ
กระเด็น

●�มีหยดน�ำเกาะอยู่นอกหม้อช้ั�นในหร่อ
ด้านในตั้ัวเคร่�อง

●�ก่อนใส่หม้อช้ั�นในลงไปให้เช้็ดหยดน�ำที�เกาะอยู่ออกให้
หมด➡➡

ที่ำอาหารเสร็จแล้วแต�
ตัวเคู่รื�องไม้�อุ�นอาหาร

●�เล่อกโหมดที�ไม่สามารถูอุ่นอาหารได้
●�โหมดที�มีระบบอุ่นอาหารอัตั้โนมัตั้้เม่�อทำอาหารเสร็จมี

เพื่ียงโหมด Curry, Bean/Chili, Porridge, Meat/
Stew ในเมนู Automatic เท่านั�น

➡➡
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ได้กลิ�นผิิดปกติจากตัว
เคู่รื�อง หม้้อช้ั้นใน 
หรือข้้าว

ข้า้วไหม้จ้นติดก้นหม้อ้
อาหารไหม้้

●�ในการใช้้งานครั�งแรกอาจได้กล้�น
พื่ลาสตั้้กหร่อยางจากตั้ัวผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์

●�อุ่นอาหารในปร้มาณ์น้อยเป็นเวลานาน

●�กล้�นจะค่อยๆ หายไปตั้ามระยะเวลาการใช้้งาน

●�อาหารปร้มาณ์น้อยควรอุ่นให้พื่อร้อนก่อนรับประทาน
โดยไม่ใช้้ระบบอุ่นข้องตั้ัวเคร่�อง

➡

➡

➡

➡

หากไม้�สาม้ารถแก้ไข้ปัญหาได้
กรุณ์าตั้้ดตั้่อร้านที�จำหน่ายผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์หร่อศึูนย์บร้การข้อง Iris  คู่ำาเตือน ●�ห้าม้ถอดแยก ซ�อม้ หรือดัดแปลง

ผิลิตภัณ์ฑ์์ด้วยตนเอง

ไม้�สาม้ารถตั้งเวลา
ล�วงหน้าได้

●�เล่อกโหมดที�ไม่สามารถูตั้ั�งเวลาทำ
อาหารล่วงหน้าได้

●�โหมดที�สามารถูตั้ั�งเวลาล่วงหน้าได้มีเพื่ียงโหมด Rice, 
Curry, Porridge, Meat/Stew, Soup/Broth ใน
เมนู Automatic เท่านั�น

➡➡

เคู่รื�องไม้�ที่ำงาน 
รหัสข้้อผิ้ดพื่ลาด

E04　E05

E06

●�ตั้รวจพื่บความผิ้ดปกตั้้ภัายในตั้ัวเคร่�อง
●�หยุดใช้้งาน ถูอดปลั�กไฟออกและตั้้ดตั้่อศึูนย์ซึ่่อมแซึ่ม

เฉพื่าะทาง➡➡

ไม้�สาม้ารถที่ำอาหาร
หรือหุงข้้าวได้ 
รหัสข้้อผิ้ดพื่ลาด

E07

●�ล่มตั้้ดตั้ั�งข้อบยาง
●�ปรับก้านหมุนข้องวาล์วระบายไอน�ำไม่

ถููกตั้้อง (SEAL/VENT)

●�หากกดปุ�ม Keep Warm/Cancel จะสามารถูลบรหัส
ข้้อผิ้ดพื่ลาดออกไปได้
กดปุ�ม Keep Warm/Cancel เปิดฝาท้�งไว้แล้วรอให้
เย็น 30 นาทีข้ึ�นไป
หากไม่สามารถูแก้ไข้ปัญหาได้ กรุณ์าตั้้ดตั้่อศึูนย์
ซึ่่อมแซึ่มเฉพื่าะทาง

➡➡

ปัญหา สาเหตุ วิธีีแก้ไข้



K PC-MA3

40

K PC-MA3

40

ข้้อม้่ลที่างเที่คู่นิคู่

แรงดันไฟฟ้า 220V~

แรงดันความถูี� 50Hz

กำลังไฟฟ้าพื่้กัด 800W

ความจุข้้าว
ข้้าวที�ไม่ตั้้องซึ่าว/ข้้าวข้าว 4 ถู้วยตั้วง

ข้้าวกล้อง 4 ถู้วยตั้วง

แรงดันสูงสุด 70kPa

ความจุอาหาร 2.0L

ความจุน�ำสูงสุด 3.0L

ข้นาดผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์ W300 x D288 x H224mm

น�ำหนักผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์ 3.9kg

สายไฟ ยาวประมาณ์ 2.0m (ปลั�กแม่เหล็ก)

การใช้้งาน หม้ออัดแรงดันไฟฟ้า

* ข้้อมูลทางเทคน้คข้องผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์อาจมีการเปลี�ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



K PC-MA3

41

การรับัประกันและบัริการหลังการข้าย
โปรดอ่านเน่�อหาตั้่อไปนี�อย่างละเอียด

ڦ  ใบัเสร็จรับัเงิน
กรณุ์าข้อใบเสรจ็รบัเงน้ที�ร้านค้าปลกีเม่�อคณุ์ซึ่่�อผิลต้ั้ภัณั์ฑ์์
คุณ์จะตั้้องช้ำระค่าธีรรมเนียมการซึ่่อมแซึ่มหากคุณ์ไม่
สามารถูแสดงใบเสร็จรับเง้น ดังนั�นคุณ์ตั้้องเก็บใบเสร็จ
รับเง้นไว้ให้ดี

ภายในระยะเวลารับัประกันڦ 
ระยะเวลารับประกนั: จำกดัเวลาจะระบไุว้ในใบรบัประกัน
(ด้านหลัง) บร้ษัทจะให้การซึ่่อมแซึ่มโดยไม่ค้ดค่าใช้้จ่าย
ตั้าม “ข้้อกำหนดการรบัประกนั” ภัายใต้ั้เง่�อนไข้การทำงาน
ที�ผิ้ดปกตั้้ภัายในระยะเวลารับประกัน

หลังระยะเวลาการรับัประกันڦ 
โปรดตั้รวจสอบกับร้านค้าปลีกและคุณ์ตั้้องจ่ายค่าบร้การ
ที�เกี�ยวข้้อง โดยหลังการซึ่่อมแซึ่ม คุณ์สามารถูคงการใช้้
งานข้องผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์ได้ ซึ่ึ�งจะถููกเรียกเก็บเง้นค่าซึ่่อมแซึ่ม
บางช้น้ดตั้ามความประสงค์ข้องลูกค้า

ڦ  ระยะเวลาที่ี�เหลือข้องช้ิ้นส�วนอะไหล�
ระยะเวลาที�เหล่อข้องช้้�นส่วนอะไหล่หลักข้องบร้ษัท ค่อ 
5 ปีหลังจากผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์หยุดการผิล้ตั้ช้้�นส่วนอะไหล่
สำรองตั้้องได้รับการตั้รวจสอบเพื่่�อคงการใช้้งานข้อง
ผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์

ڦ  เกี�ยวกับับัริการหลังการข้าย
โปรดตั้รวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับบร้การหลังการข้าย
อ่�นๆ
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หม้้ออัดแรงดันไฟฟ้า PC-MA3
ใบเสร็จรับเง้นเป็นส่วนหนึ�งข้องใบรับรองเพื่่�อให้คุณ์รับบร้การโดยไม่เสียค่าใช้้จ่ายภัายในระยะเวลาถูัดไปนับจากวันที�ซึ่่�อตั้ามข้้อกำหนด
การรับประกันตั้่อไปนี�

วันที�ซึ่่�อ* ระยะเวลารับประกัน
1 ปีนับัจากวันที่ี�ซื้อ

ยกเว้นวัสดุส้�นเปล่อง (เช้่น อุปกรณ์์เสร้ม, สารเคล่อบหม้อช้ั�นใน)ระยะเวลารับประกัน

ช้่�อ: ช้่�อร้าน:
ที�อยู่:

รหัสไปรษณ์ีย์:
ที�อยู่:

หมายเลข้โทรศึัพื่ท์ (         )         -                    หมายเลข้โทรศึัพื่ท์ (         )         -                   

สำหรับร้านค้าปลีก: โปรดกรอกข้้อมูลในช้่องที�มีสัญลักษณ์์ * แล้วส่งไปยังลูกค้าข้องคุณ์

ลูกค้า

* ร้านค้าปลีก

ใบัรับัประกัน

ข้้อกำหนดการรับัประกัน
1 บรษ้ทัจะจดัให้มกีารซ่ึ่อมแซึ่มหรอ่เปลี�ยนช้้�นส่วนโดยไม่คด้ค่าใช้้จ่ายในกรณี์ที�มกีารทำงานผิด้ปกตั้ ้หรอ่ความเสียหายที�เกด้ข้ึ�นภัายใต้ั้สภัาพื่

การใช้้งานปกตั้ ้โดยลกูค้าต้ั้องให้ความสนใจคูม่อ่การใช้้งานและฉลากบนผิลต้ั้ภัณั์ฑ์์
2 การซึ่่อมแซึ่มภัายใตั้้การรับประกันสามารถูทำได้โดยศึูนย์บร้การที�ได้รับอนญุาตั้เท่านั�น โดยตั้้องกรอกใบร้องเรียนการรับประกัน พื่ร้อม

แนบใบเสร็จช้ำระเง้นตั้ัวจร้ง (พื่ร้อมวันที�ซึ่่�อ)
3 เน่�อหาการรับประกันจะจำกัดอยู่ที�การซึ่่อมผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์โดยไม่ค้ดค่าใช้้จ่ายเท่านั�น ไม่มีการรับประกันอ่�นใดให้อีกแม้อยู่ภัายในระยะเวลา

รับประกัน การรับประกันครอบคลุมเฉพื่าะข้้อบกพื่ร่องในวัสดุหร่อกระบวนการผิล้ตั้
4 การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกรณ์ตีั้่อไปนี�:

①	การช้ำรุดสึกหรอตั้ามปกตั้้
②	การใช้้งานไม่ถููกตั้้อง เช้่น การโหลดเก้นพื่้กัดข้องเคร่�อง ใช้้อุปกรณ์์เสร้มที�ไม่ผิ่านการอนุมัตั้้
③	ข้ัดข้้องและเสียหายเก้ดจากผิล้ตั้ภััณ์ฑ์์ช้นกระแทกหลังการซึ่่�อ การใช้้กำลังหร่อความเสียหายที�เก้ดจากการกระทำภัายนอก
④	ข้ัดข้้องและเสียหายที�เก้ดจากไฟไหม้ แผิ่นด้นไหวหร่อภััยธีรรมช้าตั้้อ่�นๆ
⑤	ความเสียหายที�เก้ดจากการไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามคู่ม่อผิู้ใช้้ เช้่น การเช้่�อมตั้่อกับแหล่งจ่ายไฟไม่เพื่ียงพื่อ หร่อไม่ปฏิ้บัตั้้ตั้ามคำแนะนำ

ในการตั้้ดตั้ั�ง
⑥	ข้ัดข้้องและเสียหายระหว่างการจัดการและข้ั�นตั้อนการข้นส่งหลังการซึ่่�อ
⑦	ส่วนประกอบเคร่�องใช้้ไฟฟ้าบางส่วนหร่อทั�งหมดถููกถูอดออก
⑧	ไม่สามารถูแสดงใบเสร็จรับเง้น
⑨	ใบรับประกันไม่ได้ระบุวันที�ซึ่่�อ ช้่�อลูกค้า ช้่�อร้านค้าปลีก หร่อข้้อมูลข้้างตั้้นใดๆ ถููกแก้ไข้

5 ใบรับประกันมีผิลบังคับใช้้ในประเทศึไทยเท่านั�น
6 ใบรับประกันจะตั้้องเป็นตั้้นฉบับและจะตั้้องเก็บไว้อย่างเหมาะสม

บัันที่้กข้้อตกลงการซ�อม้แซม้

*ใบเสร็จรับเง้นเป็นใบรับรองสำหรับการซึ่่อมและการเปลี�ยนโดยได้ระบุเง่�อนไข้ไว้ในคู่ม่อการใช้้งานอย่างช้ัดเจน อย่างไรก็ตั้าม ใบรับประกัน
เป็นส้�งรับรองว่าลูกค้าจะได้รับส้ทธี้ทางกฎหมายจากบร้ษัท (ผิู้รับผิ้ดช้อบการรับประกัน) และตั้ัวแทนจำหน่ายข้องบร้ษัทโปรดตั้รวจสอบกับ
ร้านค้าปลีกสำหรับปัญหาเกี�ยวกับการซึ่่อมหลังระยะเวลารับประกัน

*โปรดอ่านและทำความเข้้าใจ “การรบัประกนัและบรก้ารหลังการข้าย” สำหรับการรบับรก้ารหลงัระยะเวลารบัประกนัและระยะเวลาการเกบ็
รักษาช้้�นส่วนอะไหล่
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