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Memo

Thank you very much for purchasing Panasonic product.
Please read “Safety Precautions” on pages 2-4 and Usage Precautions on page 4 before use. 
Please carefully read these instructions before use, and keep these instructions for future use.
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Safety Precautions
Usage Precautions
Parts Identification
How to Cook Rice

How to Clean

Troubleshooting
Specifications

To Keep Cooked Rice Warm and Tasty

保溫飯煲

Nồi Cơm Điện/Nồi Hấp để
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Viết tắt

便條



Please follow the instructions below to prevent accident, personal injury, 

and property damage.

The following charts indicate the degree of damage caused 
by wrong operation.

Indicates serious injury or death.

Indicates risk of injury or property damage.  

These symbols indicate prohibition.

These symbols indicate requirements that 

must be followed.

This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.
(It may result in injuries.)



Stop using the appliance 
immediately when 
abnormality or breakdown 
occurs.

(It may cause smoking, a fire or 
electric shock.)

Do not place the appliance 
on uneven surfaces or 
non-heat-resistant carpets.

Do not hold the handle or 
press on the lid release 
button when carrying or 
moving the appliance.



(Pulling the cord may 
damage the cord 
resulting in an 
electric shock.) (It may cause a burn or 

injury due to overheat 
or malfunction.) 

 Foreign objects
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Non-stick coated
inner pan

(1 pc.)

(1 pc.)

(1 pc.)

*Before using, remove the tape.

Attachment

Face the magnet of the scoop holder towards 

the body of the rice cooker and gently attach 

the surface, anywhere available.

Removal

Slide the scoop holder upward and pull it off.

Do not attempt to forcibly pull the scoop 

holder off the rice cooker body since this 

could cause surface damage.

Cord



Add water according to the level indication. 
(When cooking sushi rice, use the level 
indication for sushi rice.)      

e.g. To cook 15 cups of rice :
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SUSHI

   CUP
20

15

10

Approx. 
180 mL per cup.  

Add plenty of water, stir, 
and quickly drain the water.

Add water to the corresponding level, and 
then adjust to suit your taste.
(Do not increase the water more than 
1/4 cup of water.)
Sushi level indication is used to cook sushi 
vinegar rice. After cooking, mix the rice with 
sushi vinegar.
For daily cooking, please use white rice 
level indication.
Rice cooking performance may vary 
depending on the rice type.
Hot water is not recommended for cooking 
as it may result in soggy rice.

Wipe water off around the surface of the 
inner pan before placing into a rice cooker, 
otherwise it may result in strange noise 
during cooking.
Be sure that the inner pan is directly in 
contact with the cast heater. Improper 
contact between the inner pan and the cast 
heater may result in uncooked rice.
Be also sure that the inner lid is attached 
to the outer lid.

Put the inner pan into the body.

Close the outer lid firmly.
(If it is not securely closed, cooking will be 
affected.)

Close the outer lid, plug in the AC 
cord to the power supply outlet.



After the rice has been steamed and warmed, scoop and mix the rice gently.
Do not leave the rice scoop inside the inner pan.
Do not warm the rice for more than 12 hours. (It may cause a smell or discoloration.)
Do not use the rice cooker to warm other kinds of food. It is for rice only.
Do not warm cold rice.

Note:

Variations in the room temperature may cause the rice to discolor and 
lose its fresh smell.
Unplug the rice cooker when it is not be used.
Clean the dew collector located on the side of the rice cooker by pouring 
out the water, cleaning and sanitizing it after every use.



*Note : Clean after every use.



SR-UH36F

220 V       50 Hz 

1400 W

Is the too small amount of rice kept warm?　

Power 
consumption
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為避免意外、受傷或產品故障，須遵守以下規定。 

下表顯示錯誤操作帶來的受傷程度。 

表示嚴重受傷或死亡。

表示受傷風險或產品故障。 

這些符號表示禁止。

這些符號表示必須遵守的要求。

本使用說明書中使用的標誌說明如下。

若電線破損，必須經由製造廠商

或本服務中心維修。
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請勿將器具放置於 
不平坦的表面或非耐
熱地毯上。

在移動器具時請勿握住
把手或 按下開蓋鈕。

機身變形或反常地熱。
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（拉扯電線可能損傷
電線並造成短路）

（過熱或故障可能引
致燙傷或受傷）

異物

請勿使用已損壞的內鍋。

請聯絡服務中心詢問有關

更換問題。

請勿放置在牆邊或
家具旁。
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防黏塗屠內鍋
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電線
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SUSHI

   CUP
20

15

10

14

加入大量清水，
攪拌後快速將水瀝乾。

壽司水線用於製作壽司醋飯，烹調完成後，
請將米飯與壽司醋拌勻。
一般米飯烹調，請使用白米水線。
米飯烹調效果隨使用米種不同而可能產生變化。

¼

用於壽司飯

(塗層的表面很容易有刮痕)



15

（可能造成異味或變色）

(保溫模式下，米飯沒法煮好)

開始煮飯

  的標誌。
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SR-UH36F

1400 W

17

220 V       50 Hz 

功耗
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Vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để ngăn ngừa tai nạn, thương tích cá nhân 

và thiệt hại tài sản.

Các biểu đồ sau đây cho biết mức độ thiệt hại do sử dụng sai cách.

Cho biết thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Cho biết rủi ro thương tích hoặc thiệt hại tài sản.  

Những ký hiệu này chỉ ra việc cấm không 

được làm .

Những ký hiệu này chỉ ra các yêu cầu phải 

tuân theo.



Ngừng sử dụng thiết bị ngay 
khi thấy bất thường hoặc 
hỏng hóc.

(Thiết bị có thể tạo khói, gây cháy
hoặc điện giật.)

Ví dụ: về bất thường hoặc hỏng hóc:

Ổ cắm điện và Dây điện trở 
nên nóng bất thường.

Dây điện bị hỏng hoặc bị 
mất điện khi chạm vào dây.

Thân thiết bị méo mó hoặc 
nóng bất thường.

Có vết nứt, thiết bị lỏng lẻo 
hoặc rung lắc.

Vui lòng trao đổi với nhà bán lẻ
hoặc trung tâm dịch vụ gần
nhất để được kiểm tra và sửa
chữa ngay. 

Nếu Dây điện hỏng, dây phải được
nhà sản xuất, Đại lý dịch vụ hoặc
nhân sự có chức vụ tương tự thay
thế để tránh nguy hiểm.

(Nếu không, dây có thể gây cháy,
điện giật hoặc thương tích.)

Không điều chỉnh, tháo rời hoặc
sửa chữa thiết bị.

(Điều đó có thể gây
cháy, điện giật hoặc
thương tích.) 
Vui lòng trao đổi với
nhà bán lẻ hoặc Trung 
tâm Dịch vụ gần nhất.

(Có thể gây bỏng hoặc thương tích.)

Không nhúng thiết bị vào nước 
hoặc các chất lỏng khác.

(Việc này có thể gây điện 
giật hoặc đoản mạch.) 
Nếu nước ngấm vào thiết 
bị, hãy trao đổi với nhà 
bán lẻ hoặc Trung tâm 
Dịch vụ gần nhất.

Không được 
tháo rời.

Trẻ trên 8 tuổi có thể sử dụng thiết
bị nếu được giám sát và hướng
dẫn sử dụng thiết bị một cách an 
toàn và hiểu những mối nguy hiểm 
có liên quan. Không để trẻ em thực 
hiện việc tự vệ sinh và bảo trì thiết 
bị trừ khi trẻ từ 8 tuổi trở lên và 
được giám sát. Để thiết bị và dây 
điện của thiết bị tránh xa tầm tay 
trẻ em dưới 8 tuổi. 
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Không đặt thiết bị trên bề 
mặt không bằng phẳng 
hoặc thảm không chịu 
được nhiệt. 

Không giữ tay cầm hoặc 
ấn vào nút mở nắp khi 
mang hoặc di chuyển 
thiết bị.



20

(Kéo dây có thể làm 
hỏng dây dẫn đến 
điện giật.)

(Có thể gây bỏng hoặc 
bị thương do quá nóng 
hoặc trục trặc.)

Vật lạ
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Nồi trong Phủ
 Chống dính
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Dây cáp



Đổ nước vào theo vạch chỉ báo mực nước. 
(Khi nấu cơm sushi, hãy đổ nước theo vạch 
chỉ báo mực nước dành cho cơm sushi.)
Đổ nước vào theo mực nước tương ứng và 
sau đó điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị 
của bạn. (Không được tăng lượng nước 
thêm quá ¼ cốc nước.）
Chỉ báo mực nước dành cho sushi dùng 
để nấu cơm sushi có vị giấm.
Sau khi nấu, hãy trộn cơm với giấm sushi.
Để nấu ăn hằng ngày, vui lòng sử dụng chỉ 
báo mực nước màu trắng dành cho cơm.
Hiệu suất nấu cơm có thể khác nhau, tùy 
vào loại gạo.
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ví dụ: Để nấu 15 cốc gạo:

Để nấu cơm sushi:

Đối với
cơm sushi
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Thêm nhiều nước, khuấy 
đều và nhanh chóng xả 
hết nước.
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(Có thể gây ra mùi hoặc đổi màu.)
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SR-UH36F

1400 W
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220 V      50Hz 

Mức tiêu thụ 
điện năng
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