
Rice Cooker User’s Manual
Model: MG-GP15B

Thank you for purchasing the Midea electric rice cooker. Please read this User’s 
Manual carefully before using and keep it in a good place for future reference.
The product is subject to the physical, picture is for reference only.



IMPORTANT SAFEGUARDS
Read all the instructions carefully before using this 
appliance and keep them for future references.
1. To reduce electric shock, risk of fire or injury, please read the 

operating instructions carefully before using the appliance for the first 
time and keep them for future reference.

2. Never immerse the appliance in water or other liquids.
3. Never operate the appliance if any cable or part has been damaged 

or malfunctioned.
4. Electrical appliance must be repaired by qualified electrical person 

only or the product must be disposed.
5. Please turn off and unplug the appliance before cleaning, 

maintenance or relocation, and whenever it is not in use.
6. This appliance is for household use only and please use suitable 

voltage and frequency.
7. Do not place any objects on the appliance.
8. Please put the power cord in the right place in order to avoid tripping 

the unit over.
9. 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.

10. Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

11. When the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order 
to avoid a hazard.

12. The device should be installed at minimum distance of 10cm from the 
wall or other obstacles.

13. Do not use bug sprays or other flammable cleaners near the unit and 
keep away from any fire and heat sources.

14. This appliance is for household use only. Do not use outdoors.
Note: To avoid any malfunction or damage, do not tilt or 

moving the unit during operation.



2

SAFEGUARDS

1. The power cord must closely plugged into the wall outlet with earthing.
2. Always keep the cooker unplugged when not in use or without cooking pot.
3. Do not place the cooker on a wet or unstable place, or near a fire, heating range, if not, the cooker will 

deform or malfunction.
4. In order to avoid deforming, do not run the pot with hard objects, or heat the pot on other stove. Never 

use other container instead of pot to cook.
5. Do not cover the cooker with a cloth, this may warp or discolor the outer lid.
6. The steam vent is very hot during cooking, keep face and hands always from outer lid and steam vent.
7. To protect against electric shock, do not immerse the appliance and electric cord in water or any liquid, 

or do not allow any liquid to fall on the electric parts.
8. The power cord must be replaced by the appliance manufacturer when it is damaged.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments

10. Do not use this appliance for any other purpose but its intended use. Do not use in moving vehicles or 
boats. Do not use outdoors. Do not use on a sink drain board. Misuse may cause injury.

11. Do not operate the appliance without water, it may damage the heating element.
12. Warning! The heating element surface is subjected to residual beat after use.
13. Do not use attachments or accessories which are not recommended by the manufacturer. They may 

cause malfunction or injury.
14. The rice cooker should be operated a separate electrical circuit from other operating appliances. If the 

electrical circuit is overloaded with other appliances, the appliance may not operate properly.
15. Always make sure the outside of the inner cooking pot is dry prior to use. If the inner pot is returned to 

the cooker when wet, it may damage or cause the product to malfunction.
16. Rice should not be left in the inner pot with the "Keep-Warm” function on for more than 12 hrs.
17. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control 

system.
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Lid

Cook Body

Cook Light

Cook Switch

Inner Pot

Handle

Warm Light

Accessories
Spoon Measuring Cup

Model Power supply Rated power (w) Capacity (L) Cooking method

Direct heatingMG-GP15B 350-417W 1.5L220-240V ~ 50/60Hz
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RICE COOKING PROCEDURE

1. Measure the desired amount of rice with the measuring cup 
supplied with this rice cooker. Rinse the rice several times until 
the water in the bowl shows relatively clear.

• One cup of rice weight 0.18L (About 150g)
• DO NOT rinse rice in the cooking pot, if the pot is used for 

washing rice, the fluorine-resin coating may be damaged or the 
bottom may he deformed which will result in poor conduction 
because it contacts with heating plate improperly.

2. Put the rice into the cooking pot and water up to the level which 
corresponds to the measure of rice used.

• The line on the pot is water line. The right line corresponds to 
litres of rice, the left line corresponds to cups of rice.

• The water line on the cooking pot is standard, it can be adjusted 
depending on your taste.

• Pour one more cup water than water mark when cooking 8-10 
cup South Asian rice to get the best performance.

• NEVER add water higher than the maximum water line.

3. Wipe the water from the outside pot, install the pot into the 
cooker, turn it slightly from left to right, ensure that the pot 
contacts with the heating plate properly, level the rice inside the 
pot.

4. Press down the "cooking" switch. The rice is starting to cook. 
"Cook" Light will light up after plugging into socket, you must 
push down the "Cook" switch to start cooking.
If the switch is not pushed, the "Warm" light will light up after 
1-2 minutes, the cooker will be in keep warm function.
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5. When the cooking is finished, the "cooking" switch will pop up 
and a click will he heard. At the same time, the cooking light will 
go out and the keep warm light will go on.

• After the cooking cycle ends, keep the lid closed for about 15 
minutes. The rice can be cooked and vapored completely, it is 
more fluffy and tasty.

• After the rice is steamed, be sure to open the outer lid and to stir 
the rice well, the cooked rice is to be served immediately or to be 
kept warm automatically.

6. Food steaming. Put the amount of water into cooking pot. The 
amount of water varies according to the food and its quantity 
(DO NOT exceed the height of the steam tray).

• Install the steam tray into the pot and place food on the tray.
• Operate the cooker according to the 4, 5, 6 and above.
• When food steaming is finished, you must turn off the switch 

button manually (push up). The cooker will automatically keep 
the food warm until serving.

7. Unplug the cord before serving.

8. Only use the spoon supplied with this cooker. Do not use a metal 
scoop so as to avoid scratching the non-stick coating.

RICE COOKING PROCEDURE
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SAFEGUARDS

CARE AND MAINTENANCE

CIRCUIT

1. The power cord must closely plugged into the wall outlet with earthing.
2. Always keep the cooker unplugged when not in use or without cooking pot.
3. Do not place the cooker on a wet or unstable place, or near a fire, heating range, if not, the cooker will 

deform or malfunction.
4. In order to avoid deforming, do not run the pot with hard objects, or heat the pot on other stove. Never 

use other container instead of pot to cook.
5. Do not cover the cooker with a cloth, this may warp or discolor the outer lid.
6. The steam vent is very hot during cooking, keep face and hands always from outer lid and steam vent.
7. To protect against electric shock, do not immerse the appliance and electric cord in water or any liquid, 

or do not allow any liquid to fall on the electric parts.
8. The power cord must be replaced by the appliance manufacturer when it is damaged.

1. Wash the Cooking Pot and Steamer in warm and soapy water using a sponge or cloth and rinse with water 
properly, then wipe dry with cloth. Do not clean with abrasive brushes to avoid damaging the non-stick 
coating.

2. Rice grains or other residues may stick on the heating plate. To ensure a proper contact with the Cooking 
Pot, rub the grains/residues away from the heating plate with fine sandpaper (No.320), then wipe it with 
cloth again.

RESISTANCE

HEATER

MICRO SWITCH

THERMOSTAT

THERMAL FUSE

RESISTANCE

"COOK" LIGHT

220~240V~50/60Hz

"WARM" LIGHT

HEATER



7

TROUBLESHOOTING

No. TROUBLES CAUSES REMEDY

The light 
is off.1

2

3

4

5

Heating 
plate is not 
hot.

Cooker is not connected 
to power supply.

1. The lights or 
resistances are loose.

2. The light or resistance 
have broken down.

1. The wire is loose.

2. Heating tube has 
broken down.

1. Connect it.

2. Replace it.

1. Fix it.

2. Replace the heating 
plate.

1. Repair it.

2. Replace it.

Check the switch, 
outlet, fuse, cord and 
connect it correctly.

Heating 
plate is 
hot.

The light 
is on.

The rice is half-cooked 
or cooking time is too 
long.

Cooking pot is not in 
contact with the 
thermostat properly.
1. Cooking pot is 

deformed.
2. Heating plate is 

deformed.
3. The cooker pot is 

slanting to one side, 
other side is not 
touching the heating 
plate.

4. Foreign matter left 
between cooking pot 
and heating plate.

1. Switch button and its 
holder action are 
obstructed.

2. The thermostat has 
malfunctioned.

1. Repair the cooking 
pot until contact with 
the thermostat 
properly. (Take it to 
an authorized service)

2. When it is a little 
deformed, polish the 
heating plate with fine 
sand paper.

3. Turn the cooking pot 
round slightly until it 
is fixed to the heating 
plate properly.

4. Polish the foreign 
matter with fine sand 
paper.

The rice is cooked 
brown.

Does not warm 
automatically.

The warm thermostat has 
malfunctioned Replace it.

Heating 
plate is not 
hot.
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استكشاف األخطاء وإصالحھا

الرقم

1

2

3

4

5

األسباب

حلة الطھي غیر متصلة بمصدر 
اإلمداد بالطاقة.

المصابیح أو المقاومات   .1
مفكوكة.

المصباح أو المقاومة متعطلة.  .2

السلك مفكوك.  .1

أنبوب التسخین متعطل.  .2

وعاء الطھي ال یتالمس مع 
الثرموستات بشكل صحیح.

وعاء الطھي مشوه.  .1
لوحة تسخین مشوھة.  .2

وعاء حلة الطھي مائلة إلى أحد   .3
الجانبین، والجانب اآلخر غیر 

مالمس للوحة التسخین.
یوجد شيء غریب بین وعاء   .4

الطھي ولوحة التسخین.

یتم إعاقة زر التشغیل وحاملھ.  .1
تم تعطیل الثرموستات.  .2

تم تعطیل ثرموستات التسخین

الحل

وصلھا.  .1

استبدلھا.  .2

أصلحھ.  .1

استبدل لوحة التسخین.  .2

أصلحھ.  .1
استبدلھا.  .2

تحقق من المفتاح والمقبس 
والمنصھر والسلك وقم 
بتوصیلھا بشكل صحیح.

أصلح وعاء الطھي حتى   .1
یتالمس مع الثرموستات 

بشكل صحیح. (أرسلھ إلى 
فني مركز خدمة مرخص)

عند وجود تشوه قلیل، نظف   .2
لوحة التسخین باستخدام ورقة 

صنفرة ناعمة.
أدر وعاء الطھي قلیالً حتى   .3

یتم تثبیتھ على لوحة التسخین 
بشكل صحیح.

نظف الشيء الغریب باستخدام   .4
ورقة صنفرة ناعمة.

استبدلھا.

المشكالت

المصباح قید 
التشغیل.

المصباح 
قید إیقاف 
التشغیل.

األرز نصف مطھي أو وقت 
الطھي طویل للغایة.

یتم حرق األرز.

ال یتم التسخین بشكل تلقائي.

لوحة التسخین 
لیست ساخنة.

لوحة التسخین 
ساخنة.

لوحة التسخین 
لیست ساخنة.
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تعلیمات الحمایة

العنایة والصیانة

الدائرة الكھربائیة

یجب توصیل سلك الطاقة بإحكام في مقبس الحائط المؤرض.  .1
أبق حلة الطھي دائًما غیر متصلة بمصدر اإلمداد بالطاقة عندما ال تكون قید االستخدام أو تكون بدون وعاء الطبخ.  .2

ال تضــع حلــة الطبــخ علــى ســطح رطــب أو غیــر مســتقر، أو بالقــرب مــن نــار أو مصــدر حــرارة، إذا لــم یتــم اتبــاع ذلــك، ستتشــوه حلــة   .3
الطھي أو تتعطل.

لتجنــب تشــوه حلــة الطھــي، ال تشــغل الوعــاء وھــو یحتــوي علــى أجســام صلبــة، أو تســخن الوعــاء علــى موقــد آخــر. ال تســتخدم أبــًدا   .4
وعاء آخر بخالف وعاء حلة الطھي للطھي.

ال تقم بتغطیة حلة الطھي باستخدام قطعة قماش، فقد یتسبب ذلك في تشوه أو تغییر شكل الغطاء الخارجي.  .5
یكون مخرج البخار ساخن للغایة أثناء الطھي، لذا أبِق وجھك ویدیك بعیًدا عن الغطاء الخارجي ومخرج البخار.  .6

للحمایــة مــن التعــرض لصدمــة كھربائیــة، ال تغمــر الجھــاز والســلك الكھربائــي فــي المــاء أو أي ســائل، أو ال تتــرك أي ســائل یســقط   .7
على األجزاء الكھربائیة.

یجب استبدال سلك الطاقة من قبل الشركة المصنعة للجھاز عندما یتلف.  .8

اغســل وعــاء الطھــي وجھــاز التبخیــر فــي مــاء دافــئ وصابــون باســتخدام إســفنجة أو قطعــة قمــاش واشــطفھ بالمــاء بشــكل صحیــح، ومــن   .1
ثم امسحھ بقطعة قماش جافة. ال تنظف الجھاز باستخدام فرش كاشطة لتجنب تلف الطبقة غیر القابلة لاللتصاق.

قــد تلتصــق حبــوب األرز أو البقایــا األخــرى علــى لوحــة التســخین. لضمــان المالمســة الســلیمة مــع وعــاء الطھــي، افــرك الحبوب/البقایــا   .2
بعیًدا عن لوحة التسخین باستخدام ورقة صنفرة ناعمة (رقم 320)، ومن ثم امسحھا باستخدام قطعة قماش مرة أخرى.

مقاومة

سخان

مفتاح صغیر

ثرموستات

منصھر حراري

مقاومة

"COOK" مصباح

220~240 فولت ~ 60/50 ھرتز

"WARM" مصباح

سخان
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وعنــد االنتھــاء مــن الطھــي، "ســیرتفع مفتاح "cooking" وستســمع صــوت طقطقة.   .5
."keep warm" وسیضيء مصباح "cooking" وفي الوقت نفسھ، سینطفئ مصباح
بعــد انتھــاء دورة الطھــي، أبق الغطاء مغلقـًـا لمدة 15 دقیقة. یمكن طھي األرز وتبخیر   •

الماء بالكامل، ویصبح أكثر رقة وألذ.
بعــد تبخیــر مــاء األرز، تأكــد مــن فتــح الغطــاء الخارجي وتقلیــب األرز جیــًدا، ویجب   •

تقدیم األرز المطھي على الفور أو سیتم االحتفاظ بھ ساخنًا بشكل تلقائي.

تبخیــر الطعــام. ضــع مقــدار مــن المــاء فــي وعــاء الطھــي. یختلــف مقــدار المــاء وفقـًـا   .6
للطعام وكمیتھ (ال تتجاوز ارتفاع علبة البخار).

ركب علبة البخار داخل الوعاء وضع الطعام في العلبة.  •
شغل حلة الطھي وفقًا للخطوات 4 و5 و6 وما بعدھا.  •

عنــد االنتھــاء مــن تبخیــر الطعــام، یجــب إیقــاف زر التشــغیل یدویـًـا (ارفعــھ ألعلــى).   •
ستحافظ حلة الطھي على الطعام ساخنًا تلقائیًا حتى تقدیمھ.

افصل السلك قبل التقدیم.  .7

ال تســتخدم ســوى الملعقــة المرفقــة مــع حلــة الطھــي ھــذه. ال تســتخدم ملعقــة معدنیــة   .8
لتجنب خدش الطبقة غیر القابلة لاللتصاق.

إجراء طھي األرز
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إجراء طھي األرز

قــم بقیــاس مقــدار األرز المطلــوب باســتخدام كــوب القیــاس المتوفــر مــع حلــة طھــي   .1
األرز. اشــطف األرز عــدة مــرات حتــى یصبــح المــاء الموجــود فــي الوعــاء صافیـًـا 

بشكل نسبي.
یزن كوب واحد من األرز 0.18 لتر (حوالي 150 جرام)  •

ــي غســل  ــث إذا اســتخدم وعــاء الطھــي ف ــي وعــاء الطھــي، حی ال تشــطف األرز ف  •
ــد یتشــوه الجــزء الســفلي ممــا ســیؤدي  ــور أو ق ــج الفل ــد یتلــف طــالء راتن األرز، فق

إلى سوء التوصیل نظًرا لتالمسھ مع لوحة التسخین بشكل غیر صحیح.

ضــع األرز فــي وعــاء الطھــي والمــاء حتــى المســتوى المتوافــق مــع قیــاس األرز   .2
المستخدم.

ــرات  ــق الخــط األیمــن مــع لت ــى الوعــاء ھــو خــط المــاء. یتواف الخــط المرســوم عل  •
األرز، ویتوافق الخط األیسر مع أكواب األرز.

خــط المــاء الموجــود علــى وعــاء الطھــي ھــو خــط معیــاري، ویمكــن ضبطــھ وفقًــا   •
لمذاقك.

اســكب كوبـًـا إضافیـًـا مــن المــاء أعلــى مــن عالمة المــاء عند طھــي 10-8 أكــواب من   •
أرز جنوب آسیا للحصول على أفضل أداء.

ال تضف أبًدا ماء أعلى من خط الحد األقصى للماء.  •

امســح المــاء الموجــود علــى الوعــاء الخارجــي، وركــب الوعــاء فــي حلــة الطھــي،   .3
ــن، وتأكــد مــن مالمســة الوعــاء للوحــة  ــى الیمی ــالً مــن الیســار إل ــم أدره قلی ومــن ث

التسخین بشكل صحیح، وتأكد من مستوى األرز داخل الوعاء.

اضغــط علــى مفتــاح "cooking" ألســفل. یبــدأ األرز فــي الطھي. ســیضيء مصباح   .4
"Cook" بعد التوصیل بالمقبس، یجب الضغط على المفتاح "Cook" لبدء الطھي.

إذا لــم یتــم الضغــط علــى المفتــاح، فســیضيء مصبــاح "Warm" بعــد دقیقــة - دقیقتیــن، 
."keep warm" وستصبح حلة الطھي على وظیفة
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غطاء

ھیكل حلة الطھي

Cook مصباح

Cook مفتاح

الوعاء الداخلي

المقبض

Warm مصباح

الملحقات
كوب قیاسملعقة

المودیل

MG-GP15B

طاقة مقدرة (واط)

350-417 وات

السعة (ل)

1.5 لتر

مصدر اإلمداد بالطاقة

220-240 فولت ~ 60/50 ھرتز

طریقة الطھي

التسخین المباشر
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تعلیمات الحمایة

یجب توصیل سلك الطاقة بإحكام في مقبس الحائط المؤرض.  .1

أبق حلة الطھي دائًما غیر متصلة بمصدر اإلمداد بالطاقة عندما ال تكون قید االستخدام أو تكون بدون وعاء الطبخ.  .2

ال تضع حلة الطبخ على سطح رطب أو غیر مستقر، أو بالقرب من نار أو مصدر حرارة، إذا لم یتم اتباع ذلك، ستتشوه حلة الطھي أو   .3
تتعطل.

لتجنب تشوه حلة الطھي، ال تشغل الوعاء وھو یحتوي على أجسام صلبة، أو تسخن الوعاء على موقد آخر. ال تستخدم أبًدا وعاء آخر   .4
بخالف وعاء حلة الطھي للطھي.

ال تقم بتغطیة حلة الطھي باستخدام قطعة قماش، فقد یتسبب ذلك في تشوه أو تغییر شكل الغطاء الخارجي.  .5

یكون مخرج البخار ساخن للغایة أثناء الطھي، لذا أبِق وجھك ویدیك بعیًدا عن الغطاء الخارجي ومخرج البخار.  .6

للحمایة من التعرض لصدمة كھربائیة، ال تغمر الجھاز والسلك الكھربائي في الماء أو أي سائل، أو ال تترك أي سائل یسقط على األجزاء   .7
الكھربائیة.

یجب استبدال سلك الطاقة من قبل الشركة المصنعة للجھاز عندما یتلف.  .8

ھذا الجھاز ُمعد لالستخدام في التطبیقات المنزلیة والتطبیقات الُمشابھة مثل:  .9

المطاعم الموجودة في المتاجر، المكاتب وغیرھا من بیئات العمل؛  -

المنازل الریفیة؛  -

عن طریق العمالء في الفنادق، والموتیالت "الفنادق الصغیرة" وغیرھا من البیئات السكنیة من ھذا النوع؛  -

بیئات العمل في الفنادق التي تقدم خدمة اإلقامة و وجبات اإلفطار  -

ال تستخدم ھذا الجھاز لغرض بخالف غرض االستخدام المحدد. ال تستخدم الجھاز في مركبات متحركة أو قوارب. ال تستخدم الجھاز في   .10
الھواء الطلق. ال تستخدم الجھاز فوق سطح حوض التصریف. قد یتسبب سوء االستخدام في حدوث إصابة.

ال تشغل الجھاز بدون ماء، فقد یتسبب ذلك في إتالف عنصر التسخین.  .11

تحذیر! من المحتمل أن یُشع سطح عنصر التسخین الحرارة المتبقیة بعد االستخدام.  .12

ال تستخدم ملحقات أو مرفقات ال توصي بھا الشركة المصنعة. حیث قد یتسبب ذلك في حدوث عطل أو التعرض لإلصابة.  .13

یجب تشغیل حلة طھي األرز باستخدام دائرة كھربائیة منفصلة عن األجھزة األخرى قید التشغیل. في حالة زیادة الحمل على الدائرة   .14
الكھربائیة من خالل أجھزة أخرى، قد ال یعمل الجھاز بشكل صحیح.

تأكد دائًما من أن الجزء الخارجي من وعاء الطھي الداخلي جاف قبل االستخدام. إذا تمت إعادة الوعاء الداخلي إلى حلة الطھي وھو مبلل،   .15
قد یتعرض للتلف أو یتسبب في تعطل الجھاز.

ال یجب ترك األرز في الوعاء الداخلي أثناء استخدام الوظیفة  "Keep-Warm"  لمدة تزید عن 12 ساعة.  .16

ھذا الجھاز غیر مخصص للتشغیل باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل.  .17



تعلیمات الحمایة الھامة
اقرأ ھذه التعلیمات بعنایة قبل استخدام ھذا الجھاز واحتفظ بھا للرجوع إلیھا في المستقبل.

للحد من خطر التعرض لصدمة كھربائیة، أو نشوب حریق، أو التعرض إلصابة، یرجى قراءة   .1
تعلیمات التشغیل بعنایة قبل استخدام الجھاز للمرة األولى واحتفظ بھا للرجوع إلیھا في المستقبل.

ال تغمر أبًدا الجھاز في الماء أو في سوائل أخرى.  .2
ال تشغل أبًدا الجھاز في حالة تلف أي كبل أو جزء من الجھاز أو وجود عطل بھ.  .3

یجب إصالح الجھاز الكھربائي من قبل فني كھربائي مؤھل فقط أو یجب التخلص من الجھاز.  .4
یرجى إیقاف تشغیل الجھاز وفصل موصل إمداد الطاقة الكھربائیة الخاص بھ قبل التنظیف، الصیانة   .5

أو النقل عندما ال یكون قید االستخدام.
ھذا الجھاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط ویرجى استخدام الجھد والتردد المناسب.  .6

ال تضع أي أغراض فوق الجھاز.  .7
یرجى وضع سلك الطاقة في المكان المناسب تفادیًا للتعثر وانقالب الجھاز.  .8

ھذا الجھاز لم یتم تصمیمھ لالستخدام بواسطة األشخاص (بما في ذلك األطفال) الذین یعانون من نقص   .9
في قواھم الجسمیة أو الحسیة أو العقلیة، أو الذین یفتقروا إلى الخبرة والمعرفة ما لم یتم إخضاعھم 
لإلشراف أو إعطائھم تعلیمات بخصوص استخدام الجھاز بواسطة الشخص المسؤول عن سالمتھم.

یجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثھم بالجھاز.  .10
إذا كان كبل إمداد الطاقة تالفًا، فإنھ یجب أن یتم استبدالھ من قبل الشركة الُمصنعة، أو وكیل الخدمة   .11

الخاص بالجھاز أو األشخاص المؤھلین اآلخرین، وذلك من أجل تجنب المخاطر.
یجب تركیب الجھاز على بعد 10 سم على األقل من الحائط أو العوائق األخرى.  .12

ال تستخدم رشاشات الحشرات أو منظفات أخرى قابلة لالشتعال بالقرب من الجھاز وأبقھ بعیًدا عن أي   .13
نیران أو مصادر الحرارة.

ھذا الجھاز ُمعد لالستخدام المنزلي فقط. ال تستخدم الجھاز في الھواء الطلق.  .14
لتجنب حدوث أي عطل أو تلف، ال تقم بإمالة الجھاز أو تحریكھ أثناء تشغیلھ. ملحوظة: 



دلیل مستخدم حلة طھي األرز
MG-GP15B :المودیل

شكًرا لشرائك حلة طھي األرز الكھربائیة من شركة میدیا  "Midea" . یُرجى قراءة دلیل الُمستخدم بعنایة قبل 
االستخدام واالحتفاظ بھ في مكان ُمناسب للرجوع إلیھ في الُمستقبل.

قد یختلف المنتج الفعلي، حیث تستخدم الصورة كمرجع فقط.
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