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1 Your rice cooker
Congratulations on your purchase, and welcome to 
Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, 
register your product at www.philips.com/welcome.

2 Important
Read this important information leaflet carefully before 
you use the rice cooker and save it for future reference.

Danger
 • The appliance must not 
be immersed.

Warning
 • 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.

 • This appliance should 
be positioned in a 
stable situation with 
the handles (if any) 
positioned to avoid 
spillage of the hot 
liquids.

 • 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.

 • Make sure that the 
damaged power cord 
is replaced by Philips, 
a service center 
authorized by Philips 
or similarly qualified 
persons in order to 
avoid a hazard.

 • The appliance is 
not intended to be 
operated by means 
of an external timer 
or a separate remote-
control system.

 • CAUTION: Surface of 
the heating element is 
subject to residual heat 
after use.

 • WARNING: Make sure 
to avoid spillage on 
the power connector 
to avoid a potential 
hazard.

 • WARNING: Always 
follow the instructions 
and use the appliance 
properly to avoid 
potential injury.

 • Check if the voltage 
indicated on the 
appliance corresponds 
to the local power 
voltage before you 
connect it.

 • Only connect the 
appliance to a grounded 
power outlet. Always 
make sure that the plug 
is inserted firmly into the 
power outlet.

 • Do not use the 
appliance if the plug, 
the power cord, the 
inner pot, the sealing 
ring, or the main body is 
damaged.

 • Do not let the power 
cord hang over the edge 
of the table or worktop 
on which the appliance 
stands.

 • Make sure the 
heating element, the 
temperature sensor, 
and the outside of the 
inner pot are clean and 
dry before you put the 
plug in the power outlet.

 • Do not plug in the 
appliance or press any 
of the buttons on the 
control panel with wet 
hands.

Caution
 • Never use any 
accessories or 
parts from other 
manufacturers or 
that Philips does 
not specifically 
recommend. If you use 
such accessories or 
parts, your guarantee 
becomes invalid.

 • Do not expose the 
appliance to high 
temperatures, nor place 
it on a working or still 
hot stove or cooker.

 • Do not expose the 
appliance to direct 
sunlight.

 • Place the appliance on 
a stable, horizontal, and 
level surface.
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 • Always put the inner pot 
in the appliance before 
you put the plug in the 
power outlet and switch 
it on.

 • Do not place the inner 
pot directly over an 
open fire to cook rice.

 • Do not use the inner pot 
if it is deformed.

 • The accessible surfaces 
may become hot 
when the appliance is 
operating. Take extra 
caution when touching 
the appliance.

 • Beware of hot steam 
coming out of the steam 
vent during cooking or 
out of the appliance 
when you open the 
lid. Keep hands and 
face away from the 
appliance to avoid the 
steam.

 • Do not lift and move 
the appliance while it is 
operating.

 • Do not exceed the 
maximum water level 
indicated in the inner 
pot to prevent overflow 
which might cause 
potential hazard.

 • Do not place the 
cooking utensils inside 
the pot while cooking, 
keeping warm or 
reheating rice.

 • Only use the cooking 
utensils provided. Avoid 
using sharp utensils.

 • To avoid scratches, it 
is not recommended 
to cook ingredients 
with crustaceans and 
shellfish. Remove the 
hard shells before 
cooking.

 • Do not insert metallic 
objects or alien 
substances into the 
steam vent.

 • Do not place a magnetic 
substance on the lid. Do 
not use the appliance 
near a magnetic 
substance.

 • Always let the appliance 
cool down before you 
clean or move it.

 • Always clean the 
appliance after use. Do 
not clean the appliance 
in a dishwasher.

 • Always unplug the 
appliance if not used for 
a longer period.

 • If the appliance is 
used improperly or 
for professional or 
semiprofessional 
purposes, or if it is not 
used according to the 
instructions in this user 
manual, the guarantee 
becomes invalid and 
Philips refuses liability 
for any damage caused.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable 
standards and regulations regarding exposure to 
electromagnetic fields.

3 What’s in the box
Rice cooker main unit  Rice scoop
Measuring cup  Steam basket
User manual  Warranty card

Overview

a Sealing ring g Main body

b Water level indications h Heating element 

c Inner pot i Lid

d Cook button j Lid release button

e
Keep-warm button k

D e t a c h a b l e  s t e a m 
vent cap

f Power cord

4 Using the rice cooker

Before first use
1 Take out all the accessories from the inner pot. 

Remove the packaging material of the inner pot.
2 Clean the parts of the rice cooker thoroughly before 

using the rice cooker for the first time (see chapter 
‘Cleaning’).

Note

 • Make sure all parts are completely dry before you 
start using the rice cooker.
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การนึ่งอาหาร
1 ตวงน�้ำโดยใช้ถ้วยตวง (รปูที่ 11)
2 ใส่น�้ำลงในหม้อชั้นใน (รปูที่ 12). 
3 วำงถำดส�ำหรบันึ่งอำหำรลงในหม้อชั้นใน (รปูที่ 13).
4 วำงอำหำรลงบนถำดส�ำหรบันึ่ง (รปูที่ 14).
5 ปิดฝำหม้อหงุข้ำว แล้วเสยีบปลั๊กเข้ำกบัเต้ำรบับนผนงั
6 กดปุ่มหงุข้ำว (Cook) แล้วไฟแสดงกำรหงุจะตดิขึ้น (รปูที่ 9) 
7 เมื่อนึ่งเสรจ็แล้ว ดงึคนัโยกควบคมุขึ้น
8 หม้อหงุข้ำวจะสลบัไปที่โหมดอุ่น และสญัญำณไฟแสดงฟังก์ชนัอุ่น 

(Warm) จะตดิขึ้น (รปูที่ 10).

หมายเหตุ

 • ควรใส่ถงุมอืหรอืใช้ผ้ำหุ้ม เนื่องจำกจำนและถำดส�ำหรบันึ่งจะร้อนมำก
 • คณุสำมำรถหงุข้ำวได้ในขณะที่นึ่งอำหำร อย่ำใส่น�้ำในปรมิำณเกนิกว่ำ

ระดบัน�้ำสงูสดุที่ระบไุว้หรอืจุ่มถำดส�ำหรบันึ่งลงในน�้ำ เนื่องจำกอำจ
ท�ำให้น�้ำล้นออกจำกหม้อหงุข้ำวได้

 • คณุสำมำรถปรบัระดบัน�้ำได้ตำมต้องกำร

5 การท�าความสะอาดและดแูลรกัษา
หมายเหตุ

 • ถอดปลั๊กไฟหม้อหงุข้ำวออกก่อนเริ่มท�ำควำมสะอำด
 • รอจนกว่ำหม้อหงุข้ำวเยน็ลงก่อนเริ่มท�ำควำมสะอำด

ภายใน
ภำยในฝำปิดด้ำนบนและตวัเครื่อง:

• เชด็ด้วยผ้ำเชด็ท�ำควำมสะอำดที่เปียกพอหมำด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ท�ำควำมสะอำดเศษอำหำรที่ตดิอยู่ภำยในหม้อ

หงุข้ำวออกจนหมด
แผ่นท�ำควำมร้อน:

• เชด็ด้วยผ้ำเชด็ท�ำควำมสะอำดที่เปียกพอหมำด
• ท�ำควำมสะอำดเศษอำหำรด้วยผ้ำเชด็ท�ำควำมสะอำดหมำดๆ หรอืไม้

จิ้มฟัน

ภายนอก
พื้นผวิของฝำปิดด้ำนบนและด้ำนนอกตวัเครื่อง:

• เชด็ด้วยผ้ำเชด็ท�ำควำมสะอำดเปียกพอหมำดชบุน�้ำสบู่
• ให้เชด็แผงควบคมุด้วยผ้ำที่เนื้อนุ่มและแห้งเท่ำนั้น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ท�ำควำมสะอำดเศษอำหำรบรเิวณปุ่มควบคมุ

ออกจนหมด

อุปกรณ์เสริม
ทพัพตีกัข้ำว, หม้อใน, ถำดส�ำหรบันึ่งอำหำร, ฝำปิดช่องไอน�้ำ, ฝำด้ำนในที่ถอด
ออกได้:

• ให้แช่ในน�้ำร้อนและล้ำงด้วยฟองน�้ำ

6 การรไีซเคลิ
ห้ำมทิ้งผลติภณัฑ์นี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอำยกุำรใช้งำน
แล้ว แต่ควรน�ำไปทิ้งที่จดุรวบรวมขยะเพื่อกำรน�ำกลบัไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรกัษำ
สิ่งแวดล้อม
ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของประเทศของคณุส�ำหรบักำรแยกเกบ็ผลติภณัฑ์ไฟฟ้ำ
และอเิลก็ทรอนกิส์ กำรก�ำจดัอย่ำงถกูต้องช่วยป้องกนัผลสบืเนื่องทำงลบที่อำจ
เกดิขึ้นกบัสิ่งแวดล้อมและสขุภำพของมนษุย์

7 การรบัประกนัและบรกิาร
หำกคณุต้องกำรขอรบับรกิำรหรอืต้องกำรทรำบข้อมลูหรอืมปีัญหำ โปรดเข้ำชม
เวบ็ไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรอืตดิต่อศนูย์บรกิำรดแูลลกูค้ำ
ของบรษิทั Philips ในประเทศของคณุ คณุสำมำรถค้นหำหมำยเลขโทรศพัท์
ได้ในแผ่นพบัเกี่ยวกบักำรรบัประกนัทั่วโลก หำกในประเทศของคณุไม่มศีนูย์
บรกิำรลกูค้ำ โปรดตดิต่อตวัแทนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ Philips ในประเทศ 

8 ข้อมลูจ�าเพาะ
หมำยเลขรุ่น HD3119

ก�ำลงัไฟฟ้ำที่ก�ำหนด 650W

ควำมจทุี่ก�ำหนด 6.0 ลติร

ควำมจขุ้ำว 2.0 ลติร

9 การแก้ไขปัญหา
หำกคณุประสบปัญหำในกำรใช้งำนหม้อหงุข้ำวนี้ โปรดตรวจสอบจดุต่อไปนี้
ก่อนน�ำเครื่องเข้ำรบับรกิำร หำกคณุไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ กรณุำตดิต่อศนูย์
บรกิำรดแูลลกูค้ำของ Philips ในประเทศของคณุ

ปัญหา การแก้ปัญหา

ไฟบนปุ่มต่ำงๆ ไม่
สว่ำงขึ้น

มปีัญหำเกี่ยวกบักำรต่อสำยไฟ ตรวจสอบว่ำได้
เชื่อมต่อสำยไฟเข้ำกบัหม้อหงุข้ำวแล้วและเสยีบ
ปลั๊กไฟเข้ำกบัเต้ำรบัแน่นดแีล้ว

สญัญำณไฟท�ำงำนบกพร่อง น�ำเครื่องไปที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำย Philips หรอืศนูย์บรกิำรที่ได้รบั
กำรรบัรองจำก Philips

หม้อหงุข้ำวไม่ท�ำงำน

ระดบัน�้ำไม่เพยีงพอ เตมิน�้ำให้ได้ปรมิำณตำม
ระดบัที่แสดงภำยในหม้อชั้นใน

คณุไม่ได้กดปุ่มควบคมุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไม่มคีรำบแปลกปลอมบน
แผ่นท�ำควำมร้อนและบรเิวณพื้นผวิภำยนอก
ของหม้อชั้นในก่อนเปิดสวติช์หม้อหงุข้ำว

แผ่นท�ำควำมร้อนช�ำรดุ หรอืหม้อชั้นในเกดิกำร
บบุ น�ำหม้อหงุข้ำวไปที่ตวัแทนจ�ำหน่ำย Philips 
หรอืศนูย์บรกิำรที่ได้รบักำรรบัรองจำก Philips

ข้ำวที่หงุยงัไม่สกุดี เตมิน�้ำลงไปอกี

หม้อหงุข้ำวไม่สลบัไปที่
โหมดอุ่น โดยอตัโนมตั ิใน
โหมด "กำรหงุห้ำว"

ปุ่มควบคมุอณุหภมูมิคีวำมผดิปกต ิน�ำเครื่องไปที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำย Philips หรอืศนูย์บรกิำรที่ได้รบั
กำรรบัรองจำก Philips

ข้ำวไหม้เกรยีม คณุไม่ได้ซำวข้ำวอย่ำงถกูต้อง ซำวข้ำวจน
กระทั่งน�้ำใสขึ้น

น�้ำล้นออกจำกหม้อหงุข้ำว
ขณะหงุข้ำว

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำคณุได้เตมิน�้ำตำมระดบั
น�้ำที่แสดงอยู่ภำยในหม้อชั้นในตำมจ�ำนวน
ข้ำวที่ตวง

• ตรวจสอบระดบัน�้ำไม่ให้เกนิขดีแสดงระดบั
น�้ำระดบัถดัไป เนื่องจำกอำจเป็นเหตใุห้น�้ำ
ล้นขณะหงุข้ำวได้

ข้ำวที่หงุเสรจ็แล้วมกีลิ่น
เหมน็

ท�ำควำมสะอำดหม้อชั้นในด้วยน�้ำยำล้ำงจำน
และน�้ำอุ่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำหลงัจำกท�ำอำหำรเรยีบร้อย
แล้วได้ท�ำควำมสะอำดฝำหม้อ ฝำใน และหม้อ
ชั้นในอย่ำงทั่วถงึ

 • ปล่อยให้เครื่องเยน็ลงก่อน
ท�ำควำมสะอำดหรอืเคลื่อนย้ำย
ทกุครั้ง

 • ท�ำควำมสะอำดเครื่องหลงัใช้
งำนทกุครั้ง ห้ำมท�ำควำมสะอำด
เครื่องด้วยเครื่องล้ำงจำน

 • ถอดปลั๊กไฟออกทกุครั้งหำกไม่
ใช้งำนเป็นเวลำนำน

 • หำกน�ำเครื่องไปใช้ในทำงไม่
เหมำะสม น�ำไปใช้ในกำรค้ำหรอื
กึ่งกำรค้ำ หรอืใช้โดยไม่ปฏบิตัิ
ตำมค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนในคู่มอื
นี้ กำรรบัประกนัจะถอืเป็นโมฆะ
และ Philips จะไม่รบัผดิชอบค่ำ
เสยีหำยใดๆ ทั้งสิ้น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
ผลติภณัฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎข้อบงัคบัด้ำน
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ำที่มทีกุประกำร

3 ภายในกล่องมอีะไรบ้าง
หม้อหงุข้ำวเครื่องหลกั  ทพัพตีกัข้ำว
ถ้วยตวง   ถำดส�ำหรบันึ่งอำหำร
คู่มอืผู้ใช้   ใบรบัประกนั

ภาพรวม
a ห่วงยำงกนัรั่วซมึ g ตวัหม้อ
b ขดีแสดงระดบัน�้ำ h แผ่นท�ำควำมร้อน 
c หม้อภำยใน i ฝำ
d ปุ่มหงุข้ำว j ปุ่มปลดลอ็คฝำปิด
e ปุ่มอุ่น k ฝำปิดช่องไอน�้ำถอดออกได้
f สำยไฟ

4 การใช้หม้อหงุข้าว

ก่อนใช้งานครั้งแรก
1 น�ำอปุกรณ์เสรมิทั้งหมดออกจำกหม้อชั้นใน ถอดวสัดบุรรจภุณัฑ์ออก

จำกหม้อชั้นใน
2 ท�ำควำมสะอำดส่วนต่ำงๆ ของหม้อหงุข้ำวให้เรยีบร้อยก่อนกำรใช้งำน

ครั้งแรก (ดหูวัข้อ 'กำรท�ำควำมสะอำด')

หมายเหตุ

 • เช็ดส่วนต่ำงๆ ให้แห้งก่อนเริ่มใช้งำน

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ก่อนที่จะใช้หม้อหงุข้ำว คณุต้องเตรยีมกำรดงัต่อไปนี้:

1 ตวงข้ำวด้วยถ้วยตวงที่จดัมำให้ (รปูที่ 1)
2 ซำวข้ำวให้สะอำด (รปูที่ 2)
3 เทข้ำวที่ซำวเรยีบร้อยแล้วลงในหม้อใน
4 เตมิน�้ำตำมระดบัน�้ำที่แสดงอยู่ภำยในหม้อชั้นในตำมปรมิำณของข้ำวที่

ตวง (รปูที่ 3)  เกลี่ยให้ผวิหน้ำของข้ำวเรยีบเสมอกนั
5 กดปุ่มปลดลอ็คฝำปิดเพื่อเปิดฝำ (รปูที่ 4) 
6 เชด็ท�ำควำมสะอำดด้ำนนอกของหม้อในให้แห้ง (รปูที่ 5) จำกนั้นใส่ใน

หม้อในลงในหม้อหงุข้ำว (รปูที่ 6). ตรวจสอบว่ำหม้อชั้นในสมัผสักบัแผ่น
ท�ำควำมร้อนแล้วหรอืไม่

7 ปิดฝำหม้อหงุข้ำว (รปูที่ 7) เสยีบปลั๊กไฟเข้ำกบัเต้ำรบั (รปูที่ 8) 

หมายเหตุ

 • โดยปกติแล้วข้ำวสำรหนึ่งถ้วยตวงจะหุงได้ข้ำวสวย 3 ถ้วย อย่ำใส่ข้ำว
เกินกว่ำปริมำณที่ระบุไว้ด้ำนในของหม้อชั้นใน

 • ระดับน้�ำที่แสดงไว้ด้ำนในของหม้อชั้นในเป็นเพียงสัญลักษณ์แสดง
ระดับเท่ำนั้น คุณสำมำรถปรับระดับน้�ำได้ตำมประเภทของข้ำวและตำม
ควำมพอใจของคุณ หำกแรงดันไฟฟ้ำในพื้นที่ของคุณไม่คงที่ อำจมีน้�ำ
ล้นออกมำจำกหม้อหุงข้ำว

 • นอกจำกจะเติมน้�ำตำมขีดแสดงระดับน้�ำแล้ว คุณยังสำมำรถหุงข้ำวโดย
ใช้อัตรำส่วนข้ำวต่อน้�ำ 1:1-1.2 อย่ำใส่ข้ำวเกินกว่ำปริมำณที่ระบุไว้ด้ำน
ในของหม้อชั้นใน

 • ไม่ควรใช้หม้อในซำวข้ำว เพรำะผิวเคลือบอำจเสียหำยได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำด้ำนนอกของหม้อชั้นในแห้งสะอำดและปรำศจำก

สิ่งแปลกปลอมบนแผ่นน�ำควำมร้อนและสวิตช์แม่เหล็ก

การหุงข้าว
1 ปฏบิตัติำมขั้นตอนใน "กำรเตรยีมพร้อมก่อนใช้งำน"
2 กดปุ่มหงุข้ำว (Cook) แล้วไฟแสดงกำรหงุจะตดิขึ้น (รปูที่ 9) 
3 เมื่อหงุข้ำวเสรจ็แล้ว ไฟแสดงกำรหงุจะดบัลง
4 หม้อหงุข้ำวจะสลบัไปที่โหมดอุ่นโดยอตัโนมตัแิละไฟแสดงฟังก์ชนัอุ่น 

(Warm) จะตดิขึ้น (รปูที่ 10).

หมายเหตุ

 • อย่ำใส่น�้ำในปรมิำณเกนิกว่ำระดบัน�้ำสงูสดุที่ระบไุว้ด้ำนในของหม้อชั้นใน 
เนื่องจำกอำจท�ำให้น�้ำล้นออกจำกหม้อหงุข้ำวได้

 • ห้ำมเปิดฝำทนัทหีลงัจำกหม้อหงุข้ำวเข้ำสู่โหมดอุ่น และให้แน่ใจว่ำข้ำวจะอยู่
ในโหมดอุ่นเป็นเวลำ 15 นำท ีหำกคณุหงุข้ำวในปรมิำณมำก

 • ไม่ควรใช้มอืเปียกเสยีบปลั๊กไฟ
เครื่องหรอืกดปุ่มบนแผงควบคมุ

ข้อควรระวงั
 • ห้ำมใช้อปุกรณ์เสรมิหรอืชิ้น
ส่วนใดๆ ที่ผลติจำกผู้ผลติอื่น
หรอืที่ไม่ได้รบักำรแนะน�ำจำก 
Philips หำกคณุใช้อปุกรณ์เสรมิ
หรอืชิ้นส่วนจำกผู้ผลติอื่นหรอืที่
ไม่ได้รบักำรแนะน�ำจำก Philips 
กำรรบัประกนัของคณุจะไม่มี
ผลบงัคบัใช้

 • ไม่ควรวำงเครื่องลงบนบรเิวณที่
มอีณุหภมูสิงู หรอืวำงบนเตำไฟ
หรอืเครื่องหงุต้มที่ก�ำลงัใช้งำน
หรอืที่มคีวำมร้อน

 • ไม่ควรวำงเครื่องในบรเิวณที่ได้
รบัแสงแดดโดยตรง

 • วำงเครื่องบนพื้นรำบที่มั่นคงและ
มพีื้นผวิเสมอกนั

 • ควรวำงหม้อชั้นในไว้ในเครื่อง
ก่อนที่คณุจะเสยีบปลั๊กไฟเข้ำกบั
เต้ำรบัและเปิดสวติช์ทกุครั้ง

 • ห้ำมตั้งหม้อในไว้บนเตำไฟเพื่อ
หงุข้ำวโดยตรง

 • ห้ำมใช้หม้อชั้นในถ้ำเกดิกำรบบุ
 • ขณะที่เครื่องก�ำลงัท�ำงำนอยู่ 
บรเิวณรอบๆ พื้นที่วำงเครื่อง
อำจจะมคีวำมร้อน ใช้ควำม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมื่อมกีำร
สมัผสัเครื่อง

 • ควรระวงัไอน�้ำพุ่งออกจำกช่อง
ระบำยของเครื่องหรอืเมื่อเปิดฝำ 
พยำยำมให้มอืและใบหน้ำอยู่ห่ำง
จำกเครื่องเพื่อหลกีเลี่ยงไอน�้ำ

 • ไม่ควรยก และเคลื่อนย้ำยเครื่อง
ขณะที่เครื่องก�ำลงัท�ำงำน

 • อย่ำใส่น�้ำเกนิระดบัน�้ำสงูสดุตำม
ที่แสดงในหม้อชั้นใน เพื่อป้องกนั
น�้ำล้น ซึ่งอำจเป็นอนัตรำย

 • ไม่ควรวำงอปุกรณ์ประกอบ
อำหำรไว้ภำยในหม้อขณะหงุข้ำว 
ตั้งอุ่น หรอือุ่นข้ำวให้ร้อนอกีครั้ง

 • ให้ใช้อปุกรณ์ประกอบอำหำรที่
จดัมำให้เท่ำนั้น และหลกีเลี่ยง
กำรใช้อปุกรณ์ที่มขีอบคม

 • ไม่ควรประกอบอำหำรที่มกีุ้ง ป ู
และหอยเป็นส่วนผสม เพื่อหลกี
เลี่ยงกำรขดูขดี ไม่เช่นนั้น ควร
แกะเปลอืกออกก่อนปรงุอำหำร

 • อย่ำแหย่หรอืเสยีบวตัถทุี่เป็น
เหลก็หรอืสิ่งแปลกปลอมลงใน
ช่องระบำยไอน�้ำ

 • อย่ำวำงวตัถทุี่เป็นแม่เหลก็ลงบน
ฝำปิด ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กบั
วตัถทุี่เป็นแม่เหลก็

 • ในระหว่ำงกำรหงุ เครื่องควรได้
รบักำรจดัวำงในต�ำแหน่งที่มั่นคง 
โดยที่จบั (ถ้ำม)ี อยู่ในต�ำแหน่ง
เพื่อป้องกนัไม่ให้ของเหลวร้อน
หกล้นออกมำ

 • ตวัเครื่องเหมำะส�ำหรบัใช้งำน
ภำยในครวัเรอืนและกำรใช้งำนที่
มวีตัถปุระสงค์คล้ำยคลงึกนั
• ภำยในห้องครวัในร้ำน 
ส�ำนกังำน และสภำวะแวดล้อม
กำรท�ำงำนอื่นๆ 

• บ้ำนพกัในฟำร์ม; 
• ใช้งำนภำยในโรงแรม โมเตล็
และสภำวะแวดล้อมที่อยู่อำศยั
อื่น

• สภำวะแวดล้อมประเภทที่พกั
 • ตรวจดใูห้แน่ใจว่ำสำยไฟที่
ช�ำรดุได้รบักำรเปลี่ยนโดยช่ำงผู้
ช�ำนำญของ Philips, ศนูย์บรกิำร
ที่ได้รบัอนญุำตจำก Philips หรอื
ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเพื่อหลกี
เลี่ยงอนัตรำยที่อำจเกดิขึ้น

 • เครื่องนี้ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์
ในกำรใช้งำนร่วมกบัเครื่องตั้ง
เวลำภำยนอกหรอืระบบ
รโีมทคอนโทรลแยก

 • ข้อควรระวงัพื้นผวิของส่วน
ท�ำควำมร้อนอำจมคีวำมร้อน
ตกค้ำงอยู่หลงัจำกกำรใช้งำน

 • ค�ำเตอืนให้แน่ใจว่ำได้มกีำรหลกี
เลี่ยงกำรท�ำน�้ำหกเลอะเทอะ
บรเิวณช่องเสยีบไฟ เพื่อหลกี
เลี่ยงอนัตรำยที่อำจเกดิขึ้นได้

 • ค�ำเตอืนให้ท�ำตำมค�ำแนะน�ำและ
ใช้งำนเครื่องอย่ำงถกูต้องเพื่อหลกี
เลี่ยงกำรบำดเจบ็ที่อำจเกดิขึ้น

 • ก่อนที่คณุจะเชื่อมต่อตวัเครื่อง 
โปรดตรวจสอบแรงดนัไฟที่แสดง
บนผลติภณัฑ์ว่ำตรงกบัแรงดนั
ไฟที่ใช้ภำยในบ้ำนหรอืไม่

 • เชื่อมต่อเครื่องเข้ำกบัเต้ำรบัที่มี
สำยดนิเท่ำนั้น ให้ตรวจสอบเสมอ
ว่ำได้เสยีบปลั๊กเข้ำกบัเต้ำรบั
แน่นดแีล้ว

 • ห้ำมใช้เครื่อง หำกปลั๊กไฟ สำย
ไฟ หม้อชั้นใน ห่วงกนักำรรั่วซมึ 
หรอืตวัเครื่องเกดิกำรช�ำรดุ

 • ไม่ควรปล่อยให้สำยไฟห้อยลง
มำจำกขอบโต๊ะหรอืชั้นวำงที่วำง
เครื่องอยู่

 • ตรวจดใูห้แน่ใจว่ำแผ่นท�ำควำม
ร้อน เซนเซอร์ตรวจวดัอณุหภมู ิ
และด้ำนนอกของหม้อชั้นใน
สะอำดและแห้งก่อนเสยีบปลั๊ก
ไฟเข้ำกบัเต้ำรบั

7 Guarantee and service
If you need service or information, or if you have a 
problem, visit the Philips website at www.philips.com 
or contact the Philips Customer Care Center in your 
country. You can find its phone number in the worldwide 
guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in 
your country, go to your local Philips dealer. 

8 Specifications
Model Number HD3119

Rated power output 650W

Rated capacity 6.0L

Rice capacity 2.0L

9 Troubleshooting
If you encounter problems when using this rice cooker, 
check the following points before requesting service. 
If you cannot solve the problem, contact the Philips 
Consumer Care Center in your country.

Problem Solution

The lights on the 
buttons does not 
go on.

There is a connection problem. 
Check if the power cord is 
connected to the cooker properly 
and if the plug is inserted firmly into 
the power outlet.

The light is defective. Take the 
appliance to your Philips dealer 
or a service center authorized by 
Philips.

The rice is not 
cooked.

There is not enough water. Add 
water according to the scale on the 
inside of the inner pot.

You did not press down the control 
key.

Make sure that there is no foreign 
residue on the heating element 
and the outside of the inner pot 
before switching the rice cooker on.

The heating element is damaged, 
or the inner pot is deformed. Take 
the cooker to your Philips dealer 
or a service center authorized by 
Philips.

The rice is not well 
cooked.

Add more water.

The cooker does 
not switch to 
keep warm mode 
automatically in 
"Rice Cooking" 
mode.

The temperature control is 
defective. Take the appliance to 
your Philips dealer or a service 
center authorized by Philips.

The rice is 
scorched.

You have not rinsed the rice 
properly. Rinse the rice until water 
runs clear.

Water spills out 
of the rice cooker 
during cooking.

• Make sure that you add water 
to the level indicated on the 
scale inside the inner pot that 
corresponds to the number of 
cups of rice used.

• Make sure the water does not 
exceed the next level on the 
scale, as this may cause the 
appliance to overflow during 
cooking.

Rice smells bad 
after cooking

Clean the inner pot with some 
washing detergent and warm 
water.

After cooking, make sure the steam 
vent cap, inner lid and inner pot is 
cleaned thoroughly.

ภาษาไทย

1 หม้อหงุข้าวของคณุ
ขอแสดงควำมยนิดทีี่คณุเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของเรำ และยนิดตี้อนรบัสู่ Philips
เพื่อให้คณุได้รบัประโยชน์อย่ำงเตม็ที่จำกบรกิำรที่ Philips มอบให้ โปรดลง
ทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่ www.philips.com/welcome 

2 ข้อมลูส�าคญั
โปรดอ่ำนข้อมลูที่ส�ำคญัในแผ่นพบัอย่ำงละเอยีดก่อนใช้งำนหม้อหงุข้ำวและเกบ็
คู่มอืไว้เพื่อใช้อ้ำงองิในภำยหลงั

อนัตราย
 • เครื่องจะต้องไม่จม
ค�าเตอืน
 • ไม่ควรให้บคุคล (รวมทั้งเดก็
เลก็) ที่มสีภำพร่ำงกำยไม่แขง็
แรง หรอืสภำพจติใจไม่ปกต ิหรอื
ขำดประสบกำรณ์และควำมรู้
ควำมเข้ำใจ น�ำอปุกรณ์นี้ไปใช้
งำน เว้นแต่จะอยู่ในกำรควบคมุ
ดแูล หรอืได้รบัค�ำแนะน�ำในกำร
ใช้งำน โดยผู้ที่รบัผดิชอบในด้ำน
ควำมปลอดภยั

 • เดก็เลก็ควรได้รบักำรดแูลเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เดก็น�ำเครื่องนี้ไป
เล่น

Preparations before use
Before using the rice cooker, you need to follow the 
preparation:

1 Measure the rice using the measuring cup provided 
(Fig. 1).

2 Wash the rice thoroughly (Fig. 2).
3 Put the pre-washed rice in the inner pot.
4 Add water to the level indicated on the scale inside 

the inner pot that corresponds to the number of 
cups of rice used (Fig. 3). Then smooth the rice 
surface.

5 Press the lid release button to open the lid (Fig. 4).
6 Wipe the outside of the inner pot dry (Fig. 5), then 

put the inner pot in the rice cooker (Fig. 6). Check if 
the inner pot is in proper contact with the heating 
element.

7 Close the lid of the rice cooker (Fig. 7), put the plug in 
the power socket (Fig. 8).

Note

 • Each cup of uncooked rice normally gives 3 cups of 
cooked rice. Do not exceed the quantities indicated 
on the inside of the inner pot.

 • The level marked inside the inner pot is just an 
indication. You can always adjust the water level for 
different types of rice and your own preference. If the 
voltage is unstable at the area you live, it is possible 
that the rice cooker overflows.

 • Besides following the water level indications, you can 
also add rice and water at 1:1-1.2 ratio for rice cooking. 
Do not exceed the quantities indicated on the inside 
of the inner pot.

 • Use a separate container to wash the rice to avoid 
damaging the non-stick coating of the inner pot.

 • Make sure that the outside of the inner pot is dry 
and clean, and that there is no foreign residue on the 
heating element or the magnetic switch.

Cooking Rice
1 Follow the steps in “Preparations before use”.
2 Press the cook button (Cook), and the cook indicator 

lights up (Fig. 9).
3 When the cooking is finished, the cooking indicator 

will be off.
4 The rice cooker switches to the keep warm mode 

automatically, and the keep warm (Warm) indicator 
lights up (Fig. 10).

Note

 • Do not exceed the volume indicated nor exceed the 
maximum water level indicated in the inner pot, as 
this may cause the rice cooker to overflow.

 • Do not open the lid right after the rice cooker enters 
the keep-warm mode and ensure that rice is in 
keep-warm mode for 15 minutes if you cook much 
rice.

Steaming
1 Measure a few cups of water with the measuring cup 

(Fig. 11).
2 Pour the water into the inner pot (Fig. 12). 
3 Put the steam basket into the inner pot (Fig. 13).
4 Put the food into the steam basket (Fig. 14).
5 Close the lid of the rice cooker, put the plug in the 

power socket.
6 Press the cook button (Cook), and the cook indicator 

lights up (Fig. 9).
7 When the steaming is finished, pull up the control 

lever.
8 The rice cooker switches to the keep warm mode, 

and the keep warm (Warm) indicator lights up 
(Fig. 10).

Note

 • Use a kitchen glove or a cloth, as the plate and 
steam basket will be very hot.

 • You can cook rice while steaming food. Do not 
exceed the volume indicated nor immerse the steam 
basket in the water, as this may cause the rice cooker 
to overflow.

 • You can adjust the water level as needed.

5 Cleaning and Maintenance

Note

 • Unplug the rice cooker before starting to clean it.
 • Wait until the rice cooker has cooled down 

sufficiently before cleaning it.

Interior
Inside of the lid and the main body:

• Wipe with wrung out and damp cloth.
• Make sure to remove all the food residues stuck to 

the rice cooker.
Heating element:

• Wipe with wrung out and damp cloth.
• Remove food residues with wrung out and damp 

cloth or toothpicks.

Exterior
Surface of the lid and outside of the main body:

• Wipe with a cloth damped with soap water.
• Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.
• Make sure to remove all the food residues around 

the control buttons.

Accessories
Rice scoop, inner pot, steam basket, steam vent cap, 
detachable inner lid:

• Soak in hot water and clean with sponge.

6 Recycling
Do not throw away the product with the normal 
household waste at the end of its life, but hand it in at an 
official collection point for recycling. By doing this, you 
help to preserve the environment.
Follow your country’s rules for the separate collection of 
electrical and electronic products. Correct disposal helps 
prevent negative consequences for the environment and 
human health.


