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บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให 
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

สวนประกอบ (รูปที่ 1)

A ถวยตวง
B ทัพพีตักซุป
C ทัพพีตักขาว 
D ขีดแสดงระดับน
E หมอในที่มีดามจับ
F ฝาดานในที่ถอดออกได 
G หวงยางกันรั่วซึม
H แผนทำความรอน 
I เซ็นเซอรอุณหภูมิ 
J ปุ่มควบคุม
K หนาจอแสดงผล
L ปุ่ม Up และ Down
M ตัวหมอ
N ปลั๊กไฟ
O สายไฟถอดออกได 
P ชองสำหรับเสียบ
Q ปุ่มปลดล็อคฝาปด 
R ขายึดชองสำหรับใสทัพพี
S ชองสำหรับใสทัพพี
T ฝาดานนอก
U ฝาปดชองไอนถอดออกได
V ดามจับหมอหุงขาว
W ตะแกรงสำหรับนึ่งอาหาร
X ถาดสำหรับนึ่งอาหารถอดออกได
Y หมอโยเกิรต

ขอควรจำ

ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป

อันตราย
หามจมหมอหุงขาวลงในนและหามเปดนกอกลางเปนอันขาด -

คำเตือน
กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟที่ใชภายในบานหรือไม -
เสียบปลั๊กไฟหมอหุงขาวเขากับเตารับบนผนังที่ตอสายดินไวเรียบรอยแลว จากนั้นตรวจดูใหแนใจอีกครั้งวาเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนังเรียบรอยแลวหรือไม -
หามใชหมอหุงขาว หากปลั๊กไฟ สายไฟ หมอในหรือตัวเครื่องชำรุด -
หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการอบรมจากฟลิปสดำเนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเ -
ลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำผลิตภัณฑนี้ไปใชงาน เวนแ -
ตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำแนะนำในการใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย 
เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำผลิตภัณฑนี้ไปเลน -
ควรเก็บสายไฟใหพนมือเด็ก ไมควรปลอยใหสายไฟหอยลงมาจากขอบโตะหรือบริเวณที่วางผลิตภัณฑนี้อย  -
ตรวจดูใหแนใจวาชิ้นสวนทำความรอน เซ็นเซอรอุณหภูมิและดานนอกของหมอในสะอาดและแหงกอนเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง -
หามใชงานหมอหุงขาว หากซีลยางกันรั่วซึมชำรุด -
ไมควรใชมือเปยกเสียบปลั๊กไฟเครื่องหรือกดปุ่มควบคุมใดๆ ที่ หนาจอควบคุม -
หามตอหมอหุงขาวกับเครื่องตั้งเวลาภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายรายแรงที่อาจเกิดขึ้น -
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ขอควรระวัง
หามใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนที่ผลิตโดยผผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ฟลิปสไมไดแนะนำ การรับประกันจะเปนโมฆะทันที หากคุณใชอุปกรณเสริม  -
หรือชิ้นสวนดังกลาว
ใชทัพพีตักขาวที่ใหมาเทานั้น ไมควรใชอุปกรณอื่นๆ ที่มีความคม -
ไมควรวางหมอหุงขาวลงบนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางบนเตาไฟหรือเครื่องหุงตมที่กำลังใชงานหรือที่มีความรอน -
ใสหมอในทุกครั้งกอนเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนังและเปดสวิตชหมอหุงขาว  -
ถอดปลั๊กไฟหมอหุงขาวออกทุกครั้งหากไมใชงานเปนเวลานาน -
ปลอยใหหมอหุงขาวเย็นลงทุกครั้งกอนทำความสะอาดหรือเคลื่อนยาย -
หามตั้งหมอในไวบนเตาไฟเพื่อหุงขาวโดยตรง -
 หากนำเครื่องไปใชในทางไมเหมาะสม นำไปใชในการคาหรือกึ่งการคา หรือใชโดยไมปฏิบัติตามคำแนะนำการใชงานในคมือนี้  -
การรับประกันจะถือเปนโมฆะและ Philips จะไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
ตัวเครื่องเหมาะสำหรับใชงานภายในครัวเรือนและการใชงานที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน -

ภายในหองครัวในราน สำนักงาน และสภาวะแวดลอมการทำงานอื่นๆ -
บานพักในฟารม; -
ใชงานภายในโรงแรม โมเต็ลและสภาวะแวดลอมที่อยอาศัยอื่น -
สภาวะแวดลอมประเภทที่พัก -

วางหมอหุงขาวไวบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง -
ขณะที่หมอหุงขาวกำลังทำงานอย บริเวณรอบๆ พื้นที่วางหมอหุงขาวอาจจะมีความรอน สัมผัสไดเฉพาะบริเวณหนาจอควบคุมเทานั้น -
ควรระวังไอนพงออกจากชองระบายในระหวางหุงขาวหรือเมื่อเปดฝาหมอหุงขาว -
หามยกและเคลื่อนยายหมอหุงขาวโดยดึงดามจับขณะหมอหุงขาวทำงาน -
ใหระมัดระวังเมื่อจับถือหมอในและตะแกรงสำหรับนึ่งอาหารหลังการใชงานเนื่องจากอาจรอนและหนัก -
ไมควรปลอยใหหมอหุงขาวโดนแสงแดด -
หามแหยวัตถุที่ทำดวยโลหะและวัสดุแปลกปลอมเขาไปในชองระบายไอน -
หามวางวัตถุที่เปนแมเหล็กบนฝา และหามใชงานหมอหุงขาวใกลกับวัตถุที่เปนแมเหล็ก  -
หามใช หมอในหากมีรูปทรงบิดเบี้ยว -
อยาเติมนเกินขีดระดับสูงสุดที่ระบุไวที่หมอในเพื่อปองกันการลน  -
หามใสทัพพีตักขาวภายในหมอขณะหุงหรืออนขาว -
ทำความสะอาดเครื่องหลังใชงานทุกครั้ง -
หามทำความสะอาดหมอหุงขาวดวยเครื่องลางจาน -

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑของฟลิปสไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำแนะนำในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยาง
ปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

ฟงกชันสำรอง ไฟฟา
หมอหุงขาวมีฟงกชันสำรองไฟฟาที่จำสถานะ กอนไฟฟาดับ โดยสามารถจายไฟฟาสำรองไดนานถึง 2 ชั่วโมง หากไฟฟาดับขณะการทำอาหาร เวลาในการหุงเริ่มนับถอ
ยหลังตอภายหลังที่ไฟฟาติดแลว 
หากไฟฟาดับนานกวา 2 ชั่วโมง หรือไฟฟาดับขณะหุงขาว หมอหุงขาว จะรีเซ็ตเปนโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาติด ใหเปดหมอหุงขาวเพื่อนำสิ่งตางๆ ออก 
แลวเริ่มทำใหมอีกครั้ง
หากคุณตั้งเวลาและตั้งคาการหุงขาวไวลวงหนา เมื่อไฟฟาดับ ขั้นตอนการหุงขาว จะเริ่มขึ้นเมื่อไฟฟาติด ขั้นตอนการหุงขาวจะเริ่มภายใน 12  ชั่วโมง

การเตรียมตัวกอนใชงาน 

กอนใชงานครั้งแรก

 1  ถอดถุงพลาสติกระหว่างหม้อในและแผ่นทำความร้อนออกก่อน 

 2  ควรทำความสะอาดสวนตางๆ ของหมอหุงขาวใหเรียบรอยกอนการใชงานครั้งแรก (ดูหัวขอ ‘การทำความสะอาด’) 

 3  เช็ดสวนตางๆ ใหแหงกอนเริ่มใชหมอหุงขาว

 4  ติดชองสำหรับใสทัพพีเขากับหมอหุงขาว (รูปที่ 2)

แผงควบคุมและหนาจอ

แผงควบคุมมี 12 ปุ่มที่ใชในการควบคุมหมอหุงขาว หนาจอแสดงขอมูลของขั้นตอนที่เลือก 
ไฟหนาจอจะสวางขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเพื่อใหคุณดูขอมูลบนหนาจอไดชัดเจนขึ้น
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หมายเหตุ: เมื่อหมอหุงขาวกำลังหุงหรืออนใหความรอน ไฟหนาจอจะดับ หลังจาก 10 นาที
แผงควบคุมและหนาจอ (รูปที่ 3) -

ปุ่ม Up และ Down
คุณสามารถใชปุ่ม Up และ Down ดานลางหนาจอเพื่อเลือกเมนูที่ตองการ และปรับ การตั้งคาตางๆ (นาฬิกา ตัวตั้งเวลา และเวลาที่ใชหุง)

ปุ่มเมนู/ควบคุม
มีปุ่มควบคุม 4 ปุ่มที่ดานบนสุดของแผงควบคุม และ 6 ปุ่มที่ดานลางของแผงควบคุม
ปุ่มกะพริบแสดงวาสามารถกดปุ่มนี้เพื่อทำขั้นตอนถัดไป สามารถใชปุ่ม Stop/Cancel (หยุด/ยกเลิก) เพื่อหยุดการทำอาหารหรือเวลาที่ตั้งไว นอกจากนี้ยังสามารถใชปุ่มนี้เ
ปนปุ่ม ยกเลิกเมื่อไดตั้งโปรแกรมหุงไว เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนานี้ 

เมนู
 บางเมนูมีเมนูยอย เมื่อกดปุ่มเมนูเหลานี้ เมนูยอยจะปรากฏบนหนาจอ หากเมนูไมมีเมนูยอย ขั้นตอนแรกในการหุงขาวจะปรากฏบนหนาจอ 
บางเมนู ขอความและสัญลักษณจะแสดงบนหนาจอควบคุมเพื่อใหคำแนะนำในการปรุงอาหารในแตละขั้นตอน 

การตั้งเวลา

หมายเหตุ: เวลาในการประกอบอาหารขณะที่ทำการประกอบอาหารหรือขณะที่อยในโหมดอนเก็บความรอนไมสามารถปรับเปลี่ยนได

 1  เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนังและกดสวิตชหลักเปด 
หนาจอแสดงขอความทักทาย (‘Good morning’, ‘Good afternoon’ หรือ ‘Good evening’ [‘อรุณสวัสดิ์’, ‘สวัสดีตอนบาย’ หรือ ‘สวัสดีตอนเย็น’])  ,

 2  กดปุ่ม Preset/Clock (ตั้งคาลวงหนา/นาฬิกา) สองครั้ง (รูปที่ 4)

 3  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือก ‘Clock setting’ (การตั้งคานาฬิกา)  (รูปที่ 5)

 4  กดปุ่ม Cook/OK (รูปที่ 6)

 5  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อตั้งนาฬิกา (รูปแบบ 24 ชั่วโมง) กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็
ว (รูปที่ 7)

 6  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อยืนยันเวลา (รูปที่ 6)

หมายเหตุ: กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
หนาจอแสดง ขอความ ‘Saved’ (บันทึกแลว) เวลาหยุดกะพริบและหนาจอจะแสดงเวลาที่ตั้งไว (รูปที่ 8) ,

หมายเหตุ: หากไมกดปุ่ม Cook/OK ภายใน 30 วินาที เวลาที่ตั้งไวจะไดรับการยืนยันการตั้งคาอยางอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หนาจอแสดงเวลาเมื่อเสียบปลั๊กหมอหุงขาวเขากับเตารับผนัง

การตั้งคาแสดงภาษา

มีภาษาใหเลือก 3 ภาษา คือ จีนไตหวัน จีนแผนดินใหญ หรือภาษาอังกฤษ

 1  กดปุ่ม Preset/Clock (ตั้งคาลวงหนา/นาฬิกา) สองครั้ง (รูปที่ 4)

 2  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือก ‘Clock setting’ (การตั้งคาภาษา) (รูปที่ 9)

 3  กดปุ่ม Cook/OK (รูปที่ 6)

 4  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ (จีนไตหวัน จีนแผนดินใหญหรือภาษาอังกฤษ) (รูปที่ 10)

 5  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อยืนยันการตั้งคาภาษา (รูปที่ 6)

หมายเหตุ: กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
หนาจอแสดงขอความ ‘Saved’ (บันทึกแลว) (รูปที่ 8) ,

การใชงาน

รายการเมนูของหมอหุงขาว 20 เมนู

เมนู เมนูยอย

ขาว เปลา
ธรรมดาอยางเร็ว
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เมนู เมนูยอย
ขาว ธรรมดาปริมาณนอย

ขาวเหนียว
ผสม
ขาวพรอมซุป

โจก/พาสตา โจกขนไมใสเครื่อง
โจกเหลวไมใสเครื่อง
โจกธัญพืชรวม
พาสตา

ซุป/ตน ซุปผัก
Stew (ตน)
ซุปแบบเคี่ยวนาน

โยเกิรต โยเกิรต
อาหารหวาน/พุดดิ้ง ซุปถั่วเขียว

เคกซีเรียล
เคกแครอท
พุดดิ้งหัวไชเทา
พุดดิ้งเผือก

พลังไอน พลังไอน

คำแนะนำในการปรุงอาหารในแตละขั้นตอน

ตารางดานลางแสดงขั้นตอนที่ตองทำในแตละเมนูยอย
จำนวนที่แสดงดานลางเกี่ยวของกับจำนวนในตาราง และบอกสิ่งที่ตองทำตอไปขณะขั้นตอนการทำอาหาร
1 กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการปรุงอาหาร หากไมกดปุ่มนี้ ขั้นตอนการปรุงอาหารจะเริ่มตนหลังจาก 10 วินาที
2 กดปุ่ม Cook/OK เพื่อดำเนินการปรุงอาหารตอ หากไมกดปุ่มนี้ขั้นตอนการปรุงอาหารจะดำเนินการตออัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที
3 การทำอาหารเริ่มตนหากกดปุ่ม Cook/OK
4 กดปุ่ม Cook/OK หากไมกดปุ่มนี้ หนาจอจะแสดงเวลาที่ใชหุงโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาที
5 กดปุ่ม Cook/OK หากไมกดปุ่มนี้ หนาจอจะแสดงเวลาที่ใชหุงโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที

เมนู เมนูยอย ขั้นตอนกอนการทำอาหาร เวลาที่ใชในการทำอาหารสำ
หรับขั้นที่สอง

ขั้นตอนระหวางการทำอาหาร ขั้นตอนหลังการทำอาหาร

ขาว ขาวพรอมซุป หุงขาวขั้นแรก (1) ขึ้นอยกับปริมาณขาวที่หุง เติมนซุปอนและสวนผสมอื่นๆ 
(2)

โจก/พาสตา โจก ธัญพืชรวม เติมธัญพืชรวมและน (5)
พาสตา เติมพาสตา ซอสและน (5)

ซุป/ตน ซุปผัก เติมนเพื่อทำนซุป (4) ประมาณ 10-15 นาที เติมผัก (2)
Stew (ตน) เติมน เนื้อสัตวและสวนผสมอื่นๆ (4)
ซุปแบบเคี่ยวนาน เติมนและสวนผสมตางๆ(4)

โยเกิรต โยเกิรต เทสวนผสมของนอม (40°C) 
และโยเกิรตลงในหมอโยเกิรต 
เติมนในหมอใน (5)

อาหารหวาน/
พุดดิ้ง

ซุปถั่วเขียว เติมนและสวนผสมของหวานตางๆ 
(4)

พุดดิ้งหัวไชเทา เติมหัวไชเทา กงแหง กุนเชียง 
และเครื่องปรุงรส (1)

20 นาที เติมสวนผสมแปงขาวเจา (3)

พุดดิ้งเผือก เติมเผือก กุนเชียง กงแหง 
และเครื่องปรุงรส (1)

20 นาที เติมสวนผสมแปงขาวเจา (3)

เคกซีเรียล วางเคกที่ผสมแลวในหมอใน (1)
เคกแครอท วางเคกที่ผสมแลวในหมอใน (1)

พลังไอน พลังไอน วางจานบนตะแกรงสำหรับนึ่งอาหาร 
เติมนลงในหมอใน (5)
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วิธีหุงขาว

เมนูหมอหุงขาวนี้ประกอบดวย 6 เมนูยอยที่ชวยใหหุงขาวชนิดตางๆ ได และทำอาหารที่ทำจากขาวสูตรตางๆ ได

 1  ตวงขาวดวยถวยตวงที่จัดให (รูปที่ 11)
ขาวสาร 1 ถวยสามารถหุงขาวสวยได 2 ชาม ทั้งนี้ไมควรตวงขาวสารเกินตำแหนงที่ระบุไวภายในหมอ ขาวสาร 1 ถวยจะมีปริมาณราว 180 มิลลิลิตร

HD4768: ความจุของหมอใน 5.0 ลิตร, สามารถหุงขาวไดสูงสุด 1.8 ลิตร -
HD4766: ความจุของหมอใน 4.0 ลิตร, สามารถหุงขาวไดสูงสุด 1.5 ลิตร -

เมนูแสดงปริมาณขาวและเวลาที่ใชในการหุง
ตารางดานลางแสดงเวลาที่ใชในการทำอาหารโดยประมาณ เวลาที่ใชในการทำอาหารจริงอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยกับแรงดันไฟฟา อุณหภูมิหอง ความชื้น 
และปริมาณนที่ใช

เมนู เวลาที่ใชหุงสำหรับรน HD4766 ปริมาณขาว (ถวย) สำหรับรน 
HD4766

เวลาที่ใชหุงสำหรับรน HD4768 ปริมาณขาว (ถวย) สำหรับรน 
HD4768

ขาวเปลา 40-50 นาที 2-8 40-50 นาที 2-10
ขาวธรรมดาอยางเร็ว* 30-40 นาที 2-4 30-40 นาที 2-6
ธรรมดาปริมาณนอย* 40-50 นาที 2-3 40-50 นาที 2-3
ขาวเหนียว 50-90 นาที 2-8 50-90 นาที 2-8
ขาวแบบผสม 40-50 นาที 2-4 40-50 นาที 2-6
ขาวพรอมซุป 35-70 นาที 2-8 35-70 นาที 2-10

หมายเหตุ: ควรแชถั่วเหลือง เมล็ดถั่วหรือธัญพืชที่ใชหุงผสมรวมกับขาวกอนหุงขาวทุกครั้ง
*เพื่อใหไดผลดีที่สุด แนะนำใหหุงครั้งละไมเกิน 4 ถวยตวง (รน HD4766) หรือ 6 ถวยตวง (รน HD4768)
**ขอแนะนำใหหุงขาวครั้งละไมเกิน 3 ถวยเพื่อใหไดขาวที่หุงสุกดีที่สุด

 2  ซาวขาวใหสะอาด

 3  เทขาวที่ซาวเรียบรอยแลวลงในหมอใน 

 4  เติมนตามระดับนที่แสดงอยภายในหมอตามจำนวนขาวที่ตวงและชนิดขาวที่ใช จากนั้นเกลี่ยขาวที่จะหุงใหอยในระดับที่เสมอกัน
ตัวอยาง เชน หากตองการหุงขาวที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ถวย ใหเติมนถึงระดับ 4 ถวยสำหรับขาวที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

HD4768 (รูปที่ 12) -
HD4766  (รูปที่ 13) -

หมายเหตุ: ระดับนที่แสดงภายในหมอเปนการคาดคะเนเทานั้น สามารถเติมนไดตามความตองการหรือตามชนิดของขาวที่หุง

 5  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา 

 6  วางหมอในลงในตัวเครื่อง (รูปที่ 14)
ตรวจดูใหแนใจวาวางหมอเขาที่และดามจับมือยในแนวเดียวกันกับชองที่อยตัวหมอ

หมายเหตุ: ตรวจดูใหแนใจวาชิ้นสวนทำความรอนและดานนอกของหมอในสะอาดและแหง

 7  เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนังและกดสวิตชหลักเปด 

 8  ปดฝาหมอหุงขาว

หามใชแรงกดปดฝาหมอ หากฝาหมอปดไมสนิท ใหตรวจสอบวาวางหมอในในตำแหนงที่ถูกตองแลวหรือไม

 9  กดปุ่ม Rice (ขาว) แลวกดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกชนิดขาว (รูปที่ 15)

 10  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร
ไฟ Cook/OK จะสวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารจะปรากฏบนหนาจอ (รูปที่ 16) ,
หนาจอจะเริ่มนับถอยหลังเปนนาที (10, 9, 8 เปนตน) ในชวง 10 นาทีสุดทายกอนเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำอาหาร  ,
เมื่อขาวสุก จะมีสัญญาณดัง และไฟ Keep warm/Reheat จะสวางขึ้นเพื่อแสดงวาหมอหุงขาวเปลี่ยนเปนโหมดอน ,
หนาจอนับเวลาอนเปนชั่วโมง ( สูงสุด 12 ชั่วโมง) ,

 11  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อยกเลิกโหมดอนเก็บความรอน (รูปที่ 17)
หากตองการใหโหมดอนเก็บความรอนทำงานตออีก ใหกดปุ่ม Keep warm/Reheat (อน/อนรอน) อีกครั้ง

 12  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา  (รูปที่ 18)
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 13  คนขาวเพื่อใหไมเกาะกันแนน
คนขาวเพื่อใหไอนสวนเกินระบายออก ซึ่งจะทำใหขาวฟูยิ่งขึ้น

 14  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

ขาวพรอมซุป

 1  ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’

 2  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อยืนยันการตั้งคา (รูปที่ 6)
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 3  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร
หากคุณไมกดปุ่ม Cook/OK อีกครั้ง ขั้นตอนการปรุงอาหารจะเริ่มตนหลังจาก 10 วินาที

ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ  ,

 4  หมอหุงขาวสงเสียงบี๊พและปุ่ม Cook/OK กะพริบ เพื่อแสดงถึงเวลาที่ตองเติมสวนผสมอื่นๆ

 5  เติมสวนผสมที่แสดงบนหนาจอ แลวกดปุ่ม Cook/OK เพื่อดำเนินการปรุงอาหารตอ
หากคุณไมกดปุ่ม Cook/OK อีกครั้ง ขั้นตอนการปรุงอาหารจะเริ่มตนหลังจาก 30 วินาที 

หนาจอจะเริ่มนับถอยหลังเปนนาที (10, 9, 8 เปนตน) ในชวง 10 นาทีสุดทายกอนเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำอาหาร  ,
เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหาร หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและและหนาจอจะปรากฏขอความ ‘Done’ ,

 6  กดปุ่ม Stop/Cancel หนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกขั้นตอนการทำอาหาร การตั้งคาลวงหนาหรือโหมดอนเก็บความรอน

 7  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

โจก

เมนูโจก/พาสตา มีเมนูยอยสำหรับโจก 3 เมนู

เมนู เวลาที่ใชหุงสำหรับรน HD4766 ปริมาณขาว (ถวย) สำหรับรน 
HD4766

เวลาที่ใชหุงสำหรับรน HD4768 ปริมาณขาว (ถวย) สำหรับรน 
HD4768

โจกขนไมใสเครื่อง 0.5-4 ชม. 0.5-2 0.5-4 ชม. 0.5-2.5
โจกเหลวไมใสเครื่อง 0.5-4 ชม. 0.5-1 0.5-4 ชม. 0.5-1.5
โจกธัญพืชรวม 0.5-4 ชม. 0.5-2 0.5-4 ชม. 0.5-2.5

 1  เติมสวนผสมและนลงในหมอใน

 2  เติมน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดรวมถึงน้ำ ไม่เกินระดับสูงสุดของขีดแสดงระดับน้ำสำหรับการต้มโจ๊กที่ระบุไว้ด้านในของหม้อชั้นใน

ไม่เหมาะกับการทำอาหารจากข้าวเจ้า/ แป้งถั่วเนื่องจากอาจทำให้น้ำล้นหม้อได้

HD4768 (รูปที่ 19) -
HD4766 (รูปที่ 20) -

 3  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้

 4  กดปุ่ม Congee/Pasta (รูปที่ 21)

 5  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกประเภทโจกที่คุณตองการทำ 

 6  กดปุ่ม Cook/OK
เวลาในการประกอบอาหารดีฟอลต 1 ชั่วโมงจะปรากฏบนหนาจอ ,
หากคุณเลือก ‘mixed grain congee’ (โจกธัญพืชรวม) คำแนะนำจะปรากฏบนหนาจอ ,

หมายเหตุ: หากคุณเลือก ‘mixed grain congee’ (โจกธัญพืชรวม) และคุณไมกดปุ่ม Cook/OK หนาจอจะแสดงเวลาที่ใชหุงโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที 

 7  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อปรับเวลาที่ใชหุง กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว
คุณสามารถตั้งคาเวลาไดตั้งแตในชวงระหวาง 30 นาทีถึง 4 ชั่วโมง

เคล็ดลับ: ตั้งเวลา 30 นาที หากหุงขาว 0.5 ถวย โดยใชหมอหุงขาวรน HD4766 หรือ HD4768 ตั้งเวลา 4 ชั่วโมง หากหุงขาว 2 ถวย โดยใชหมอหุงขาวรน 
HD4766 หรือ 2.5 ถวย โดยใชหมอหุงขาวรน HD4768
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 8  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร (รูปที่ 6)
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง  ,
เมื่อขาวสุก จะมีสัญญาณดัง และไฟ Keep warm/Reheat สวางขึ้นเพื่อแสดงวาหมอหุงขาวเปลี่ยนไปเปนโหมดอนเก็บความรอน ,
หนาจอนับเวลาอนเปนชั่วโมง ( สูงสุด 12 ชั่วโมง) ,

 9  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อยกเลิกโหมดอนเก็บความรอน

 10  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 11  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

การประกอบอาหารในเมนูตางๆ

ตารางดานลางแสดงเวลาเริ่มตนในการประกอบอาหาร และเวลาในการประกอบอาหารที่ปรับไดในเมนูตางๆ

เวลาในการประกอบอาหารในเมนูตางๆ
เมนู เวลาในการประกอบอาหารดีฟอลต ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเวลาในการปร

ะกอบอาหารดีฟอลต
เวลาในการประกอบอาหารแบบปรับได เวลาในการประกอบอาหาร

ที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด
พาสตา 30 นาที พาสตา 250 กรัม 20-30 นาที 30 นาที
ซุปผัก 30 นาที เติมนซุปใหถึงตัวแสดงระดับขาวธรรมด

าระดับ 4
30 นาที -1 ชั่วโมง 30 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที

ซุปแบบเคี่ยวนาน 3 ชั่วโมง เติมนซุปใหถึงตัวแสดงระดับขาวธรรมด
าระดับ 8

2-4 ชม. 4 ชั่วโมง

โยเกิรต 4 ชั่วโมง โยเกิรต 4 ถวย 3-6 ชม. 4 ชั่วโมง
ซุปถั่วเขียว 1 ชม. น 2 ลิตร 30 นาที - 4 ชั่วโมง 2 ชม.
เคกซีเรียล 50 นาที เติมสวนผสมเคกจนถึงระดับเคก - -
เคกแครอท 50 นาที เติมสวนผสมเคกจนถึงระดับเคก - -
Stew (ตน) 1 ชม. เนื้อสัตว 300 กรัม 45 นาที -4 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง
พุดดิ้งหัวไชเทา 70 นาที หัวไชเทา 600 กรัม, ฟกทอง 250 กรัม, 

น 360 มล., สวนผสมแปงขาวเจา 300 
กรัม เติมสวนผสมจนถึงระดับพุดดิ้ง

- -

พุดดิ้งเผือก 70 นาที เผือก 700 กรัม, สวนผสมแปงขาวเจา 
250, น 700 มล. จนถึงระดับพุดดิ้ง

- -

การนึ่งอาหาร 30 นาที ซี่โครงหมู 300 กรัม 10 นาที -1 ชั่วโมง 1 ชม.

พาสตา

เมนูโจก/พาสตา มีเมนูยอยสำหรับพาสตา 1 เมนู. โปรดดูส่วนสูตรอาหารสำหรับแนวทางในการทำอาหาร

 1  เติมสวนผสมและนลงในหมอใน.

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนผสมทั้งหมดรวมถึงนไมเกินระดับสูงสุดของขีดแสดงระดับนสำหรับพาสตาที่ดานในของหมอชั้นใน

HD4768 (รูปที่ 22) -
HD4766 (รูปที่ 23) -

 2  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้

 3  กดปุ่ม Congee/Pasta แลวกดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกเมนูยอย Pasta (รูปที่ 21)
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 4  กดปุ่ม Cook/OK
เวลาในการประกอบอาหารดีฟอลต 30 นาที จะปรากฏบนหนาจอ ,

 5  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อปรับเวลาที่ใชหุง กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว
คุณสามารถตั้งคาเวลาไดตั้งแตในชวงระหวาง 20- 30 นาที

 6  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร 
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
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หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง  ,
เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหาร หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและและหนาจอจะปรากฏขอความ ‘Done’ ,

 7  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 8  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

ซุป/ตน

ซุป
เมนูซุป/ตนมีเมนูยอยสำหรับซุป 2 เมนู: ซุปผักและซุปแบบเคี่ยวนาน เมนูยอยซุปผักเหมาะสำหรับการปรุงซุปที่ตองใชเวลาการทำอาหารสั้นแตใชไฟสูง เชน 
กะหลปลีและซุปเนื้อสัตว  เมนูยอยซุปแบบเคี่ยวนานเหมะสำหรับการปรุงซุปที่ตองใชเวลาการทำอาหารนานกวาแตใชไฟตเพื่อใหรสชาติทั้งหมดออกมาจากสวนผสม 
เชน ซุปไกยาจีน

 1  ใสสวนผสมในหมอในตามที่ปรากฏบนหนาจอ 

หมายเหตุ: คุณสามารถเติมผักสำหรับซุปผักไดในหมอในในขั้นตอนที่สอง เพื่อใหสวนผสมนิ่ม 

 2  เติมน

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนผสมทั้งหมดรวมถึงนไมเกินระดับสูงสุดของขีดแสดงระดับนสำหรับซุปที่ดานในของหมอชั้นใน

HD4768 (รูปที่ 22) -
HD4766 (รูปที่ 23) -

 3  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้

 4  กดปุ่ม Soup/Stew  (รูปที่ 24)

 5  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกประเภทซุปที่คุณตองการทำ 

 6  กดปุ่ม Cook/OK
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 7  กดปุ่ม Cook/OK หากคุณไมกดปุ่มนี้ หนาจอจะแสดงเวลาที่ใชปรุงซุปผักหรือซุปแบบเคี่ยวนานโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาที
เวลาในการประกอบอาหารดีฟอลต (ซุปผัก 30 นาที และซุปแบบเคี่ยวนาน 3 ชั่วโมง) จะปรากฏบนหนาจอ ,

 8  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อปรับเวลาที่ใชหุง กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว
คุณสามารถตั้งเวลาไดตั้งแต 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับซุปผักและ 2 ถึง 4 ชั่วโมง สำหรับซุปแบบเคี่ยวนาน

 9  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง  ,
สำหรับซุปผัก หมอหุงขาวสงเสียงบี๊พ ไฟ Cook/OK จะกะพริบเพื่อแสดงวาคุณตองทำขั้นตอนถัดไปที่แสดงบนหนาจอ กดปุ่ม Cook/OK  ,
เพื่อดำเนินการปรุงอาหารตอ หากไมกดปุ่มนี้ ขั้นตอนการปรุงอาหารจะเริ่มตนอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที 
เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหาร หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและและหนาจอจะปรากฏขอความ ‘Done’ ,
หนาจอนับเวลาอนเปนชั่วโมง ( สูงสุด 12 ชั่วโมง) ,

 10  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อยกเลิกโหมดอนเก็บความรอน

 11  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 12  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

Stew (ตน)
เมนูซุป/ตนมีเมนูยอยสำหรับซุป 1เมนู

 1  เติมสวนผสมและนลงในหมอใน

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนผสมทั้งหมดรวมถึงนไมเกินระดับสูงสุดของขีดแสดงระดับนสำหรับสตูที่ดานในของหมอชั้นใน

 2  เติมน ใหทวมสวนผสม ¾ 

 3  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้ 

 4  กดปุ่ม Soup/Stew (รูปที่ 24)
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 5  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกเมนูยอย Stew 

 6  กดปุ่ม Cook/OK 
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 7  กดปุ่ม Cook/OK หากไมกดปุ่มนี้ หนาจอจะแสดงเวลาที่ใชหุงโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาที
เวลาในการประกอบอาหารดีฟอลต 1 ชั่วโมงจะปรากฏบนหนาจอ ,

 8  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อปรับเวลาที่ใชหุง กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว
คุณสามารถตั้งคาเวลาไดตั้งแต 45 นาทีถึง 3 ชั่วโมง

 9  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร 
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง  ,
เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหาร หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและและหนาจอจะปรากฏขอความ ‘Done’ ,
เมื่อขาวสุก จะมีสัญญาณดัง และไฟ Keep warm/Reheat สวางขึ้นเพื่อแสดงวาหมอหุงขาวเปลี่ยนไปเปนโหมดอนเก็บความรอน ,
หนาจอนับเวลาอนเปนชั่วโมง ( สูงสุด 12 ชั่วโมง)  ,

 10  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อยกเลิกโหมดอนเก็บความรอน

 11  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 12  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

โยเกิรต

โปรดดูส่วนสูตรอาหารสำหรับแนวทางในการทำอาหาร

 1  เทสวนผสมนมอนและโยเกิรตลงในหมอโยเกิรต 

 2  วางถาดสำหรับนึ่งอาหารลงในหมอใน (รูปที่ 25)

 3  เติมนลงในหมอใน (รูปที่ 26)

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนผสมทั้งหมดรวมถึงนไมเกินระดับสูงสุดของขีดแสดงระดับนสำหรับโยเกิรตที่ดานในของหมอชั้นใน

HD4768 (รูปที่ 22) -
HD4766 (รูปที่ 23) -

 4  วางหมอโยเกิรตบนถาดสำหรับนึ่งอาหาร  (รูปที่ 27)

 5  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้

 6  กดปุ่ม Yoghurt  (รูปที่ 28)

 7  กดปุ่ม Cook/OK 
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 8  กดปุ่ม Cook/OK หากไมกดปุ่มนี้ หนาจอจะแสดงเวลาที่ใชหุงโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที
เวลาในการประกอบอาหารดีฟอลต 4 ชั่วโมงจะปรากฏบนหนาจอ ,

 9  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อปรับเวลาที่ใชหุง กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว
คุณสามารถตั้งคาเวลาไดตั้งแต 3 ถึง 6 ชั่วโมง

 10  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร 
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง  ,
เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหาร หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและหนาจอจะปรากฏขอความ ‘Done’ ,

 11  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 12  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

อาหารหวาน/พุดดิ้ง

เมนูอาหารหวาน/พุดดิ้งมีเมนูยอยสำหรับอาหารหวาน 1 เมนู 2 เมนูยอยสำหรับพุดดิ้ง และ 2 เมนูยอยสำหรับเคก 
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ซุปถั่วเขียว

 1  เติมสวนผสมและนลงในหมอใน

 2  เติมน

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนผสมทั้งหมดรวมถึงนไมเกินระดับสูงสุดของขีดแสดงระดับนสำหรับของหวานที่ดานในของหมอชั้นใน

HD4768 (รูปที่ 22) -
HD4766 (รูปที่ 23) -

 3  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้

 4  กดปุ่ม Dessert/Pudding  (รูปที่ 29)

 5  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือก Green bean soup (ซุปถั่วเขียว)

 6  กดปุ่ม Cook/OK
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 7  กดปุ่ม Cook/OK หากไมกดปุ่มนี้ หนาจอจะแสดงเวลาที่ใชหุงโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาที
เวลาในการประกอบอาหารดีฟอลต 1 ชั่วโมงจะปรากฏบนหนาจอ ,

 8  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อปรับเวลาที่ใชหุง กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว
คุณสามารถตั้งคาเวลาไดตั้งแตในชวงระหวาง 30 นาทีถึง 4 ชั่วโมง

 9  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร 
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง  ,
เมื่อขาวสุก จะมีสัญญาณดัง และไฟ Keep warm/Reheat สวางขึ้นเพื่อแสดงวาหมอหุงขาวเปลี่ยนไปเปนโหมดอนเก็บความรอน ,
หนาจอนับเวลาอนเปนชั่วโมง ( สูงสุด 12 ชั่วโมง) ,

 10  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อยกเลิกโหมดอนเก็บความรอน

 11  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 12  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

พุดดิ้ง
เมนูอาหารหวาน/พุดดิ้งมีเมนูยอยสำหรับพุดดิ้ง 2 เมนู คือ พุดดิ้งหัวไชเทาและพุดดิ้งเผือก. โปรดดูส่วนสูตรอาหารสำหรับแนวทางในการทำอาหาร

 1  เติมสวนผสมและนลงในหมอใน
พุดดิ้งหัวไชเทา: ใสหัวไชเทา กุนเชียง กงแหง และเครื่องปรุงรส ในหมอในและผสมใหเขากัน -
พุดดิ้งเผือก: ใสเผือก กุนเชียง กงแหง และเครื่องปรุงรส ในหมอในและผสมใหเขากัน -

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนผสมทั้งหมดรวมถึงนไมเกินระดับสูงสุดของขีดแสดงระดับนสำหรับพุดดิ้งที่ดานในของหมอชั้นใน

หมายเหตุ: ทำตามคำแนะนำในสูตรพุดดิ้งหัวไชเทาหรือพุดดิ้งเผือกในบท ‘สูตรอาหาร’ 

 2  กดปุ่ม Dessert/Pudding (รูปที่ 29)

 3  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกประเภทพุดดิ้งที่ตองการทำ 

 4  กดปุ่ม Cook/OK
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 5  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร หากคุณไม่กดปุ่มนี้ ขั้นตอนการทำอาหารจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาที

หมายเหตุ: คุณไมสามารถเปลี่ยนเวลาในการทำในเมนูยอยพุดดิ้งได 
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
หมอหุงขาวสงเสียงบี๊พและปุ่ม Cook/OK กะพริบ เพื่อแสดงถึงเวลาที่ตองใสขาวและสวนผสมแปงขาวเจา  ,

ควรระมัดระวังเมื่อเปดฝาเพื่อเติมสวนผสมแปงขาวเจาเพราะฝาและไอนที่ออกมาจากหมอในจะรอนมาก 

 6  เติมสวนผสมแปงขาวเจาและคนใหเขาให จากนั้นกดปุ่ม Cook/OK เพื่อปรุงตอ หากไมกดปุ่มนี้ ขั้นตอนการปรุงอาหารจะไมเริ่มตน
หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง ,
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เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหาร หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและและหนาจอจะปรากฏขอความ ‘Done’ ,

 7  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 8  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

เคก
เมนูอาหารหวาน/พุดดิ้งมีเมนูยอยสำหรับเคก 2 เมนู คือ เคกซีเรียลและเคกแครอท. โปรดดูส่วนสูตรอาหารสำหรับแนวทางในการทำอาหาร

 1  กวนสวนผสมเพื่อเตรียมสวนผสมเคก

หมายเหตุ: ทำตามคำแนะนำในสูตรเคกในบท ‘สูตรอาหาร’ 

 2  ทานมันที่หมอใน 

 3  ใสสวนผสมเคกลงในหมอใน 

 4  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้ 

 5  กดปุ่ม Dessert/Pudding (รูปที่ 29)

 6  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกประเภทเคกที่ตองการทำ 

 7  กดปุ่ม Cook/OK
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 8  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการปรุงอาหาร หากไมกดปุ่มนี้ ขั้นตอนการปรุงอาหารจะเริ่มตนอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาที

หมายเหตุ: เวลาในการประกอบอาหารสำหรับเคกไมสามารถเปลี่ยนได
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง  ,
เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหาร หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและหนาจอจะปรากฏขอความ ‘Done’ ,

 9  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 10  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

การนึ่งอาหาร

 1  วางถาดสำหรับนึ่งอาหารลงบนตะแกรงสำหรับนึ่งอาหาร ขีดบนถาดสำหรับนึ่งอาหารตองใหตรงกับเครื่องหมายที่อยบนตะแกรงสำหรับนึ่งอาหา
ร  (รูปที่ 30)

 2  ตวงน 3 ถวยตวง แลวเทใสลงในหมอใน
น 3 ถวยตวงจะเดือดในเวลาประมาณ 8 นาที

หมายเหตุ: ปริมาตรของนขึ้นอยกับปริมาณอาหารที่ตองการนึ่ง

 3  วางตะแกรงสำหรับนึ่งอาหารที่ประกอบเขากับถาดสำหรับนึ่งอาหารลงในหมอใน (รูปที่ 31)

 4  วางอาหารที่ตองการนึ่งลงในจานหรือบนถาดสำหรับนึ่งอาหาร

หมายเหตุ: เพื่อการนึ่งอยางทั่วถึง ควรจัดอาหารใหกระจายออกเสมอกัน และไมควรกองอาหารทับกัน

 5  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้ 

 6  กดปุ่ม Steam เพื่อเลือกเมนูนึ่ง (รูปที่ 32)
คำแนะนำปรากฏบนหนาจอ ,

 7  กดปุ่ม Cook/OK หากไมกดปุ่มนี้ หนาจอจะแสดงเวลาที่ใชหุงโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที
เวลาในการประกอบอาหารดีฟอลต 30 นาที ปรากฏบนหนาจอ ,

 8  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อปรับเวลาที่ใชหุง กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว
คุณสามารถตั้งคาเวลาไดตั้งแตในชวงระหวาง 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

 9  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร
ไฟ Cook/OK สวางและสัญลักษณกำลังปรุงอาหารปรากฏบนหนาจอ ,
หนาจอนับเวลาการปรุงอาหารแบบนาทีถอยหลัง  ,
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เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหาร หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและและหนาจอจะปรากฏขอความ ‘Done’ ,

 10  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 11  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

การอนรอน

คุณสามารถใชโหมดอนรอนเพื่ออนขาวใหรอนขึ้น ใสขาวลงในหมอโดยไมเกินครึ่งหนึ่งของความจุหมอเพื่อใหไดขาวที่อนรอนพอดี

หมายเหตุ: อยาอนรอนขาวเย็นมากกวาหนึ่งครั้ง

 1  คยขาวออกจากกันแลวกระจายออกใหทั่วภายในหมอ

 2  เติมนลงในขาว ½ ถวย เพื่อปองกันไมใหขาวแหงเกินไป จำนวนนที่เติมขึ้นอยกับจำนวนขาวที่อนรอน
ถาขาวเริ่มไหมเกรียม ใหเติมนเพิ่ม

 3  ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ในหัวขอ ‘วิธีหุงขาว’ ในบทนี้

 4  กดปุ่ม Keep warm/Reheat สองครั้ง เพื่อเริ่มขั้นตอนการอนรอน  (รูปที่ 33)
ไฟ Keep warm/Reheat สวางและสัญลักษณแสดงการใหความรอนและเวลาที่เหลือในการใหความรอนจะปรากฏหนาจอ (รูปที่ 34) ,

หมายเหตุ: เวลาเริ่มตนสำหรับการอนรอนอยที่ 23 นาที
เมื่อขั้นตอนการใหความรอนเสร็จสิ้น จะมีเสียงบี๊พ และขอความ ‘Done’ จะปรากฏบนหนาจอ ,

 5  กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปดฝา

 6  กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อไปยังโหมดสแตนดบายหรือถอดปลั๊กหมอหุงขาวออก

การอน

โหมดอนเก็บความรอนชวยทำใหขาวรอนเปนเวลานาน

หมายเหตุ: ขอแนะนำไมใหอนขาวหรืออาหารนานเกิน 12 ชั่วโมง เพื่อคงรสชาติที่ดีไว

 1  กดปุ่ม Keep warm/Reheat หนึ่งครั้งเพื่อใชงานโหมดอนเก็บความรอน (รูปที่ 33)
ไฟ Keep warm/Reheat สวางอยางตอเนื่อง  ,
ในระหวางที่อนเก็บความรอนทำงาน หนาจอจะแสดงเวลาเปนชั่วโมง ตั้งแต 0 ถึง 11 (0 ชม., 1 ชม. ...11 ชม.)  ,
หลังจาก 12 ชั่วโมง โหมดอนเก็บความรอนจะหยุดโดยอัตโนมัติและหมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พ 10 ครั้ง หนาจอจะเปลี่ยนเปนแสดงเวลาปกติ ,

ตัวตั้งเวลา

ตารางขางลางแสดงตัวเลือกเวลาสำหรับเมนูตางๆ 

เมนู เมนูยอย ตัวเลือกตั้งเวลา
ขาว เปลา 1 - 24 ชม.

ธรรมดาอยางเร็ว -
ธรรมดาปริมาณนอย 1 - 24 ชม.
ขาวเหนียว 1 - 24 ชม.
ผสม 1 - 24 ชม.
ขาวพรอมซุป -

โจก/พาสตา โจกขนไมใสเครื่อง 1 - 24 ชม.
โจกเหลวไมใสเครื่อง 1 - 24 ชม.
โจกธัญพืชรวม 1 - 24 ชม.
พาสตา -

ซุป/ตน ซุปผัก -
ซุปแบบเคี่ยวนาน 1 - 12 ชม.
Stew (ตน) 1 - 12 ชม.

โยเกิรต โยเกิรต -
อาหารหวาน/พุดดิ้ง ซุปถั่วเขียว 1 - 12 ชม.

พุดดิ้งหัวไชเทา -
พุดดิ้งเผือก -
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เมนู เมนูยอย ตัวเลือกตั้งเวลา

อาหารหวาน/พุดดิ้ง เคกซีเรียล -
เคกแครอท -

พลังไอน พลังไอน 1 - 12 ชม.

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกเวลาประกอบอาหารเองไดบางเมนู สามารถตั้งไดทั้งนาฬิกาจับเวลาและระยะเวลาในการประกอบอาหาร 
คุณสามารถตั้งเวลาใดกอนก็ได

ใชปุ่ม Preset/Clock สำหรับการตั้งเวลาพรอมเสิรฟ

 1  กดปุ่ม Preset/Clock (รูปที่ 4)
เมนูที่สามารถใชงานไดจะมีไฟสวาง (รูปที่ 35) ,

 2  กดปุ่มเมนูที่ตองการใช และหากจำเปน ใหเลือกเมนูยอยที่ตองการดวยปุ่ม Up หรือ Down แลวกดปุ่ม Cook/OK

 3  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อตั้งเวลาพรอมเสิรฟ กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ: ตัวอยางเชน คุณสามารถใชปุ่ม Preset/Clock ตั้งคาเวลาสำหรับขาวสุกพรอมเสิรฟที่เวลา 18:30 น (รูปที่ 36).

 4  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา
ขอความ ‘Saved’ จะปรากฏบนหนาจอ ,
ไฟ Cook/OK สวางและขอความ ‘Timer set’ และเวลาพรอมเสิรฟสำหรับเมนูที่เลือกจะปรากฏบนหนาจอ ,
เมื่อขั้นตอนการทำอาหารเริ่ม สัญลักษณแสดงการทำอาหารและเวลาที่เหลือในการทำอาหารจะปรากฏบนหนาจอ ,

หมายเหตุ: หากการตั้งคาไวลวงหนาสั้นกวาเวลาทั้งหมดที่ใชในการประกอบอาหารในเมนูที่เลือกหมอหุงขาวจะเริ่มขั้นตอนการทำอาหารทันที โดยใชเวล
าในการประกอบอาหารดีฟอลต หากเวลาในการประกอบอาหารสามารถปรับเปลี่ยนคาได คุณสามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการประกอบอาหารไดกอนตั้ง
นาฬิกาจับเวลา

ใชปุ่มเมนู สำหรับการตั้งเวลาพรอมเสิรฟ

 1  กดปุ่มเมนูที่ตองการใช และหากจำเปน ใหเลือกเมนูยอยที่ตองการดวยปุ่ม Up หรือ Down แลวกดปุ่ม Preset/Clock

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่มตั้งคาไวลวงหนาในหนาจอเมนูยอย หนาจอแสดงในแตละขั้นตอนหรือหนาจอแสดงเวลาในการประกอบอาหา
ร

 2  กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อตั้งเวลาพรอมเสิรฟ กดปุ่ม Up หรือ Down คางไวเพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนาหรือถอยหลังอยางรวดเร็ว 

หมายเหตุ: ตัวอยางเชน คุณสามารถใชปุ่ม Preset/Clock ตั้งคาเวลาสำหรับขาวสุกพรอมเสิรฟที่เวลา 18:30 น.

 3  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา
ไฟ Cook/OK สวางและขอความ ‘Timer set’ และเวลาพรอมเสิรฟสำหรับเมนูที่เลือกจะปรากฏบนหนาจอ ,
เมื่อขั้นตอนการทำอาหารเริ่ม สัญลักษณแสดงการทำอาหารและเวลาที่เหลือในการทำอาหารจะปรากฏบนหนาจอ ,

การทำความสะอาด

ถอดปลั๊กไฟหมอหุงขาวออกกอนเริ่มทำความสะอาด

รอจนกวาหมอหุงขาวเย็นลงกอนเริ่มทำความสะอาด 

เพื่อปองกันสารเคลือบกันอาหารติดของหมอใน คุณไมควร:
ใชหมอในลางจานชาม -
ใสนสมสายชูลงในหมอ -

 1  ถอดตะแกรงสำหรับนึ่งอาหารพรอมถาด หมอโยเกิรต และหมอในออกจากหมอหุงขาว

 2  ถอดฝาปดดานในออกจากฝาปดดานนอก โดยกดปุ่มปลดล็อคและดึงฝาปดดานในออกทางดานลาง (รูปที่ 37)
หากตองการใสฝาปดดานในกลับเขาที่อีกครั้ง ใหสอดดานบนของฝาปดดานในเขาในฝาปดดานนอก และกดปุ่มปลดล็อคกลับเขาที่ (‘เสียงคลิก’)

 3  ถอดฝาปดชองไอนออกจากฝาดานนอกโดยดึงขึ้น (รูปที่ 38)
ถอดฝาครอบดานลางของฝาปดชองไอน กดตัวล็อคไปที่ตำแหนงเปดและถอดฝาครอบออกจากบานพับ  (รูปที่ 39) -
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ใสฝาครอบดานลางของฝาปดชองไอน ใสสวนที่ยื่นของฝาคลอบดานลางไปยังชองฝาปดกดฝาคลอบดานลางเขาไปที่ฝาปด (1) และกดตัวล็อคไปที่ตำแหนงปด  -
(2) (‘คลิก’) (รูปที่ 40)
หากตองการวางฝาปดชองไอนกลับเขาในชองระบายไอนของฝาดานนอก ใหใสเขาไปในชองแลวกดลงใหแนน -

 4  ทำความสะอาดฝาดานใน หมอใน ตะแกรงสำหรับนึ่งอาหารพรอมถาด หมอโยเกิรต ทัพพีตักขาว และฝาปดชองไอน ดวยฟองนหรือผาชุบนอ
นที่ผสมนยาทำความสะอาดเล็กนอย 

ไมควรใชของสารขัดถู ใยขัดถูหรือฝอยขัดหมอทำความสะอาดหมอในเปนอันขาด เพราะอาจทำลายสารเคลือบภายในได

 5  ควรใชผาชุบนบิดพอหมาดเทานั้นในการเช็ดทำความสะอาดดานนอกและดานในของตัวหมอหุงขาว 

หามจมหมอหุงขาวลงในนและหามเปดนกอกลางเปนอันขาด 

การจัดเก็บ

 1  คุณสามารถเก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดในหมอหุงขาวดวยวิธีตอไปนี้: (รูปที่ 41)
วางถาดสำหรับนึ่งอาหารที่ถอดออกได้ลงในหม้อชั้นใน -
วางหมอโยเกิรตลงในหมอใน -
วางถาดสำหรับนึ่งอาหารลงในหม้อชั้นใน  -

 2  ควรจัดเก็บในที่แหงและปลอดภัย

สภาพแวดลอม

หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแ -
วดลอมที่ดี (รูปที่ 42)

การรับประกันและบริการ

หากคุณตองการขอรับบริการ  ตองการทราบขอมูล หรือมีปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของบริษัท 
Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรดติดตอ
ตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ

การแกปญหา

หากหมอหุงขาวทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานไมดีพอ โปรดอานขอมูลในตารางดานลาง หากไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ 
Philips ในประเทศของทาน 
ปญหา สาเหตุ การแกปญหา
ไฟปุ่ม Cook/OK ไมติด มีปญหาเกี่ยวกับการตอสายไฟ ตรวจสอบวาสายไฟตอกับหมอหุงขาวอยางถูกตองหรือไม และปลั๊กไฟเสียบเ

ขากับเตารับบนผนังแนนหรือไม
สัญญาณไฟทำงานบกพรอง นำหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจำหนายฟลิปสหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจา

กฟลิปส
สัญญาณไฟอนขาวไมทำงาน เมื่อการปร
ะกอบอาหารเสร็จเรียบรอยแลว

สัญญาณไฟทำงานบกพรอง นำหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจำหนายฟลิปสหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจา
กฟลิปส

คุณไดอนอาหารใหรอน อบเคก ทำโยเกิรต 
หุงขาวดวยซุป ทำพาสตาหรือนึ่งอาหาร 

โหมดอนเก็บความรอนอัตโนมัติใชสำหรับเมนูขาว โจก ซุป 
สตูวและอาหารหวานเทานั้น

หนาจอไมทำงาน ยังไมเสียบปลั๊กไฟ หากยังไมเสียบปลั๊กไฟ ฟงกชันสำรองไฟฟาจะไมทำงานและหนาจอจะไมท
ำงานดวย

หมอหุงขาวไมทำงาน เติมนไมเพียงพอ ควรเติมนตามที่กำหนดไวภายในหมอในโดยดูที่ขีดบอกระดับน 
(ดูไดจากหัวขอ ‘การใชงาน’)

หมอหุงขาวไมทำงาน คุณไมไดกดปุ่ม Cook/OK
หมอในไมแนบสนิทกับแผนทำความรอน ตรวจดูวาไมมีสิ่งแปลกปลอมอยบนทำแผนทำความรอน
แผนทำความรอนชำรุดเสียหาย นำหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจำหนายฟลิปสหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจา

กฟลิปส
หมอในมีรูปทรงบิดเบี้ยว นำหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจำหนาย Philips หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจ

าก Philips
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ปญหา สาเหตุ การแกปญหา

เคกอบไมสุก ปริมาณสวนผสมมากเกินไป ตรวจดูปริมาณตามที่อธิบายไวในสูตรเคกในบท ‘สูตรอาหาร’

ขาวแข็งหรือแฉะเกินไป เติมนนอยหรือมากเกินไป ควรเติมนตามที่กำหนดไวภายในหมอในโดยดูที่ขีดบอกระดับน 
(ดูไดจากหัวขอ ‘การใชงาน’)

เลือกเมนูไมถูกตอง เลือกเมนูที่ตองการ (ดูไดจากบท ‘การใชหมอหุงขาว’)
มีกอนแปงในพุดดิ้ง คุณผสมสวนผสมตางๆ ของพุดดิ้งไมถูกตอง หลังจากเทสวนผสมแปง คนสวนผสมใหเขากันจนกวาจะเนื้อเดียวกัน
ไฟ Preset/Clock ไมสวางขณะตั้งเวลา สัญญาณไฟทำงานบกพรอง นำหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจำหนายฟลิปสหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจา

กฟลิปส
ขาวไหมเกรียม การซาวขาวไมถูกตอง ซาวขาวจนกระทั่งนใสขึ้น
หมอหุงขาวไมเปลี่ยนไปที่โหมดอนเก็บคว
ามรอนโดยอัตโนมัติ

คุณไดอนอาหารใหรอน อบเคก 
หุงขาวดวยซุป ทำพาสตาหรือนึ่งอาหาร

โหมดอนเก็บความรอนอัตโนมัติใชสำหรับเมนูขาว โจก ซุป 
สตูวและอาหารหวานเทานั้น

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิมีความผิดปกติ นำหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจำหนายฟลิปสหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจา
กฟลิปส

โยเกิรตไมแข็งตัวดี หรือเหลว คุณไดอนนมรอนเกิน 40°C 
ซึ่งทำใหแบคทีเรียใน โยเกิรตสูญเสียสภาพ

อยาอนนมนานเกินไปเพื่อทำใหแบคทีเรียในโยเกิรตยังมีชีวิต เพื่อใหไดโยเกิร
ตที่นมมากขึ้น อาจเติมนมผง 60 กรัม ลงในนมและอนใหความรอน

ขอความแสดงขอผิดพลาด E5 
ปรากฏขึ้นบนจอ

เกิดไฟฟาขัดของขณะหุงหรืออยในโหมดอนซึ่
งนานกวา 2 ชั่วโมง

เมื่อไฟฟาใชไดอีกครั้ง กดปุ่ม Stop/Cancel เพื่อรีเซ็ตหมอหุงขาว

สูตรอาหาร

พาสตา

โปรดดูส่วนพาสต้าสำหรับรายละเอียดกระบวนการ
เสิรฟ 3-4 คน
สวนผสม:

พาสตา 250 กรัม (เพนเนหรือมะกะโรนี)  -
ซอสพาสตา 500 มล.  -
น 700 มล. -

 1  ใสพาสตาและซอสพาสตาในหมอในและเติมนจนถึงขีดบอกระดับพาสตา กดปุ่ม Congee/Pasta และเลือกเมนูยอย Pasta 
ตั้งเวลาการประกอบอาหาร 20 นาที สำหรับมะกะโรนี หรือ 30 นาที สำหรับเพนเน แลวกดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มทำอาหาร

 2  เมื่อทำพาสตาเสร็จแลว โรยพริกไทยหรือชีสเล็กนอยลงที่ดานบนและเสิรฟพาสตาขณะรอน 

โยเกิรต

เสิรฟ 4 คน
สวนผสม:

นม 500 มล. -
โยเกิรตแบบเพลน 100 มล. -

 1  วางโยเกิรตไวที่อุณหภูมิหองสองสามนาที กอนใช เพื่อกระตนแบคทีเรียในโยเกิรต อนนมใหมีอุณหภูมิประมาณ 40°C ผสม โยเกิรตกับนมอนทัน
ทีในอีกหมอและเทสวนผสมลงในหมอโยเกิรตแตละหมอ ปดฝาหมอดวยฝาปด 

หมายเหตุ: ใชเวลา 2-3 นาที สำหรับอนนมใหรอน 40°C หากนมมีอุณหภูมิสูงเกินไป จะทำใหใหแบคทีเรียในโยเกิรตเสียสภาพ 

 2  วางถาดสำหรับนึ่งอาหารลงในหม้อใน เติมน้ำจนถึงขีดแสดงระดับสำหรับโยเกิร์ต จากนั้นวางถ้วยบนถาดสำหรับนึ่งอาหารและปิดฝา 

 3  กดปุ่ม Yoghurt และกดปุ่ม Cook/OK เพื่อยืนยัน กดปุ่ม Cook/OK อีกครั้งเพื่อข้ามข้อความแนะนำแรก ตั้งเวลาการทำอาหาร 3 ชั่วโมง 
จากนั้นกดปุ่ม Cook/OK เพื่อทำอาหารและปิดฝา

หมายเหตุ: หากตองการรสเปรี้ยวมากขึ้น ใหตั้งเวลาการประกอบอาหารใหนานขึ้น 

 4  เมื่อโยเกิรตเสร็จเรียบรอยแลว เติมผลไมหรือนผึ้งบนโยเกิรตและเสิรฟ หรืออาจปลอยใหโยเกิรตเย็นตัวและใสในตเย็นขามคืนและเสิรฟขณะเย็น 

เคล็ดลับ
เพื่อใหไดโยเกิรตที่นมและแข็งตัวดี คุณอาจเติมนมผง 60 กรัม ลงในนมและอนใหความรอน แลวทำตามขั้นตอนดานบน 
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เคกแครอท

เสิรฟ 3-4 คน
สวนผสม:

นมันพืช 200 มล.  -
ไข 4 ฟองใหญ -
นตาลทรายขาว 50 กรัม -
แปงอเนกประสงค 225 กรัม  -
แปงขนมปง 2 ชอนโตะ -
ผงฟู ½ ชอนชา (2 กรัม) -
เกลือเล็กนอย -
วนิลา 1 ชอนชา -
แครอทขูดฝอย 190 กรัม -

 1  ใสไข นมัน นตาลทรายขาว และวนิลาในชามใหญ แลวตีใหเขากัน

หมายเหตุ: ดูใหแนใจวานตาลไมจับดวยเปนกอน

 2  ผสมแปง ผงฟู แปงขนมปง และเกลือรวมกัน 

 3  เติมแครอทขูดฝอย

 4  เทสวนผสมทั้งหมดในหมอใน

 5  กดปุ่ม Dessert/Pudding และเลือกเมนูยอย Carrot cake

 6  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มทำ 

เคกขาวโอตกลวยหอม

เสิรฟ 3-4 คน
สวนผสม:

แปงอเนกประสงค 120 กรัม  -
ขาวโอต 120 กรัม -
นตาลทรายแดง 90 กรัม -
แปงขนมปง 2¼ชอนโตะ -
นมผง 38 กรัม -
กลวยหอมขนาดใหญ 2.5 ลูก -
ไขขนาดใหญ 2 ฟอง (120-130 กรัม) -
ไขขาว 1ฟอง (35-40 กรัม) -
เนย 1.5 ชอนโตะ (ชนิดออน) -
นมันกลิ่นวนิลา 1 ชอนโตะ -
นผึ้ง 1.5 ชอนโตะ -

 1  ผสม แปง ขาวโอต นตาลทรายแดง แปงขนมปง และนมผงเขาดวยกันในชาม 

 2  บดกลวยหอมใหเหลวนิดหนอย 

 3  อีกชามหนึ่ง ใหผสมไข ไขขาว กลวยบด เนยชนิดออน นมันกลิ่นวนิลาและนผึ้งเขาดวยกัน แลวคนสวนผสมทั้งหมดใหเขากันตามขั้นตอนที่ 1 ผ
สมใหเขากันดีและแนใจวาสวนผสมไมจับตัวเปนกอน 

เคล็ดลับ: หากตองการเพิ่มกลิ่นและรสใหเคก ใหนำกลวยสุกมาบด 

เคล็ดลับ: หากตองการใหเนื้อเคกฉ ใหใสเนื้อกลวยอีกครึ่งหนึ่ง 

 4  เทสวนผสมทั้งหมดในหมอใน

 5  กดปุ่ม Dessert/Pudding และเลือกเมนูย่อยเค้กธัญพืช, กดปุ่ม Cook/ OK เพื่อยืนยัน

 6  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อเริ่มทำ 
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พุดดิ้งหัวไชเทา

เสิรฟ 3-4 คน
สวนผสม:

แปงขาวเจา 250 กรัม  -
แปงตั้งหมิ่น 7 ชอนโตะ (56 กรัม) -
กงแหง 60 กรัม -
กุนเชียง 2 อัน (90 กรัม) -
หัวไชเทา 700 กรัม -
น 360 มิลลิลิตร -

เครื่องปรุง:
ผงปรุงรสไก 2 ชอนโตะ -
นตาล 2 ชอนโตะ  -
พริกไทยขาว 1 ชอนชา -
เกลือ 1.5 ช้อนโต๊ะ -

 1  ผสมแปงขาวเจาและแปงตั้งหมิ่นกับน 360 มล. ในชาม และวางไวสักคร 

 2  หั่นหัวไชเท้าเป็นชิ้นเล็กๆ เขย่าให้น้ำที่ค้างอยู่ออก 

 3  หั่นกุนเชียงเปนชิ้นเล็กๆ

 4  กดปุ่ม Desert/Pudding และเลือกเมนูยอย White radish pudding, กดปุ่ม Cook/ OK เพื่อยืนยัน 

 5  ใสกุนเชียง กงแหง และหั่นหัวไชเทาชิ้นเล็กๆ ลงในหมอใน และปิดฝา กดปุ่ม Cook/OK เพิ่มเริ่มทำเปนเวลา 20 นาที

 6  เมื่อหมอหุงขาวสงเสียงบี๊พ ใสเครื่องปรุงในสวนผสมของหัวไชเทาและคนใหเขากัน คอยๆ เทสวนผสมแปงลงในหมอใน และคนอีกครั้ง ปาดให้ผิว
ด้านบนราบเสมอกันหลังจากการคน จากนั้นปิดฝาเมื่อเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: เทสวนผสมแปงเปน 3 สวน จากนั้น ใหคนแตละสวนใหเขากันเพื่อไมใหจับตัวเปนกอน 

 7  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อดำเนินการปรุงอาหารตอ 

เคล็ดลับ: คุณสามารถเสิรฟพุดดิ้งไดขณะรอน หรือจะแชเย็นในตเย็นกอนนำไปทอด

พุดดิ้งเผือก

เสิรฟ 3-4 คน
สวนผสม:

เผือก 400 กรัม  -
แปงขาวเจา 150 กรัม -
แปงขาวโพด 100 กรัม -
กุนเชียง 2 อัน (90 กรัม) -
กงแหง 60 กรัม -
น 700 มล. -

เครื่องปรุง 1:
นเปลา 1 ชอนโตะ -
ซีอิ๊ว ½ ชอนโตะ  -
ผงปรุงรสไก 1½ ชอนชา -
เครื่องเทศ ¼ ชอนชา -
เกลือ ½ชอนชา -
พริกไทยขาว ¼ ชอนชา -

เครื่องปรุง 2:
ซีอิ๊ว ½ ชอนชา  -
นตาล ¼ ชอนชา -
เหลาจีน ½ ชอนโตะ -

 1  ผสมแปงขาวเจาและแปงขาวโพดกับน 250 มล. ในชาม แลวพักไวสักคร 

 2  หั่นเผือกออกเปนชิ้นขนาด 1.2 ซม. และใสเครื่องปรุง 1 
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 3  หั่นกุนเชียงออกเปนชิ้นเล็กๆ และใสเครื่องปรุง 2 

 4  กดปุ่ม Desert/Pudding และเลือกเมนูยอย Taro pudding, กดปุ่ม Cook/ OK เพื่อยืนยัน 

 5  ใสกุนเชียง กงแหง เผือก และน 450 มล. ในหมอใน และปิดฝา กดปุ่ม Cook/OK เพิ่มเริ่มทำเปนเวลา 20 นาที 

 6  เมื่อหมอหุงขาวสงเสียงบี๊พ ใหเปดฝาและบดเผือกใหเหลวนิดหนอย คนสวนผสมแปงอกีกครั้ง แลวคอยๆ เทลงในหมอใน คนอีกครั้ง ปาดให้ผิวด้า
นบนราบเสมอกันหลังจากการคน จากนั้นปิดฝาเมื่อเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: เทสวนผสมแปงเปน 3 สวน จากนั้น ใหคนแตละสวนใหเขากันเพื่อไมใหจับตัวเปนกอน

 7  กดปุ่ม Cook/OK เพื่อดำเนินการปรุงอาหารตอ 

เคล็ดลับ: คุณสามารถเสิรฟพุดดิ้งไดขณะรอน หรือจะแชเย็นในตเย็นกอนนำไปทอด
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