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

2 Important
Read this important information leafl et 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, offi  ces 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 qualifi ed 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.

• 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.

• According to the instructions prescribed in this user manual, use a soft 
damp cloth to clean the surfaces in contact with food and make sure to 
remove all the food residues stuck to the appliance.

• 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 fi rmly 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
• CAUTION: Surface of the heating element is subject to residual heat after 

use.
• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips 

does not specifi cally 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.
• 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 fi re 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 overfl ow 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 shellfi sh. 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 � elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic fi elds.

3 What’s in the box
Rice cooker main unit  Rice&Soup ladle
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 Detachable steam vent cap
f Power cord

4 Using the rice cooker
 Before � rst 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 fi rst time (see chapter “Cleaning and Maintenance”).

Note

• Make sure all parts are completely dry before you start using the rice 
cooker.

 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 diff erent types of rice and your own 
preference. If the voltage is unstable at the area you live, it is possible 
that the rice cooker overfl ows.

• 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 fi nished, 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 
overfl ow.

• 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.
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6 Press the cook button (Cook), and the cook indicator lights up (Fig. 9).
7 When the steaming is fi nished, 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 overfl ow.

• 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 suffi  ciently 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&Soup ladle, 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 offi  cial 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.

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 fi nd its phone number in the worldwide guarantee 
leafl et. 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

HD3119

TH คู่มู่อผู้ใช้้



7	 การรับประกนัและบริการ
หากคุุณต้้องการขอรับบริการหรือต้้องการทราบข้อมููลหรือมูีปััญหา โปัรดเข้าชมู

เว็็บไซต้์ของ Philips ได้ที� www.philips.com หรือต้ิดต้่อศููนย์์บริการดูแลลูกคุ้าของ

บริษััท Philips ในปัระเทศูของคุุณ คุุณสามูารถคุ้นหาหมูาย์เลขโทรศูัพท์ได้ในแผ่่น

พับเกี�ย์ว็กบัการรับปัระกนัทั�ว็โลก หากในปัระเทศูของคุุณไมู่มูีศููนย์์บริการลูกคุ้า โปัรด

ต้ิดต้่อต้ัว็แทนจำำาหน่าย์ผ่ลิต้ภััณฑ์์ Philips ในปัระเทศู 

8	 ข้้อมููลจำำาเพาะ
หมูาย์เลขรุ่น HD3119

กำาลังไฟฟ้าที�กำาหนด 650W

คุว็ามูจำุที�กำาหนด 6.0 ลิต้ร

คุว็ามูจำุข้าว็ 2.0 ลิต้ร

9	 การแกไ้ข้ปัญหา
หากคุุณปัระสบปััญหาในการใชง้านหมู้อหุงข้าว็นี� โปัรดต้รว็จำสอบจำุดต้่อไปันี�กอ่นนำา

เคุรื�องเข้ารับบริการ หากคุุณไมู่สามูารถแกปั้ัญหาได้ กรุณาต้ิดต้่อศููนย์์บริการดูแล

ลูกคุ้าของ Philips ในปัระเทศูของคุุณ

ปัญหา การแกปั้ญหา

ไฟบนปัุ่ มูต้่างๆ ไมู่สว็่างข้�น

มูีปััญหาเกี�ย์ว็กบัการต้่อสาย์ไฟ ต้รว็จำสอบว็่าได้

เชื�อมูต้่อสาย์ไฟเข้ากบัหมู้อหุงข้าว็แล้ว็และเสีย์บ

ปัลั�กไฟเข้ากบัเต้้ารับแน่นดีแล้ว็

สัญญาณไฟทำางานบกพร่อง นำาเคุรื�องไปัที�

ต้ัว็แทนจำำาหน่าย์ Philips หรือศููนย์์บริการที�ได้รับ

การรับรองจำาก Philips

หมู้อหุงข้าว็ไมู่ทำางาน

ระดับนำ�าไมู่เพีย์งพอ เต้ิมูนำ�าให้ได้ปัริมูาณต้ามู

ระดับที�แสดงภัาย์ในหมู้อชั�นใน

คุุณไมู่ได้กดปัุ่ มูคุว็บคุุมู

ต้รว็จำสอบให้แน่ใจำว็่าไมู่มูีคุราบแปัลกปัลอมูบน

แผ่่นทำาคุว็ามูร้อนและบริเว็ณพื�นผ่ิว็ภัาย์นอกของ

หมู้อชั�นในกอ่นเปิัดสว็ิต้ชห์มู้อหุงข้าว็

แผ่่นทำาคุว็ามูร้อนชำารุด หรือหมู้อชั�นในเกดิการบุบ 

นำาหมู้อหุงข้าว็ไปัที�ต้ัว็แทนจำำาหน่าย์ Philips หรือ

ศููนย์์บริการที�ได้รับการรับรองจำาก Philips

ข้าว็ที�หุงย์ังไมู่สุกดี เต้ิมูนำ�าลงไปัอีก

หมู้อหุงข้าว็ไมู่สลับไปัที�โหมูด

อุ่น โดย์อัต้โนมูัต้ิ ในโหมูด "การ

หุงห้าว็"

ปัุ่ มูคุว็บคุุมูอุณหภัูมูิมูีคุว็ามูผ่ิดปักต้ิ นำาเคุรื�องไปั

ที�ต้ัว็แทนจำำาหน่าย์ Philips หรือศููนย์์บริการที�ได้

รับการรับรองจำาก Philips

ข้าว็ไหมู้เกรีย์มู
คุุณไมู่ได้ซาว็ข้าว็อย์่างถกูต้้อง ซาว็ข้าว็จำนกระทั�ง

นำ�าใสข้�น

นำ�าล้นออกจำากหมู้อหุงข้าว็

ขณะหุงข้าว็

 • ต้รว็จำสอบให้แน่ใจำว็่าคุุณได้เต้ิมูนำ�าต้ามูระดับ

นำ�าที�แสดงอย์ู่ภัาย์ในหมู้อชั�นในต้ามูจำำานว็น

ข้าว็ที�ต้ว็ง

 • ต้รว็จำสอบระดับนำ�าไมู่ให้เกนิขีดแสดงระดับนำ�า

ระดับถดัไปั เนื�องจำากอาจำเป็ันเหตุ้ให้นำ�าล้นขณะ

หุงข้าว็ได้

ข้าว็ที�หุงเสร็จำแล้ว็มูีกลิ�นเหมู็น

ทำาคุว็ามูสะอาดหมู้อชั�นในด้ว็ย์นำ�าย์าล้างจำานและ

นำ�าอุ่น

ต้รว็จำสอบให้แน่ใจำว็่าหลังจำากทำาอาหารเรีย์บร้อย์

แล้ว็ได้ทำาคุว็ามูสะอาดฝาหมู้อ ฝาใน และหมู้อชั�น

ในอย์่างทั�ว็ถง้

หมูายเหตุ

• โดย์ปักต้ิแล้ว็ข้าว็สารหน้�งถว้็ย์ต้ว็งจำะหุงได้ข้าว็สว็ย์ 3 ถว้็ย์ อย์่าใส่ข้าว็เกนิกว็่า

ปัริมูาณที�ระบุไว็้ด้านในของหมู้อชั�นใน

• ระดับนำ�าที�แสดงไว็้ด้านในของหมู้อชั�นในเป็ันเพีย์งสัญลักษัณ์แสดงระดับเท่านั�น 

คุุณสามูารถปัรับระดับนำ�าได้ต้ามูปัระเภัทของข้าว็และต้ามูคุว็ามูพอใจำของคุุณ 

หากแรงดันไฟฟ้าในพื�นที�ของคุุณไมู่คุงที� อาจำมูีนำ�าล้นออกมูาจำากหมู้อหุงข้าว็

• นอกจำากจำะเต้ิมูนำ�าต้ามูขีดแสดงระดับนำ�าแล้ว็ คุุณย์ังสามูารถหุงข้าว็โดย์ใช้

อัต้ราส่ว็นข้าว็ต้่อนำ�า 1:1-1.2 อย์่าใส่ข้าว็เกนิกว็่าปัริมูาณที�ระบุไว็้ด้านในของหมู้อ

ชั�นใน

• ไมู่คุว็รใชห้มู้อในซาว็ข้าว็ เพราะผ่ิว็เคุลือบอาจำเสีย์หาย์ได้

• ต้รว็จำสอบให้แน่ใจำว็่าด้านนอกของหมู้อชั�นในแห้งสะอาดและปัราศูจำากสิ�งแปัลก

ปัลอมูบนแผ่่นนำาคุว็ามูร้อนและสว็ิต้ชแ์มู่เหล็ก

	การหุงข้้าว

1 ปัฏิบิัต้ิต้ามูขั�นต้อนใน "การเต้รีย์มูพร้อมูกอ่นใชง้าน"

2 กดปัุ่ มูหุงข้าว็ (Cook) แล้ว็ไฟแสดงการหุงจำะต้ิดข้�น (รูปัที� 9)

3 เมูื�อหุงข้าว็เสร็จำแล้ว็ ไฟแสดงการหุงจำะดับลง

4 หมู้อหุงข้าว็จำะสลับไปัที�โหมูดอุ่นโดย์อัต้โนมูัต้ิและไฟแสดงฟังกช์นัอุ่น (Warm) จำะ

ต้ิดข้�น (รูปัที� 10)

หมูายเหตุ

 • อย์่าใส่นำ�าในปัริมูาณเกนิกว็่าระดับนำ�าสูงสุดที�ระบุไว็้ด้านในของหมู้อชั�นใน 

เนื�องจำากอาจำทำาให้นำ�าล้นออกจำากหมู้อหุงข้าว็ได้

 • ห้ามูเปิัดฝาทันทีหลังจำากหมู้อหุงข้าว็เข้าสู่โหมูดอุ่น และให้แน่ใจำว็่าข้าว็จำะอย์ู่ใน

โหมูดอุ่นเป็ันเว็ลา 15 นาที หากคุุณหุงข้าว็ในปัริมูาณมูาก

	การน่�งอาหาร
1 ต้ว็งนำ�าโดย์ใชถ้ว้็ย์ต้ว็ง (รูปัที� 11)
2 ใส่นำ�าลงในหมู้อชั�นใน (รูปัที� 12)
3 ว็างถาดสำาหรับน้�งอาหารลงในหมู้อชั�นใน (รูปัที� 13)
4 ว็างอาหารลงบนถาดสำาหรับน้�ง (รูปัที� 14)
5 ปิัดฝาหมู้อหุงข้าว็ แล้ว็เสีย์บปัลั�กเข้ากบัเต้้ารับบนผ่นัง
6 กดปัุ่ มูหุงข้าว็ (Cook) แล้ว็ไฟแสดงการหุงจำะต้ิดข้�น (รูปัที� 9)
7 เมูื�อน้�งเสร็จำแล้ว็ ด้งคุันโย์กคุว็บคุุมูข้�น
8 หมู้อหุงข้าว็จำะสลับไปัที�โหมูดอุ่น และสัญญาณไฟแสดงฟังกช์นัอุ่น (Warm) จำะ

ต้ิดข้�น (รูปัที� 10)

หมูายเหตุ

• คุว็รใส่ถงุมูือหรือใชผ้่้าหุ้มู เนื�องจำากจำานและถาดสำาหรับน้�งจำะร้อนมูาก

• คุุณสามูารถหุงข้าว็ได้ในขณะที�น้�งอาหาร อย์่าใส่นำ�าในปัริมูาณเกนิกว็่าระดับนำ�า

สูงสุดที�ระบุไว็้หรือจำุ่มูถาดสำาหรับน้�งลงในนำ�า เนื�องจำากอาจำทำาให้นำ�าล้นออกจำาก

หมู้อหุงข้าว็ได้

• คุุณสามูารถปัรับระดับนำ�าได้ต้ามูต้้องการ

5	 การทำำาความูสะอาดและดูแลรักษา
หมูายเหตุ

• ถอดปัลั�กไฟหมู้อหุงข้าว็ออกกอ่นเริ�มูทำาคุว็ามูสะอาด

• รอจำนกว็่าหมู้อหุงข้าว็เย์็นลงกอ่นเริ�มูทำาคุว็ามูสะอาด

	ภายใน
ภัาย์ในฝาปิัดด้านบนและต้ัว็เคุรื�อง:

 • เชด็ด้ว็ย์ผ่้าเชด็ทำาคุว็ามูสะอาดที�เปีัย์กพอหมูาด

 • ต้รว็จำสอบให้แน่ใจำว็่าได้ทำาคุว็ามูสะอาดเศูษัอาหารที�ต้ิดอย์ู่ภัาย์ในหมู้อหุงข้าว็

ออกจำนหมูด

แผ่่นทำาคุว็ามูร้อน:

 • เชด็ด้ว็ย์ผ่้าเชด็ทำาคุว็ามูสะอาดที�เปีัย์กพอหมูาด

 • ทำาคุว็ามูสะอาดเศูษัอาหารด้ว็ย์ผ่้าเชด็ทำาคุว็ามูสะอาดหมูาดๆ หรือไมู้จำิ�มูฟัน

	ภายนอก
พื�นผ่ิว็ของฝาปิัดด้านบนและด้านนอกต้ัว็เคุรื�อง:

 • เชด็ด้ว็ย์ผ่้าเชด็ทำาคุว็ามูสะอาดเปีัย์กพอหมูาดชบุนำ�าสบู่

 • ให้เชด็แผ่งคุว็บคุุมูด้ว็ย์ผ่้าที�เนื�อนุ่มูและแห้งเท่านั�น

 • ต้รว็จำสอบใหแ้นใ่จำว็า่ไดท้ำาคุว็ามูสะอาดเศูษัอาหารบรเิว็ณปัุ่ มูคุว็บคุมุูออกจำนหมูด

	อุปกรณ์์เสริมู
ทัพพีต้ักข้าว็และซปุัและหมู้อชั�นใน, ถาดสำาหรับน้�งอาหาร, ฝาปิัดชอ่งไอนำ�า, ฝาด้านใน

ที�ถอดออกได้:

 • ให้แชใ่นนำ�าร้อนและล้างด้ว็ย์ฟองนำ�า

 6	 การรีไซเคิล
ห้ามูทิ�งผ่ลิต้ภััณฑ์์นี�รว็มูกบัขย์ะในคุรัว็เรือนทั�ว็ไปัเมูื�อเคุรื�องหมูดอาย์ุการใชง้านแล้ว็ 

แต้่คุว็รนำาไปัทิ�งที�จำุดรว็บรว็มูขย์ะเพื�อการนำากลับไปัใชใ้หมู่ เพื�อชว่็ย์รักษัาสิ�งแว็ดล้อมู

ปัฏิบิัต้ิต้ามูกฎระเบีย์บของปัระเทศูของคุุณสำาหรับการแย์กเกบ็ผ่ลิต้ภััณฑ์์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ การกำาจำัดอย์่างถกูต้้องชว่็ย์ป้ัองกนัผ่ลสืบเนื�องทางลบที�อาจำเกดิข้�น

กบัสิ�งแว็ดล้อมูและสุขภัาพของมูนุษัย์์

ข้้อควรระวัง
• ข้อคุว็รระว็ัง: พื�นผ่ิว็ของส่ว็นทำาคุว็ามูร้อนอาจำมูีคุว็ามูร้อนต้กคุ้างอย์ู่หลังจำากการ

ใชง้าน

• ห้ามูใชอุ้ปักรณ์เสริมูหรือชิ�นส่ว็นใดๆ ที�ผ่ลิต้จำากผู่้ผ่ลิต้อื�นหรือที�ไมู่ได้รับการ

แนะนำาจำาก Philips หากคุุณใชอุ้ปักรณ์เสริมูหรือชิ�นส่ว็นจำากผู่้ผ่ลิต้อื�นหรือที�ไมู่

ได้รับการแนะนำาจำาก Philips การรับปัระกนัของคุุณจำะไมู่มูีผ่ลบังคุับใช้

• ไมู่คุว็รว็างเคุรื�องลงบนบริเว็ณที�มูีอุณหภัูมูิสูง หรือว็างบนเต้าไฟหรือเคุรื�องหุงต้้มู

ที�กำาลังใชง้านหรือที�มูีคุว็ามูร้อน

• ไมู่คุว็รว็างเคุรื�องในบริเว็ณที�ได้รับแสงแดดโดย์ต้รง

• ว็างเคุรื�องบนพื�นราบที�มูั�นคุงและมูีพื�นผ่ิว็เสมูอกนั

• คุว็รว็างหมู้อชั�นในไว็้ในเคุรื�องกอ่นที�คุุณจำะเสีย์บปัลั�กไฟเข้ากบัเต้้ารับและเปิัดสว็ิต้ช์

ทุกคุรั�ง

• ห้ามูต้ั�งหมู้อในไว็้บนเต้าไฟเพื�อหุงข้าว็โดย์ต้รง

• ห้ามูใชห้มู้อชั�นในถา้เกดิการบุบ

• ขณะที�เคุรื�องกำาลังทำางานอย์ู่ บริเว็ณรอบๆ พื�นที�ว็างเคุรื�องอาจำจำะมูีคุว็ามูร้อน ใช้

คุว็ามูระมูัดระว็ังเป็ันพิเศูษัเมูื�อมูีการสัมูผ่ัสเคุรื�อง

• คุว็รระว็ังไอนำ�าพุ่งออกจำากชอ่งระบาย์ของเคุรื�องหรือเมูื�อเปิัดฝา พย์าย์ามูให้มูือและ

ใบหน้าอย์ู่ห่างจำากเคุรื�องเพื�อหลีกเลี�ย์งไอนำ�า

• ไมู่คุว็รย์ก และเคุลื�อนย์้าย์เคุรื�องขณะที�เคุรื�องกำาลังทำางาน

• อย์่าใส่นำ�าเกนิระดับนำ�าสูงสุดต้ามูที�แสดงในหมู้อชั�นใน เพื�อป้ัองกนันำ�าล้น ซ้�งอาจำเป็ัน

อันต้ราย์

• ไมู่คุว็รว็างอุปักรณ์ปัระกอบอาหารไว็้ภัาย์ในหมู้อขณะหุงข้าว็ ต้ั�งอุ่น หรืออุ่นข้าว็ให้

ร้อนอีกคุรั�ง

• ให้ใชอุ้ปักรณ์ปัระกอบอาหารที�จำัดมูาให้เท่านั�น และหลีกเลี�ย์งการใชอุ้ปักรณ์ที�มูีขอบ

คุมู

• ไมู่คุว็รปัระกอบอาหารที�มูีกุง้ ปัู และหอย์เป็ันส่ว็นผ่สมู เพื�อหลีกเลี�ย์งการขูดขีด ไมู่

เชน่นั�น คุว็รแกะเปัลือกออกกอ่นปัรุงอาหาร

• อย์่าแหย์่หรือเสีย์บว็ัต้ถทุี�เป็ันเหล็กหรือสิ�งแปัลกปัลอมูลงในชอ่งระบาย์ไอนำ�า

• อย์่าว็างว็ัต้ถทุี�เป็ันแมู่เหล็กลงบนฝาปิัด ไมู่คุว็รใชเ้คุรื�องใกล้กบัว็ัต้ถทุี�เป็ันแมู่เหล็ก

• ปัล่อย์ให้เคุรื�องเย์็นลงกอ่นทำาคุว็ามูสะอาดหรือเคุลื�อนย์้าย์ทุกคุรั�ง

• ทำาคุว็ามูสะอาดเคุรื�องหลังใชง้านทุกคุรั�ง ห้ามูทำาคุว็ามูสะอาดเคุรื�องด้ว็ย์เคุรื�อง

ล้างจำาน

• ถอดปัลั�กไฟออกทุกคุรั�งหากไมู่ใชง้านเป็ันเว็ลานาน

• หากนำาเคุรื�องไปัใชใ้นทางไมู่เหมูาะสมู นำาไปัใชใ้นการคุ้าหรือก้�งการคุ้า หรือใชโ้ดย์ไมู่

ปัฏิบิัต้ิต้ามูคุำาแนะนำาการใชง้านในคุู่มูือนี� การรับปัระกนัจำะถอืเป็ันโมูฆะและ Philips จำะ

ไมู่รับผ่ิดชอบคุ่าเสีย์หาย์ใดๆ ทั�งสิ�น

	คล่�นแมู่เหล็กไฟฟ้า	(EMF)
ผ่ลิต้ภััณฑ์์ของ Philips นี�เป็ันไปัต้ามูมูาต้รฐานและกฎข้อบังคุับด้าน

คุลื�นแมู่เหล็กไฟฟ้าที�มูีทุกปัระการ

3	 ภายในกล่องมูีอะไรบ้าง
หมู้อหุงข้าว็เคุรื�องหลัก ทัพพีต้ักข้าว็และซปุั

ถว้็ย์ต้ว็ง   ถาดสำาหรับน้�งอาหาร

คุู่มูือผู่้ใช ้   ใบรับปัระกนั

	ภาพรวมู

a ห่ว็งย์างกนัรั�ว็ซมู้ g ต้ัว็หมู้อ

b ขีดแสดงระดับนำ�า h แผ่่นทำาคุว็ามูร้อน 

c หมู้อภัาย์ใน i ฝา

d ปัุ่ มูหุงข้าว็ j ปัุ่ มูปัลดล็อคุฝาปิัด

e ปัุ่ มูอุ่น k ฝาปิัดชอ่งไอนำ�าถอดออกได้

f สาย์ไฟ

4	 การใช้ห้มู้อหุงข้้าว

	กอ่นใช้ง้านครั�งแรก

1 นำาอุปักรณ์เสริมูทั�งหมูดออกจำากหมู้อชั�นใน ถอดว็ัสดุบรรจำุภััณฑ์์ออกจำากหมู้อ

ชั�นใน

2 ทำาคุว็ามูสะอาดส่ว็นต้่างๆ ของหมู้อหุงข้าว็ให้เรีย์บร้อย์กอ่นการใชง้านคุรั�งแรก 

(ดูหัว็ข้อ "การทำาคุว็ามูสะอาดและดูแลรักษัา")

หมูายเหตุ

 • เชด็ส่ว็นต้่างๆ ให้แห้งกอ่นเริ�มูใชง้าน

	การเตรียมูพร้อมูกอ่นใช้ง้าน
กอ่นที�จำะใชห้มู้อหุงข้าว็ คุุณต้้องเต้รีย์มูการดังต้่อไปันี�:

1 ต้ว็งข้าว็ด้ว็ย์ถว้็ย์ต้ว็งที�จำัดมูาให้ (รูปัที� 1)

2 ซาว็ข้าว็ให้สะอาด (รูปัที� 2)

3 เทข้าว็ที�ซาว็เรีย์บร้อย์แล้ว็ลงในหมู้อใน

4 เต้ิมูนำ�าต้ามูระดับนำ�าที�แสดงอย์ู่ภัาย์ในหมู้อชั�นในต้ามูปัริมูาณของข้าว็ที�ต้ว็ง  

(รูปัที� 3) เกลี�ย์ให้ผ่ิว็หน้าของข้าว็เรีย์บเสมูอกนั

5 กดปัุ่ มูปัลดล็อคุฝาปิัดเพื�อเปิัดฝา (รูปัที� 4) 

6 เชด็ทำาคุว็ามูสะอาดด้านนอกของหมู้อในให้แห้ง (รูปัที� 5) จำากนั�นใส่ในหมู้อในลง

ในหมู้อหุงข้าว็ (รูปัที� 6) ต้รว็จำสอบว็่าหมู้อชั�นในสัมูผ่ัสกบัแผ่่นทำาคุว็ามูร้อนแล้ว็

หรือไมู่

7 ปิัดฝาหมู้อหุงข้าว็ (รูปัที� 7) เสีย์บปัลั�กไฟเข้ากบัเต้้ารับ (รูปัที� 8) 

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.

ภาษาไทำย
1	 หมู้อหุงข้้าวข้องคุณ์
ขอแสดงคุว็ามูย์ินดีที�คุุณเลือกซื�อผ่ลิต้ภััณฑ์์ของเรา และย์ินดีต้้อนรับสู่ Philips

เพื่อให้คุุณได้รับปัระโย์ชน์อย์่างเต้็มูที่จำากบริการที่ Philips มูอบให้ โปัรดลงทะเบีย์น

ผ่ลิต้ภััณฑ์์ของคุุณที่ www.philips.com/welcome 

2	 ข้้อมููลสำาคัญ
โปัรดอ่านข้อมููลที�สำาคุัญในแผ่่นพับอย์่างละเอีย์ดกอ่นใชง้านหมู้อหุงข้าว็และเกบ็คุู่มูือ

ไว็้เพื�อใชอ้้างอิงในภัาย์หลัง
อันตราย
• เคุรื�องจำะต้้องไมู่จำมู

คำาเต่อน

• ไมู่คุว็รให้บุคุคุล (รว็มูทั�งเด็กเล็ก) ที�มูีสภัาพร่างกาย์ไมู่แข็งแรง หรือสภัาพจำิต้ใจำไมู่

ปักต้ิ หรือขาดปัระสบการณ์และคุว็ามูรู้คุว็ามูเข้าใจำ นำาอุปักรณ์นี�ไปัใชง้าน เว็้นแต้่จำะ

อย์ู่ในการคุว็บคุุมูดูแล หรือได้รับคุำาแนะนำาในการใชง้าน โดย์ผู่้ที�รับผ่ิดชอบในด้าน

คุว็ามูปัลอดภััย์

• เด็กเล็กคุว็รได้รับการดูแลเพื�อป้ัองกนัไมู่ให้เด็กนำาเคุรื�องนี�ไปัเล่น

• ในระหว็่างการหุง เคุรื�องคุว็รได้รับการจำัดว็างในต้ำาแหน่งที�มูั�นคุง โดย์ที�จำับ (ถา้มูี) 

อย์ู่ในต้ำาแหน่งเพื�อป้ัองกนัไมู่ให้ของเหลว็ร้อนหกล้นออกมูา

• ต้ัว็เคุรื�องเหมูาะสำาหรับใชง้านภัาย์ในคุรัว็เรือนและการใชง้านที�มูีว็ัต้ถปุัระสงคุ์

คุล้าย์คุล้งกนั

 • ภัาย์ในห้องคุรัว็ในร้าน สำานักงาน และสภัาว็ะแว็ดล้อมูการทำางานอื�นๆ 

 • บ้านพักในฟาร์มู

 • ใชง้านภัาย์ในโรงแรมู โมูเต้็ลและสภัาว็ะแว็ดล้อมูที�อย์ู่อาศูัย์อื�น

 • สภัาว็ะแว็ดล้อมูปัระเภัทที�พัก

• ต้รว็จำดูให้แน่ใจำว็่าสาย์ไฟที�ชำารุดได้รับการเปัลี�ย์นโดย์ชา่งผู่้ชำานาญของ Philips, ศููนย์์

บริการที�ได้รับอนุญาต้จำาก Philips หรือผู่้ที�ผ่่านการฝ้กอบรมูเพื�อหลีกเลี�ย์งอันต้ราย์

ที�อาจำเกดิข้�น

• เคุรื�องนี�ไมู่ได้มูีว็ัต้ถปุัระสงคุ์ในการใชง้านร่ว็มูกบัเคุรื�องต้ั�งเว็ลาภัาย์นอกหรือระบบ

รีโมูทคุอนโทรลแย์ก

• คุำาเต้ือน: ให้แน่ใจำว็่าได้มูีการหลีกเลี�ย์งการทำานำ�าหกเลอะเทอะบริเว็ณชอ่งเสีย์บไฟ 

เพื�อหลีกเลี�ย์งอันต้ราย์ที�อาจำเกดิข้�นได้

• คุำาเต้ือน: ให้ทำาต้ามูคุำาแนะนำาและใชง้านเคุรื�องอย์่างถกูต้้องเพื�อหลีกเลี�ย์งการบาด

เจำ็บที�อาจำเกดิข้�น

• ต้ามูที�ระบุไว็้ในคุู่มูือผู่้ใชน้ี� ให้ใชผ้่้าที�นุ่มูและชุมู่นำ�าหมูาดๆ ทำาคุว็ามูสะอาดบริเว็ณที�

สัมูผ่ัสกบัอาหาร และต้รว็จำดูให้แน่ใจำว็่าได้นำาอาหารที�ต้กคุ้างอย์ู่ให้หมูดไปัต้ิดอย์ู่ใน

เคุรื�องได้

• กอ่นที�คุุณจำะเชื�อมูต้่อต้ัว็เคุรื�อง โปัรดต้รว็จำสอบแรงดันไฟที�แสดงบนผ่ลิต้ภััณฑ์์ว็่า

ต้รงกบัแรงดันไฟที�ใชภ้ัาย์ในบ้านหรือไมู่

• เชื�อมูต้่อเคุรื�องเข้ากบัเต้้ารับที�มูีสาย์ดินเท่านั�น ให้ต้รว็จำสอบเสมูอว็่าได้เสีย์บปัลั�ก

เข้ากบัเต้้ารับแน่นดีแล้ว็

• ห้ามูใชเ้คุรื�อง หากปัลั�กไฟ สาย์ไฟ หมู้อชั�นใน ห่ว็งกนัการรั�ว็ซมู้ หรือต้ัว็เคุรื�องเกดิ

การชำารุด

• ไมู่คุว็รปัล่อย์ให้สาย์ไฟห้อย์ลงมูาจำากขอบโต้๊ะหรือชั�นว็างที�ว็างเคุรื�องอย์ู่

• ต้รว็จำดูให้แน่ใจำว็่าแผ่่นทำาคุว็ามูร้อน เซนเซอร์ต้รว็จำว็ัดอุณหภัูมูิ และด้านนอกของ

หมู้อชั�นในสะอาดและแห้งกอ่นเสีย์บปัลั�กไฟเข้ากบัเต้้ารับ

• ไมู่คุว็รใชมู้ือเปีัย์กเสีย์บปัลั�กไฟเคุรื�องหรือกดปัุ่ มูบนแผ่งคุว็บคุุมู


