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Read this safety leaflet carefully before you use the rice cooker and 
save it for future reference.

Danger
• Do not immerse the rice cooker in 

water, nor rinse it under the tap.
Warning
• This appliance can be used 

by children aged from 8 years 
and above if they have been 
given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a 
safe way and if they understand the 
hazard involved. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children unless they are older than 8 
and supervised. Keep the appliance 
and its cord out of reach of children 
aged less than 8 years.

• Appliances can be used by persons 
with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if 
they have been given supervision 
or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved.

• Children shall not play with the 
appliance.

• Cooking appliances 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.

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

• Check if the steam valve is clear 
before every cooking and becomes 
blocked during the cooking.

• If the steam valve becomes blocked, 
the pressure will increase and the 
jet steam will hurt and scald users.

• During cooking, steam can only 
come out from the steam valve. 
If steam starts to come out 
between the top lid and main body, 
immediately power off the rice 
cooker. Check if the sealing ring is in 
place, in good condition and stacked 
with foreign objects/food residues. 
If there are foreign objects/food 
residues, clean them up. If there is 
no foreign object, return it to the 
service center for checking and 
sealing ring replacement if necessary. 
Note that sealing ring lifetime is 
limited and depends on cooking and 
maintenance frequency.

• During cooking, water or liquid 
food can’t come out from the 
inner pot. The only exception is 
that water condenses around the 
steam valve and small amount of 
water condensate leaks on the 
back side of the rice cooker if top 
lid was opened during cooking, this 
can be easily wiped off by clean 
cloth and continuous cooking. If any 
water/liquid food starts to come 
out directly from the steam valve 
or between the top lid and main 
body, immediately power off the 

rice cooker. Check if the amount of 
water in inner pot doesn’t exceed 
allowed limit, amount of food 
corresponds to the recipe, cooking 
mode and timing selection are 
correct and the rice cooker is used 
according to the user manual. Check 
if the sealing ring is in place, in good 
condition and stacked with foreign 
objects/food residues. If there are 
foreign objects/food residues, clean 
them up. If there is no foreign 
object and the rice cooker is used 
according to the user manual, return 
it to the service center for checking 
and repair if necessary.

• Only connect the rice cooker 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 rice cooker 
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 rice cooker 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 rice cooker to 
high temperatures, nor place it on a 
working or still hot stove or cooker.

• Do not expose the rice cooker to 
direct sunlight.

• Place the rice cooker on a stable, 
horizontal, and level surface.

• Always put the inner pot in the rice 
cooker 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 rice cooker 
is operating. Take extra caution 
when touching the rice cooker.

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

• The inner pot and steamer during 
and after cooking process, may be 
hot and heavy.

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

• Do not exceed the maximum water 
level indicated in the inner pot to 
prevent overflow.

• 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 rice 
cooker near a magnetic substance.

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

• Always clean the rice cooker after 
use. Do not clean the rice cooker in 
dishwasher.

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

• If the rice cooker 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.

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 What’s in the box (fig.1)
Rice cooker main unit Power cord
Measuring cup Spatula
User manual Warranty card

3 Overview (fig.2)
a Detachable steam vent cap f Main body

b Top lid g Heating element

c Inner pot h Power socket

d Lid release button i Water level indications

e Control panel j Sealing ring

Controls overview (fig.3)
k Quick cook button o Claypot rice button

l Keep-warm/Cancel button p 2 Hour soup/Congee button

m I Hour soup/Congee button q Standard cook button

n Cake button r Reheat button

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 it 

for the first time (see chapter ‘Cleaning and Maintenance’).

Note

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

Preparations before cooking
Before using the rice cooker, you need to do the following steps:
1 Measure the grains using the measuring cup provided.
2 Wash the grains thoroughly.

3 Put the pre-washed grains in the inner pot.

4 Add water to the level indicated on the scale inside the inner 
pot and smooth the grains 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), and put the plug in the 
power socket (fig.8).

Note

 • The level marked inside the inner pot is just an indication. You can 
always adjust the water level for different types of grains and your own 
preference.

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

Quick cook/Standard cook
Cooking function Estimated cooking time

Quick cook 20 minutes

Standard cook 45 minutes

You can cook rice using the quick cook or standard cook function.
1 Follow the steps in “Preparations before cooking”.
2 Press the quick cook or standard cook button to start cooking 

(fig.9).
 » The rice cooker starts cooking if no operations are 

performed 5 seconds after you press the quick cook or 
standard cook button.

3 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the 
selected cooking function light will be off. 

4 The rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 » The keep-warm indicator lights up (fig.10).

Note

 • If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the rice 
cooker overflows.

 • After the cooking is finished, stir the rice and loosen it immediately to 
release excessive moisture for fluffy rice.

 • Depending on the cooking conditions, the bottom portion of the rice 
may become slightly browned.

Reheating
Cooking function Estimated cooking time

Reheating 25 minutes

1 Loosen the cooled food and evenly distribute it in the inner 
pot (fig.11).

2 Pour some water onto the food to prevent it from becoming 
too dry (fig.12). The quantity of the water depends on the 
amount of food.

3 Follow steps 6 and 7 in “Preparations before cooking”.

4 Press the reheat button to start cooking (fig.13).
 » The rice cooker starts cooking if no operations are 

performed 5 seconds after you press the quick cook or 
standard cook button.

5 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the 
selected cooking function light will be off. 

6 The rice cooker will be in keep warm mode automatically.
 » The keep-warm indicator lights up (fig.10).

Cooking congee/ making soup
Cooking function Estimated cooking time

1 hour Soup/Congee 1 hour

2 hour Soup/Congee 2 hours

You can cook congee or soup using 1 hour soup/congee or 2 hour 
soup/congee function.
1 Put ingredients and water into the inner pot.
2 Follow steps 6 to 7 in “Preparations before cooking”.

Note

 • Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as 
this may cause the rice cooker to overflow.

3 Press the 1 hour soup/congee or 2 hour soup/congee to start 
cooking (fig.14).
 » The rice cooker starts cooking if no operations are 

performed 5 seconds after you press the quick cook or 
standard cook button.

4 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the 
selected cooking function light will be off. 

5 The rice cooker will be in keep warm mode automatically.
 » The keep-warm indicator lights up (fig.10).

Baking cake
Cooking function Estimated cooking time

Cake 45 minutes

1 Whisk the ingredients for cake well (fig.15). 

2 Coat the inner pot with some butter or cooking oil, and then 
pour the cake mixture into it (fig.16).

3 Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".

4 Press the cake button to start cooking (fig.17).
 » The rice cooker starts cooking if no operations are 

performed 5 seconds after you press the quick cook or 
standard cook button.

5 When the cooking is finished you will hear 4 beeps and the 
selected cooking function light will be off.

6 The rice cooker will be in keep warm mode automatically.
 » The keep-warm indicator lights up (fig.10).

7 Open the lid and carefully take out the inner pot to cool down.

8  After the inner pot is cool down, put a plate or cake rack on 
top of the pot, and then flip ver to take the cake out.

How to cook cakes

1 Preparation of raw material: 
Small quantity: 3 eggs, 100g white sugar (about 2/3 cup), 100g 
cake powder (about 1 cup), 50g butter (about 1/3 cup), 18g 
milk (about 1/10 cup) 
Large quantity: 5 eggs, 180g white sugar (about 1 cup), 180g 
cake powder (about 2 cups), 80g butter (about 2/3 cup), 36g 
milk (about 1/5 cup)

Note

 • The user may adjust the raw material proportion as per personal tastes.
 • Don't put in too much raw material, or the quality will be affected and 

even underdone

2 Mix round white sugar with egg, till the bubbles appear.

Specifications are subject to change without notice
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Problem Solution
The rice cooker does 
not switch to the 
keep-warm mode 
automatically.

You might have pressed the keep-warm 
button before pressing the start button. 
In this case the rice cooker will be 
in standby mode after the cooking is 
finished.
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 rinse the rice properly. 
Rinse the rice until the 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.

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
ควรอ่านเอกสารด้านความปลอดภยันี้อย่างละเอยีดก่อนใช้หม้อหงุข้าว 
และเกบ็ไว้ส�าหรบัใช้อ้างองิในครั้งต่อไป

อนัตราย
• ห้ามจุ่มหม้อหงุข้าวลงในน�้า หรอืล้าง

ท�าความสะอาดใต้ก๊อกน�้า
ค�าเตอืน
• เดก็อาย ุ8 ปีและมากกว่าสามารถใช้

เครื่องนี้ได้ หากได้รบัการควบคมุดแูล
หรอืได้รบัค�าแนะน�าในการใช้เครื่อง
อย่างปลอดภยัและเข้าใจถงึอนัตรายที่
เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามให้เดก็
ท�าความสะอาดและดแูลรกัษาเครื่อง เว้น
แต่เดก็อาย ุ8 ปีขึ้นไป และอยู่ภายใต้การ
ควบคมุดแูล เกบ็เครื่องและสายไฟให้
ห่างจากมอืเดก็อายตุ�่ากว่า 8 ปี

• ผู้ที่มสีภาพร่างกายไม่สมบรูณ์ ประสาท
สมัผสัไม่สมบรูณ์หรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิ
หรอืขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ใน
การควบคมุดแูลหรอืได้รบัค�าแนะน�าใน
การใช้งานที่ปลอดภยัและเข้าใจถงึ
อนัตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน

• ห้ามเดก็เล่นเครื่อง
• ในระหว่างการหงุ เครื่องควรได้รบัการจดั

วางในต�าแหน่งที่มั่นคง โดยที่จบั (ถ้าม)ี 
อยู่ในต�าแหน่งเพื่อป้องกนัไม่ให้ของเหลว
ร้อนหกล้นออกมา

• ตวัเครื่องเหมาะส�าหรบัใช้งานภายในครวั
เรอืนและการใช้งานที่มวีตัถปุระสงค์
คล้ายคลงึกนั
• ภายในห้องครวัในร้าน ส�านกังาน และ

สภาวะแวดล้อมการท�างานอื่นๆ 
• บ้านพกัในฟาร์ม; 
• ใช้งานภายในโรงแรม โมเตล็และ

สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศยัอื่น
• สภาวะแวดล้อมประเภทที่พกั

• ตรวจดใูห้แน่ใจว่าสายไฟที่ช�ารดุได้รบั
การเปลี่ยนโดยช่างผู้ช�านาญของ Philips, 
ศนูย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจาก Philips 
หรอืผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อหลกีเลี่ยง
อนัตรายที่อาจเกดิขึ้น

• เครื่องนี้ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ในการใช้
งานร่วมกบัเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรอื
ระบบรโีมทคอนโทรลแยก

• ก่อนที่คณุจะเชื่อมต่อตวัเครื่องโปรดตรวจ
สอบแรงดนัไฟที่แสดงบนผลติภณัฑ์ว่า
ตรงกบัแรงดนัไฟที่ใช้ภายในบ้านหรอืไม่

• ตรวจสอบความสะอาดของวาล์วไอน�้าทกุ
ครั้งก่อนใช้งาน และใส่เข้าลอ็กเรยีบร้อย
ในขณะใช้งาน

• หากใส่วาล์วไอน�้าเข้าลอ็กเรยีบร้อยแล้ว 
แรงดนัจะเพิ่มสงูขึ้นและไอน�้าที่พุ่งออก
มาอาจท�าให้ผู้ใช้บาดเจบ็หรอืถกูลวกได้

• ในระหว่างการหงุ ไอน�้าจะออกมาจาก
ทางวาล์วไอน�้าทางเดยีวเท่านั้น หากไอน�้า 
เริ่มออกมาระหว่างฝาปิดและตวัเครื่อง 
ให้ปิดเครื่องทนัท ีตรวจสอบว่าห่วงกนัรั่ว
ซมึเข้าที่และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
รวมถงึตรวจสอบวตัถแุปลกปลอม/เศษ
อาหารด้วย หากมวีตัถแุปลกปลอม/เศษ

อาหาร ให้ท�าความสะอาด หากไม่มวีตัถุ
แปลกปลอม โปรดส่งคนืศนูย์บรกิารเพื่อ
ท�าการตรวจสอบ และเปลี่ยนห่วงกนัรั่ว
ซมึ หากจ�าเป็น โปรดทราบว่า อายกุาร
ใช้งานของห่วงกนัรั่วซมึนั้นมจี�ากดั ขึ้นอยู่
กบัจ�านวนครั้งในการใช้งานและบ�ารงุ
รกัษา

• ในระหว่างการหงุ น�้าหรอืของเหลวจะไม่
สามารถออกมาจากหม้อชั้นในได้ ยกเว้น
ในกรณทีี่ฝาปิดด้านบนของหม้อหงุข้าว
ถกูเปิดออกในระหว่างการหงุ ไอน�้าที่ระ
เหยรอบๆ วาล์วไอน�้าและไอน�้าปรมิาณ
เลก็น้อยจะรั่วไหลออกทางด้านหลงัของ
หม้อหงุข้าว ซึ่งสามารถเชด็ออกได้อย่าง
ง่ายดายโดยใช้ผ้าสะอาดและสามารถ
ปรงุอาหารต่อได้ ถ้ามนี�้าหรอือาหารเหลว
เริ่มไหลออกมาจากวาล์วไอน�้าโดยตรง
หรอืไหลออกมาจากรอยต่อระหว่างฝาปิด
ด้านบนและตวัเครื่อง ให้ปิดการท�างาน
ของหม้อหงุข้าวทนัท ีตรวจดปูรมิาณน�้า
ในหม้อชั้นในว่าเกนิขดีจ�ากดัที่ก�าหนดไว้
หรอืไม่ ปรมิาณอาหารตรงตามต�ารา
อาหารหรอืไม่ โหมดหงุข้าวและการเลอืก
ระยะเวลาถกูต้องหรอืไม่ และการใช้งาน
หม้อหงุข้าวเป็นไปตามที่ระบใุนคู่มอืการ
ใช้งานหรอืไม่ ตรวจสอบว่าห่วงกนัรั่วซมึ
เข้าที่และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวม
ถงึตรวจสอบวตัถแุปลกปลอม/เศษอาหาร
ด้วย หากมวีตัถแุปลกปลอม/เศษอาหาร 
ให้ท�าความสะอาด ถ้าไม่มวีตัถแุปลก
ปลอมและการใช้งานหม้อหงุข้าวเป็นไป
ตามที่ระบใุนคู่มอืการใช้งาน ให้น�าหม้อ
หงุข้าวไปที่ศนูย์บรกิารเพื่อตรวจสอบ
และซ่อมแซมถ้าจ�าเป็น

• เชื่อมต่อหม้อหงุข้าวเข้ากบัเต้ารบัที่มี
สายดนิเท่านั้น ให้ตรวจสอบเสมอว่าได้
เสยีบปลั๊กเข้ากบัเต้ารบัแน่นดแีล้ว

• ห้ามใช้เครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ หม้อ
ชั้นใน ห่วงกนัการรั่วซมึ หรอืตวัเครื่อง
เกดิการช�ารดุ

• ไม่ควรปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจาก
ขอบโต๊ะหรอืชั้นวางที่หม้อหงุข้าววางอยู่

• ตรวจดใูห้แน่ใจว่าแผ่นท�าความร้อน 
เซนเซอร์ตรวจวดัอณุหภมู ิและด้านนอก
ของหม้อชั้นในสะอาดและแห้งก่อนเสยีบ
ปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบั

• ไม่ควรเสยีบปลั๊กไฟหม้อหงุข้าวหรอืกด
ปุ่มบนแผงควบคมุขณะที่มอืเปียก

ข้อควรระวงั
• ห้ามใช้อปุกรณ์เสรมิหรอืชิ้นส่วนใดๆ ที่

ผลติจากผู้ผลติอื่นหรอืที่ไม่ได้รบัการ
แนะน�าจาก Philips หากคณุใช้อปุกรณ์
เสรมิหรอืชิ้นส่วนจากผู้ผลติอื่นหรอืที่ไม่
ได้รบัการแนะน�าจาก Philips การรบั
ประกนัของคณุจะไม่มผีลบงัคบัใช้

• ไม่ควรวางหม้อหงุข้าวลงบนบรเิวณที่มี
อณุหภมูสิงู หรอืวางบนเตาไฟหรอืเครื่อง
หงุต้มที่ก�าลงัใช้งานหรอืที่มคีวามร้อน

• ไม่ควรวางหม้อหงุข้าวในบรเิวณที่ได้รบั
แสงแดดโดยตรง

• วางหม้อหงุข้าวไว้บนพื้นผวิที่เรยีบ อยู่ใน
แนวระนาบและมั่นคง

• วางหม้อชั้นในไว้ในหม้อหงุข้าวก่อนที่
คณุจะเสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบัและ
เปิดสวติช์ทกุครั้ง

• ห้ามตั้งหม้อในไว้บนเตาไฟเพื่อหงุข้าว
โดยตรง

• ห้ามใช้หม้อชั้นในถ้าเกดิการบบุ
• ขณะที่หม้อหงุข้าวก�าลงัท�างานอยู่ 

บรเิวณตวัเครื่องอาจจะมคีวามร้อน ข้อ
ควรระวงัเป็นพเิศษเมื่อสมัผสัหม้อหงุข้าว

• ควรระวงัไอน�้าพุ่งออกจากช่องระบายใน
ระหว่างหงุข้าวหรอืเมื่อเปิดฝาหม้อหงุ
ข้าว พยายามให้มอืและใบหน้าอยู่ห่าง
จากหม้อหงุข้าวเพื่อหลกีเลี่ยงไอน�้า

• ในระหว่างกระบวนการหงุและหลงัจาก
นั้น หม้อชั้นในและเครื่องนึ่งอาจร้อนและ
หนกั

• ไม่ควรยก และเคลื่อนย้ายหม้อหงุข้าว
ขณะที่หม้อก�าลงัท�างาน

• ไม่ควรเตมิน�้าเกนิระดบัที่แสดงไว้ในหม้อ
ชั้นใน เพื่อป้องกนัไม่ให้น�้าล้นหม้อ

• ไม่ควรวางอปุกรณ์ประกอบอาหารไว้
ภายในหม้อขณะหงุข้าว ตั้งอุ่น หรอือุ่น
ข้าวให้ร้อนอกีครั้ง

• ให้ใช้อปุกรณ์ประกอบอาหารที่จดัมาให้
เท่านั้น และหลกีเลี่ยงการใช้อปุกรณ์ที่มี
ขอบคม

• ไม่ควรประกอบอาหารที่มกีุ้ง ป ูและหอย
เป็นส่วนผสม เพื่อหลกีเลี่ยงการขดูขดี ไม่
เช่นนั้น ควรแกะเปลอืกออกก่อนปรงุ
อาหาร

• อย่าแหย่หรอืเสยีบวตัถทุี่เป็นเหลก็หรอืสิ่ง
แปลกปลอมลงในช่องระบายไอน�้า

• อย่าวางวตัถทุี่เป็นแม่เหลก็ลงบนฝาปิด 
ไม่ควรใช้หม้อหงุข้าวใกล้กบัวตัถทุี่เป็น
แม่เหลก็

• ปล่อยให้เครื่องเยน็ลงก่อนท�าความ
สะอาดหรอืเคลื่อนย้ายทกุครั้ง

• ท�าความสะอาดหม้อหงุข้าวหลงัใช้งาน
เสรจ็ทกุครั้ง ห้ามล้างหม้อหงุข้าวใน
เครื่องล้างจาน

• ถอดปลั๊กไฟออกทกุครั้งหากไม่ได้ใช้งาน
เป็นเวลานาน

• หากน�าหม้อหงุข้าวไปใช้ในทางไม่เหมาะ
สม หรอืน�าไปใช้ในทางการค้าหรอืกึ่ง
การค้า หรอืน�าไปใช้โดยไม่ปฏบิตัติามค�า
แนะน�าในคู่มอืการใช้งานนี้ การรบั
ประกนัจะถอืเป็นโมฆะและ Philips จะ
ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายใดๆ ทั้งสิ้น

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF)
ผลติภณัฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัด้าน
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มทีกุประการ

1 หม้อหงุข้าวของคณุ
ขอแสดงความยนิดทีี่คณุเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของเรา และยนิดตี้อนรบัสู่ Philips
เพื่อให้คณุได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้ โปรดลง
ทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่ www.philips.com/welcome 

2 ภายในกล่องมอีะไรบ้าง (รปูที่ 1)
ตวัเครื่องหม้อหงุข้าว สายไฟ

ถ้วยตวง ไม้พาย

คู่มอืการใช้งาน ใบรบัประกนั

3 ภาพรวม (รปูที่ 2)
a ฝาปิดช่องไอน�้าถอดออกได้ f ตวัหม้อ

b ฝาปิดด้านบน g แผ่นท�าความร้อน

c หม้อภายใน h ช่องเสยีบปลั๊กไฟ

d ปุ่มปลดลอ็คฝาปิด i ขดีแสดงระดบัน�้า

e แผงควบคมุ j ห่วงยางกนัรั่วซมึ

ภาพรวมการควบคมุ (รปูที่ 3)
k ปุ่มหงุเรว็ o ปุ่มข้าวอบหม้อดนิ

l ปุ่มอุ่น/ยกเลกิ p ปุ่ม 2 ชม. ซปุ/โจ๊ก

m ปุ่ม 1 ชม. ซปุ/โจ๊ก q ปุ่มหงุมาตรฐาน

n ปุ่มเค้ก r ปุ่มอุ่นร้อน

4 การใช้หม้อหงุข้าว

ก่อนใช้งานครั้งแรก
1 น�าอปุกรณ์เสรมิทั้งหมดออกจากหม้อชั้นใน ถอดวสัดบุรรจภุณัฑ์ออกจาก 

หม้อชั้นใน
2 ท�าความสะอาดส่วนต่างๆ ของหม้อหงุข้าวก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก  

(ดบูท ‘การท�าความสะอาดและดแูลรกัษา’)

หมายเหตุ

 • เชด็ส่วนต่างๆ ให้แห้งก่อนเริ่มใช้งาน

การเตรยีมก่อนการหงุ
ก่อนใช้งานหม้อหงุข้าว คณุจ�าเป็นต้องท�าตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
1 ตวงธญัพชืด้วยถ้วยตวงที่จดัไว้ให้
2 ล้างธญัพชืให้สะอาด
3 เทธญัพชืที่ซาวเรยีบร้อยแล้วลงในหม้อชั้นใน
4 เตมิน�้าตามระดบัที่ระบไุว้บนสเกลภายในหม้อชั้นในและเกลี่ยธญัพชื 

ให้เรยีบเสมอกนั
5 กดปุ่มปลดลอ็คฝาปิดเพื่อเปิดฝา (รปูที่ 4)
6 เชด็ด้านนอกของหม้อชั้นในให้แห้ง (รปูที่ 5) จากนั้นน�าหม้อชั้นในไปใส่

ในหม้อหงุข้าว (รปูที่ 6) ตรวจสอบว่าหม้อชั้นในสมัผสักบัแผ่นท�าความ
ร้อนแล้วหรอืไม่

7 ปิดฝาหม้อหงุข้าว (รปูที่ 7) แล้วเสยีบปลั๊กเข้ากบัเต้ารบั (รปูที่ 8)

หมายเหตุ

 • ระดบัน�้าที่แสดงไว้ด้านในของหม้อชั้นในเป็นเพยีงสญัลกัษณ์แสดงระดบัเท่านั้น 
คณุสามารถปรบัระดบัน�้าได้ตามชนดิของธญัพชืและตามความต้องการของคณุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนอกของหม้อชั้นในแห้งสะอาดและปราศจากสิ่งแปลก
ปลอมบนแผ่นท�าความร้อนหรอืบนเทอร์โมสตทั

หงุเรว็/หงุมาตรฐาน
ฟังก์ชันการหุงข้าว เวลาในการหุงโดยประมาณ

หุงรวดเร็ว 20 นาที

หุงมาตรฐาน 45 นาที

คณุสามารถหงุข้าวโดยใช้ฟังก์ชนัหงุเรว็หรอืหงุมาตรฐาน
1 ท�าตามขั้นตอนใน "การเตรยีมก่อนการหงุ"
2 กดปุ่มหงุเรว็ หรอืหงุมาตรฐาน เพื่อหงุข้าว (รปูที่9)

» เมื่อคณุกดปุ่มหงุด่วนหรอืหงุมาตรฐาน ถ้าไม่มกีารท�างานอย่างอื่น 
เพิ่มเตมิหลงัผ่านไป 5 วนิาท ีหม้อหงุข้าวจะเริ่มการหงุ

3 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั 
การหงุที่เลอืกจะดบัลง 

4 หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ
» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 10)

หมายเหตุ

 • หากแรงดนัไฟฟ้าในพื้นที่ของคณุไม่คงที่ อาจมนี�้าล้นออกมาจากหม้อหงุข้าว
 • เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว ให้คนข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวเป็นก้อนทนัทเีพื่อเพิ่มความชื้น 

ให้ข้าวสวยขึ้นหม้อ
 • ข้าวบางส่วนที่ก้นหม้ออาจกลายเป็นสนี�้าตาลเลก็น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการ 

ในการหงุ

การอุ่นร้อน
ฟังก์ชันการหุงข้าว เวลาในการหุงโดยประมาณ

การอุ่นร้อน 25 นาที

1 คลกุเคล้าอาหารที่เยน็ลงแล้วเกลี่ยให้ทั่วภายในหม้อชั้นใน (รปูที่ 11)
2 เทน�้าลงบนอาหารเพื่อป้องกนัไม่ให้อาหารแห้งเกนิไป (รปูที่ 12)  

ปรมิาณของน�้าจะขึ้นอยู่กบัปรมิาณของอาหารที่จะอุ่นร้อน
3 ท�าตามขั้นตอนที่ 6 และ 7 ใน “การเตรยีมก่อนการหงุ”
4 กดปุ่มอุ่นร้อน เพื่อเริ่มการหงุ (fig.13)

» เมื่อคณุกดปุ่มหงุด่วนหรอืหงุมาตรฐาน ถ้าไม่มกีารท�างานอย่างอื่น 
เพิ่มเตมิหลงัผ่านไป 5 วนิาท ีหม้อหงุข้าวจะเริ่มการหงุ

5 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั 
การหงุที่เลอืกจะดบัลง 

6 หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ
» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 10)

การต้มโจ๊ก/การท�าซปุ
ฟังก์ชันการหุงข้าว เวลาในการหุงโดยประมาณ

1 ชม. ซุป/โจ๊ก 1 ชั่วโมง
2 ชม. ซุป/โจ๊ก 2 ชั่วโมง

คณุสามารถต้มโจ๊กหรอืท�าซปุโดยใช้ฟังก์ชนั 1 ชม. ซปุ/โจ๊ก หรอื 2 ชม. ซปุ/
โจ๊ก
1 เตมิส่วนผสมและน�้าลงในหม้อชั้นใน
2 ท�าตามขั้นตอนที่ 6 ถงึ 7 ใน “การเตรยีมก่อนการหงุ”

หมายเหตุ

 • อย่าใส่น�้าในปรมิาณที่มากเกนิขดีระดบัน�้าสงูสดุที่ระบไุว้ด้านในของหม้อชั้นใน  
เนื่องจากอาจท�าให้น�้าล้นออกจากหม้อหงุข้าวได้

3 กดปุ่ม 1 ชม. ซปุ/โจ๊ก หรอื 2 ชม. ซปุ/โจ๊ก เพื่อเริ่มการ 
ปรงุอาหาร (รปูที่ 14)
» เมื่อคณุกดปุ่มหงุด่วนหรอืหงุมาตรฐาน ถ้าไม่มกีารท�างานอย่างอื่น 

เพิ่มเตมิหลงัผ่านไป 5 วนิาท ีหม้อหงุข้าวจะเริ่มการหงุ

4 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั 
การหงุที่เลอืกจะดบัลง 

5 หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ
» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 10)

วธิอีบเค้ก
ฟังก์ชนัการหงุข้าว เวลาในการหงุโดยประมาณ
เค้ก 45 นาที

1 ตสี่วนผสมส�าหรบัเค้กให้เข้ากนั (รปูที่ 15) 
2 ทาเนยหรอืน�้ามนัที่ด้านในของหม้อชั้นใน แล้วเทส่วนผสมของเค้กลงไป  

(รปูที่ 16)
3 ท�าตามขั้นตอนที่ 6 และ 7 ใน “การเตรยีมก่อนการหงุ”
4 กดปุ่มเค้ก เพื่อเริ่มท�าเค้ก (รปูที่ 17)

» เมื่อคณุกดปุ่มหงุด่วนหรอืหงุมาตรฐาน ถ้าไม่มกีารท�างานอย่างอื่น 
เพิ่มเตมิหลงัผ่านไป 5 วนิาท ีหม้อหงุข้าวจะเริ่มการหงุ

5 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั 
การหงุที่เลอืกจะดบัลง

6 หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ
» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 10)

7 เปิดฝาและน�าหม้อชั้นในออกมาอย่างระมดัระวงัเพื่อให้หม้อเยน็ลง
8  หลงัจากหม้อชั้นในเยน็ลงแล้ว ให้วางจานหรอืถาดวางเค้กที่ด้านบนของ

หม้อ แล้วพลกิหม้อกลบัเพื่อน�าเค้กออกมา

วธิที�าเค้ก

1 การเตรยีมส่วนผสม: 
ปรมิาณน้อย: ไข่ไก่ 3 ฟอง, น�้าตาลทรายขาว 100 กรมั  
(ประมาณ 2/3 ถ้วย), แป้งเค้ก 100 กรมั (ประมาณ 1 ถ้วย), เนย 50 
กรมั (ประมาณ 1/3 ถ้วย), นมสด 18 กรมั (ประมาณ 1/10 ถ้วย) 
ปรมิาณมาก: ไข่ไก่ 5 ฟอง, น�้าตาลทรายขาว 180 กรมั  
(ประมาณ 1 ถ้วย), แป้งเค้ก 180 กรมั (ประมาณ 2 ถ้วย), เนย 80 กรมั  
(ประมาณ 2/3 ถ้วย), นมสด 36 กรมั (ประมาณ 1/5 ถ้วย)

หมายเหตุ

 • ผู้ใช้สามารถปรบัเปลี่ยนอตัราส่วนของส่วนผสมได้ตามต้องการ
 • อย่าใส่ส่วนผสมมากเกนิไป เนื่องจากจะส่งผลถงึคณุภาพเค้กและอาจท�าให้เค้ก 

สกุไม่ทั่วถงึได้

2 ผสมน�้าตาลทรายขาวและไข่ไก่เข้าด้วยกนั แล้วตจีนเกดิฟองอากาศ

หมายเหตุ

 • ถ้าไข่ไก่มอีณุหภมูติ�่าเกนิไป ให้แช่ไข่ไก่ในน�้าร้อน 40°C เพื่อท�าให้ไข่ไก่อุ่นขึ้น  
เค้กที่ได้จะนุ่ม เนื้อละเอยีด และเมื่อแตะเบาๆ จะหยุ่นกลบัที่เดมิ

 • ตไีข่ไก่จนขึ้นฟเูป็นเนื้อนวลเหมอืนผ้าไหม
 • ภาชนะและไข่ไก่ที่ใช้ตจีะต้องสะอาด ถ้ามนี�้ามนัอยู่ จะตใีห้เกดิฟองอากาศได้ยาก
 • อย่าตไีข่ไก่ภายในหม้อชั้นใน เพื่อไม่ให้เนยหรอืน�้ามนัที่ทาเคลอืบไว้หลดุออก

3 เตมิแป้งเค้กและผสมให้เข้ากนัโดยใช้ช้อนไม้

หมายเหตุ

 • ใช้ช้อนไม้ตสี่วนผสมให้ทั่วจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากนัเป็นเนื้อเดยีว

4 เตมินมและเนยเหลว แล้วผสมให้เข้ากนัอย่างรวดเรว็

หมายเหตุ

 • ละลายเนยให้เหลวโดยใส่เนยในถ้วยที่แช่อยู่ในน�้าอุ่น

การท�าข้าวอบหม้อดนิ
ฟังก์ชนัการหงุข้าว เวลาในการหงุโดยประมาณ

ข้าวอบหม้อดนิ 80 นาที

1 ปฏบิตัติามขั้นตอนที่ 1 ถงึ 7 ใน “การเตรยีมก่อนการหงุ”
2 กดปุ่มข้าวอบหม้อดนิ เพื่อเริ่มการหงุ

» เมื่อคณุกดปุ่มหงุด่วนหรอืหงุมาตรฐาน ถ้าไม่มกีารท�างานอย่างอื่น 
เพิ่มเตมิหลงัผ่านไป 5 วนิาท ีหม้อหงุข้าวจะเริ่มการหงุ

3 เมื่อข้าวสกุได้ที่แล้ว จะได้ยนิเสยีงบี๊พนานครู่หนึ่ง
4 เตมิส่วนผสมส�าหรบัข้าวอบหม้อดนิโดยวางไว้ด้านบนของข้าว ปิดฝา 

ด้านบนเพื่อท�าการหงุต่อ
5 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั 

การหงุที่เลอืกจะดบัลง 
6 หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ

» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 10)

5 การท�าความสะอาดและดแูลรกัษา
หมายเหตุ

 • ถอดปลั๊กไฟหม้อหงุข้าวออกก่อนเริ่มท�าความสะอาด
 • รอจนกว่าหม้อหงุข้าวเยน็ลงก่อนเริ่มท�าความสะอาด

ภายใน
ภายในฝาปิดด้านบนและตวัเครื่อง:

• ท�าความสะอาดด้วยผ้าชบุน�้าบดิพอหมาด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ท�าความสะอาดเศษอาหารที่ตดิอยู่ภายใน 

หม้อหงุข้าวออกจนหมด
แผ่นท�าความร้อน:

• ท�าความสะอาดด้วยผ้าชบุน�้าบดิพอหมาด
• ขจดัเศษอาหารด้วยผ้าชบุน�้าบดิพอหมาด

ภายนอก
ผวิของฝาปิดด้านบนและด้านนอกตวัเครื่อง:

• เชด็ด้วยผ้าเชด็ท�าความสะอาดเปียกพอหมาดชบุน�้าสบู่
• ให้เชด็แผงควบคมุด้วยผ้าที่เนื้อนุ่มและแห้งเท่านั้น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ท�าความสะอาดเศษอาหารบรเิวณแผง

ควบคมุออกจนหมดแล้ว

อปุกรณ์เสรมิ
ไม้พาย, หม้อชั้นใน, และฝาปิดช่องระบายไอน�้า:

• ให้แช่ในน�้าร้อนและล้างด้วยฟองน�้า

6 สิ่งแวดล้อม   
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอาย ุ
การใช้งานแล้ว ควรน�าไปทิ้งที่จดุรวบรวมขยะเพื่อการน�ากลบั 
ไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรกัษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

7 การรบัประกนัและบรกิาร
หากคณุต้องการขอรบับรกิารหรอืต้องการทราบข้อมลูหรอืมปีัญหา  
โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรอืตดิต่อศนูย์ 
บรกิารดแูลลกูค้าของบรษิทั Philips ในประเทศของคณุ คณุสามารถค้นหา 
หมายเลขโทรศพัท์ได้ในแผ่นพบัเกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก หากใน
ประเทศของคณุไม่มศีนูย์บรกิารลกูค้า โปรดตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ 
Philips ในประเทศ 

8 ข้อมลูจ�าเพาะ
หมายเลขรุ่น HD3130

ก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด 860W

ความจุที่ก�าหนด 5.0 ลิตร

9 การแก้ไขปัญหา
หากคณุประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหงุข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจดุต่อไปนี้ 
ก่อนน�าเครื่องเข้ารบับรกิาร หากคณุไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรณุาตดิต่อ
ศนูย์บรกิารดแูลลกูค้าของ Philips ในประเทศของคณุ 

ปัญหา การแก้ปัญหา

ไฟบนปุ่มต่างๆ  
ไม่สว่างขึ้น

มปีัญหาเกี่ยวกบัการต่อสายไฟ ตรวจสอบว่า 
ได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากบัหม้อหงุข้าวแล้วและ 
เสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบัแน่นดแีล้ว

สญัญาณไฟท�างานบกพร่อง น�าเครื่องไปที่ 
ตวัแทนจ�าหน่าย Philips หรอืศนูย์บรกิารที่ได้รบั
การรบัรองจาก Philips

หม้อหงุข้าวไม่ท�างาน ระดบัน�้าไม่เพยีงพอ เตมิน�้าให้ได้ปรมิาณ 
ตามระดบัที่แสดงภายในหม้อชั้นใน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มคีราบแปลกปลอม 
บนแผ่นท�าความร้อนและบรเิวณพื้นผวิภายนอก 
ของหม้อชั้นในก่อนเปิดสวติช์หม้อหงุข้าว

แผ่นท�าความร้อนช�ารดุ หรอืหม้อชั้นในเกดิการ
บบุ น�าหม้อหงุข้าวไปที่ตวัแทนจ�าหน่าย Philips 
หรอืศนูย์บรกิารที่ได้รบัการรบัรองจาก Philips

ข้าวแขง็เกนิไปและ 
สกุไม่ทั่วถงึ

เตมิน�้าเพิ่มลงไปและหงุข้าวให้นานขึ้นอกี 
สกัหน่อย

หม้อหงุข้าวไม่สลบัไปที่ 
โหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ

คณุอาจกดปุ่มอุ่นก่อนที่จะกดปุ่มเริ่ม ในกรณนีี้  
หม้อหงุข้าวจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายหลงัการ 
หงุข้าวเสรจ็สมบรูณ์

ปุ่มควบคมุอณุหภมูมิคีวามผดิปกต ิน�าเครื่อง 
ไปที่ตวัแทนจ�าหน่าย Philips หรอืศนูย์บรกิาร 
ที่ได้รบัการรบัรองจาก Philips

ข้าวไหม้เกรยีม คณุไม่ได้ซาวข้าวอย่างถกูต้อง ซาวข้าวจน
กระทั่งน�้าใสขึ้น

น�้าล้นออกจาก 
หม้อหงุข้าวขณะหงุข้าว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุได้เตมิน�้าตามระดบัน�้า 
ที่แสดงอยู่ภายในหม้อชั้นในตามจ�านวนข้าวที่
ตวง

ข้าวที่หงุเสรจ็แล้ว 
มกีลิ่นเหมน็

ท�าความสะอาดหม้อชั้นในด้วยน�้ายาล้างจาน 
และน�้าอุ่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลงัจากท�าอาหารเรยีบร้อย 
แล้วได้ท�าความสะอาดฝาหม้อ ฝาใน และ 
หม้อชั้นในอย่างทั่วถงึ

Note

 • If the temperature of egg is too low, the user may use insulated water 
of 40°C to warm it. The cake made will be soft, loose and elastic.

 • Whisk the egg, till the egg material flows down the egg whisk as silk.
 • The vessel and egg whisk must be clean, if they have oil, the bubbles will 

be difficult to appear.
 • Don't whisk the egg in the inner pot, to avoid scratching the nonstick 

coating.

3 Add cake powder, and averagely mix them round by a wooden 
spoon.

Note

 • Whisk the wooden spoon so as to fully mix the material round..

4 Add milk and melted butter, quickly mix them round.

Note

 • Melt the butter into liquid by insulated warm water.

Cooking claypot rice
Cooking function Estimated cooking time

Claypot rice 80 minutes

1 Follow steps 1 to 7 in “Preparations before cooking”.
2 Press the claypot rice button to start cooking.

 » The rice cooker starts cooking if no operations are 
performed 5 seconds after you press the quick cook or 
standard cook button.

3 When the rice is ready, the rice cooker beeps for a while.
4 Add the ingredients for the claypot rice by placing them on top 

of the rice. Close the lid to resume the cooking process.
5 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the 

selected cooking function light will be off. 
6 The rice cooker will be in keep warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator  lights up. (fig.10)

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 top lid and the main body:

• Wipe with a damp cloth.
• Make sure to remove all the food residues stuck to the rice 

cooker.
Heating element:

• Wipe with a damp cloth.
• Remove food residues with a damp cloth.

Exterior
Surface of the top 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 panel.

Accessories
Spatula, inner pot, and steam vent cap:

• Soak in hot water and clean with sponge.

6 Environment  
Do not throw away the appliance with normal household 
waste at the end of its life, but hand it in at an official 
collection point for recycling. By doing this, you can help to 
preserve the environment.

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 HD3130
Rated power output 860W
Rated capacity 5.0L

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 light on the 
button does not 
go on.

There is a connection problem. Check 
if the power cord is connected to the 
rice 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.
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 rice 
cooker to your Philips dealer or a service 
center authorized by Philips.

The rice is too dry 
and not well cooked.

Add more water to the rice, and cook for 
a bit longer.


