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 ขอสําคัญ

   ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
     อันตราย
•     หามจมหมอหุงขาวลงในนและหามเปดนกอกลางเปนอันขาด

       คําเตือน
•     กอนท่ีคุณจะเชื่อมตอตวัเครื่องโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่แสดงบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟท่ีใชภายในบานหรือไม
•     เสียบปล๊ักไฟเขากบัเตารับที่ตอสายดนิไวเรียบรอยแลวเทาน้ัน ใหตรวจสอบเสมอวาไดเสียบปล๊ักเขากับเตารับแนนดีแลว
•     หามใชหมอหุงขาว หากปลั๊กไฟ สายไฟ หมอชั้นใน หวงกันการรั่วซึม หรือตัวเครื่องเกิดการชํารุด
•     ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟที่ชํารุดไดรับการเปลี่ยนโดยชางผชํานาญของ Philips, ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก 

Philips หรือผที่ผานการฝกอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
•     ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและควา

มรความเขาใจ นําเครื่องนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการใชงานโดยผที่รับผิดช
อบในดานความปลอดภัย

•     เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหนําหมอหุงขาวนี้ไปเลน 
•     ควรเก็บสายไฟใหหางจากเด็ก ไมควรปลอยใหสายไฟหอยลงมาจากขอบโตะหรือบริเวณที่วางหมอหุงขาววางอย
•     ตรวจดูใหแนใจวาแผนทําความรอน เซนเซอรตรวจวัดอุณหภูมิ และดานนอกของหมอชั้นในสะอาดและแหงกอนเสียบ

ปลั๊กไฟเขากับเตารับ
•     ไมควรใชมือเปยกเสียบปลั๊กไฟหมอหุงขาวหรือกดปุ่มบนแผงควบคุม
•     หามตอหมอหุงขาวกับเครื่องตั้งเวลาภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายรายแรงที่อาจเกิดขึ้น

       ขอควรระวัง
•     หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเส

ริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช
•     ไมควรวางหมอหุงขาวลงบนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางบนเตาไฟหรือเครื่องหุงตมที่กําลังใชงานหรือที่มีความรอน
•     ไมควรวางหมอหุงขาวในบริเวณที่ไดรับแสงแดดโดยตรง
•     วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน
•     ควรวางหมอชั้นในไวในหมอหุงขาวกอนที่คุณจะเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับและเปดสวิตชทุกครั้ง
•     หามตั้งหมอในไวบนเตาไฟเพื่อหุงขาวโดยตรง
•     หามใชหมอชั้นในถาเกิดการบุบ
•     ขณะที่หมอหุงขาวกําลังทํางานอย บริเวณรอบๆ พื้นที่วางหมออาจจะมีความรอน ใหสัมผัสเฉพาะบริเวณแผงควบคุม

และปุ่มเปดฝาเทานั้น
•     ควรระวังไอนพงออกจากชองระบายในระหวางหุงขาวหรือเมื่อเปดฝาหมอหุงขาว พยายามใหมือและใบหนาอยหางจ

ากหมอหุงขาวเพื่อหลีกเลี่ยงไอน
•     ในระหวางและหลังการทําอาหาร หมอชั้นใน, ถาดสําหรับนึ่งอาหาร และถวยนึ่งอาจรอนและหนัก
•     ไมควรยก และเคลื่อนยายหมอหุงขาวขณะที่หมอกําลังทํางาน
•     ไมควรเติมนเกินระดับที่แสดงไวในหมอชั้นใน เพื่อปองกันไมใหนลนหมอ
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แผนทำความรอน

•     ไมควรวางอุปกรณประกอบอาหารไวภายในหมอขณะหุงขาว ตั้งอน หรืออนขาวใหรอนอีกครั้ง
•     ใหใชอุปกรณประกอบอาหารที่จัดมาใหเทานั้น และหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่มีขอบคม
•     ไมควรใชอุปกรณที่ใหมาพรอมกับหมอหุงขาวในการเตรียมอาหารแบบมีเปลวไฟ
•     ไมควรประกอบอาหารท่ีมีกง ปู และหอยเปนสวนผสม เพ่ือหลีกเล่ียงการขูดขีด ไมเชนน้ัน ควรแกะเปลือกออกกอนปรุงอาหาร
•     อยาแหยหรือเสียบวัตถุที่เปนเหล็กหรือสิ่งแปลกปลอมลงในชองระบายไอน
•     อยาวางวัตถุที่เปนแมเหล็กลงบนฝาปด ไมควรใชหมอหุงขาวใกลกับวัตถุที่เปนแมเหล็ก 
•     ปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนทําความสะอาดหรือเคลื่อนยายทุกครั้ง
•     ทําความสะอาดเครื่องหลังใชงานทุกครั้ง หามทําความสะอาดหมอหุงขาวดวยเครื่องลางจาน
•     ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหากไมใชงานเปนเวลานาน
•     ตัวเครื่องเหมาะสําหรับใชงานภายในครัวเรือนและการใชงานที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน 

 »     ภายในหองครัวสําหรับพนักงานในราน สํานักงาน และสภาวะแวดลอมการทํางานอื่นๆ 

 »     บานพักในฟารม; 

 »     ใชงานภายในโรงแรม โมเต็ลและสภาวะแวดลอมที่อยอาศัยอื่น 

 »     สภาวะแวดลอมประเภทที่พัก

•       หากนําเครื่องไปใชในทางไมเหมาะสม นําไปใชในการคาหรือกึ่งการคา หรือใชโดยไมปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงา
นในคมือนี้ การรับประกันจะถือเปนโมฆะและ Philips จะไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

       Electromagnetic fields (EMF)
  หมอหุงขาวนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคํา
แนะนําในคมือผใชนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

     ฟงกชันสํารองเมื่อไฟฟาดับ
  หมอหุงขาวนี้มีฟงกชันสํารองที่จะจําคาสถานะกอนไฟฟาดับไวจนกวาแหลงจายไฟจะกลับสภาวะปกติภายในเวลาสองชั่วโม
ง หากไฟฟาดับขณะอยในขั้นตอนการทําอาหาร การนับเวลาถอยหลังในการปรุงอาหารจะยังคงอยโดยจะดําเนินการตอเมื่อ
แหลงจายไฟกลับสภาวะปกติ

หากไฟฟ้าดับเป็นเวลานานกว่าสองชั่วโมงในขณะอยู่ในขั้นตอนการทําอาหาร จะปรากฏ “E5” ขึ้นบนหน้าจอ และเครื่องจะ
รีเซ็ตกลับไปสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติ ให้เปิดหม้อหุงข้าวแล้วนําอาหารออก และเริ่มขั้นตอ
นการทําอาหารทั้งหมดอีกครั้ง  

หากคุณตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้ และขั้นตอนการทําอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ายังไม่ได้เริ่มทํางาน เครื่องจะเริ่มขั้นตอนต่างๆ 
เมื่อไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติ  

     สิ่งแวดลอม
  หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับ
ไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี      การรับประกันและบริการ

 หากคุณตองการทราบขอมูลหรือการบริการ หรือหากคุณมีขอสงสัย โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ท่ี www.philips.com 
หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ภายในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเก่ียวกั
บการรับประกันท่ัวโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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ภาพรวมของผลิตภัณฑ

ฝาดานนอก

แผนทำความร
อน

ฝาปดชองไอนถอดออกได

ขีดแสดงระดับน
หมอชั้นใน

ปลั๊กไฟ

ปุ่มปลดล็อคฝาปด

จอแสดงผล
ตัวยึดติดผนัง 
(ซายและขวา)

ฝาด
านในที่ถอด

ออกได
หวงยางกันรั่วซึม

ปุ่มควบคุม

ตัวหมอ

อุปกรณเสริม

ชองสำหรับใสสายไฟ

ถวยตวง

ทัพพีตักขาว

ทัพพีตักซุป

ถาดสำหรับนึ่ง

ชองสำหรับใสทัพพี

ที่จับหมอหุงขาว

แผนทำความรอน
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แผนทำความรอน

ปุ่มควบคุม

หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเลือกเมนูหรือ
ปรับเวลาในการเตรียมอาหาร

หมุนปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อเร่งเว
ลาไปด้านหน้าหรือถอยหลังอย่าง

รวดเร็ว

หุงขาว

หุงขาวแบบเรงดวน

หุงขาวสำหรับซูชิ

อบเคก

ตมซุป

อาหารประเภทนึ่ง

อาหารประเภทสตูว

ตนโจก

ตัวเลขหรือสัญญาณไฟจะกะพริบ

สัญญาณไฟจะสวาง

แผนทำความรอน
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การทำความสะอาดและติดตั้งอุปกรณเสริม

1 นำอุปกรณเสริมทั้งหมดออกจากหมอชั้นใน

2 เช็ดหมอหุงขาวดวยผาเช็ดทำความสะอาดเนื้อนม

3 ทำความสะอาดหมอชั้นในและฝาในดวยเมนู STEAM (นึ่ง)

4 ลางอุปกรณเสริมทั้งหมดดวยนยาลางจานและฟองน จากนั้นใหใชผ
าเช็ดทำความสะอาดเนื้อนมเช็ดหมอทั้งภายในและภายนอก 
รวมถึงอุปกรณเสริมตางๆ ใหแหง

• เติมนลงในหมอชั้นในประมาณครึ่งหมอ ปดฝาดานนอกและเสียบปลั๊กไฟ

• หมุนปุ่มควบคุมไปที่ STEAM (นึ่ง) แลวกด OK

• เวลาในการเตรียมอาหารจะกะพริบ กด OK เพื่อยืนยัน

• หมอหุงขาวจะเริ่มการนึ่ง

• หลังจากหมอหุงขาวสงเสียงบี๊พ ใหกดปุ่ม CANCEL (ยกเลิก)

• รอใหหมอหุงขาวเย็นลงแลวจึงเทนออก

5 ติดชองสำหรับใสทัพพีและช
องสำหรับใสสายไฟเข
ากับตัวยึดติดผนัง

6 ตั้งเวลา

PM

เวลาจะกะพริบ
หมุนทางซ

ายหรือขวาเพื่อปรับเวลากดคางไว

ชองสำหรับใสทัพพี ชองสำหรับใสสายไฟ

แผนทำความรอน
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แผนทำความรอน

1 ตวงขาวดวยถวยตวงที่จัดให

2 ซาวขาว จากนั้นใหใสขาวที่ซาวเสร็จแลวลงในหมอชั้นใน แลวเติมน

ถวยตวงที่จัดใหมีปริมาตรประมาณ 180 มล

คุณสามารถหุงขาวได 2 ถึง 10 ถวยตอครั้ง

โดยปกติแลวขาวสารหนึ่งถวยตวงจะหุงไดข
าวสวยสำหรับรับประทานสองคน

ไมควรซาวขาวในหมอชั้นใน เพราะจะทำใหแผ
นความรอนแบบเคลือบปองกันอาหารติดของหม
อชั้นในเกิดการขูดขีด

เติมนตามระดับนที่แสดงอยภายในหม
อตามปริมาณและชนิดของขาวที่ตวง

RICE (ขาว), QUICK (เร็ว), และ SUSHI (ซูชิ) (1)

3 เช็ดพื้นผิวภายนอกของหมอชั้นในใหแหงแล
ววางลงในตัวเครื่อง

Click!
เช็ดดวยผาเช็ดสะอาดที่แหง

ยกตัวอยางเชน ถาคุณกำลังจะหุงขาว 
6 ถวย ใหเติมนที่ระดับ 6

แผนทำความรอน
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RICE (ขาว), QUICK (เร็ว), และ SUSHI (ซูชิ) (2)

6 กด CANCEL (ยกเลิก) 
เพื่อสิ้นสุดการอนแล
วดึงปลั๊กไฟออก

5 เมื่อหุงขาวเสร็จเรียบรอยแลว หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและเขาสโหมดอ
นโดยอัตโนมัติ

4 เลือกเมนูที่คุณตองการแลวยืนยัน

หมุนปุ่มควบคุมไปยังเมนูที่ตองการ กด OK เพื่อยืนยัน

เริ่มต
นการเตรียมอาหารและจะแสดงเว

ลาที่ใชในการเตรียมอาหาร

MIN

หมอหุงขาวอยในโหมดอนเปนเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะส
งเสียงบี๊พและสิ้นสุดการอน

เวลาในการเตรียมอาหาร (ใชในการอางอิง)
Rice (ขาว)           ประมาณ 35 นาที
Quick (เร็ว)           ประมาณ 25 นาที
Sushi (ซูชิ)           ประมาณ 35 นาที

MIN
Keep warm

MIN

MIN MIN
Keep warm

แผนทำความรอน
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แผนทำความรอน

ซุปและสตูว์

5 กด CANCEL (ยกเลิก) เพ่ือส้ินสุดการอนแลวดึงปล๊ักไฟออก

4 เมื่อหุงขาวเสร็จเรียบรอยแลว หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและเขาส
โหมดอนโดยอัตโนมัติ

3 เลือกเมนูที่คุณตองการแลวยืนยัน

1 เทสวนผสมลงในหมอชั้นใน จากนั้นใหเติมนตามตองการ แล
วคนสักเล็กนอยเพื่อใหสวนผสมเขากัน

2 เช็ดพื้นผิวภายนอกของหมอชั้นในใหแหงแลววางลงในตัวเครื่อง

หมอหุงขาวอยในโหมดอนเปนเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะส
งเสียงบี๊พและสิ้นสุดการอน

คุณสามารถปรับเวลาในการเตรียมอาหารสำหรับเมนู SOUP (ซุป), STEAM (นึ่ง), 
STEW (สตูว)และ CONGEE (โจก) ได

เวลาที่แนะนำจะแสดงขึ้น
หมุนปุ่มควบคุมไปที่ SOUP 

(ซุป) หรือ STEW (สตูว)

กด OK เพื่อยืนยัน

กด OK เพื่อยืนยัน

ปรับเวลาตามตองการด
วยปุ่มควบคุม

เริ่มต
นการเตรียมอาหารและจะแสดงเวล

าที่ใชในการเตรียมอาหาร

แผนทำความรอน
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เมนูขาว

6 ถอดปล๊ักไฟฟ้า

5 เมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้วให้หม้อหุงข้าวเสียงเตือน

1 ตีสวนผสมสำหรับเคกใหเขากัน

2 ทาเนยที่ดานในของหมอแลวจึงเทสวนผสมที่ไดลงในหมอ

4 เลือกเมนูที่คุณตองการแลวยืนยัน

3 เช็ดพื้นผิวภายนอกของหมอชั้นในใหแหงแลววางลงในตัวเครื่อง

หมุนปุ่มควบคุมไปที่ 
CAKE (เคก)

กด OK เพื่อยืนยัน
เริ่มต

นการเตรียมอาหารและจะแสดงเ
วลาที่ใชในการเตรียมอาหาร

MIN

แผนทำความรอน

  สวนผสม

 แปงเคกสําเร็จรูป  250 กรัม

 เนย  65 กรัม

 ไข  1 ฟองใหญ

 น/นม  100 มล.

  ขั้นตอน: 
  1 ผสมแปงเคกสําเร็จรูป, นหรือนม, เนย 

และไขเขาดวยกันในชามขนาดใหญ 

    2 ตีใหเขากันดวยเครื่องป่นผสมไฟฟาที่ความเร็วระดับตประมาณ 
1 นาที จากนั้นเรงความเร็วไปที่ระดับกลางแลวตีตอไปอีก 3 นาที

    3 ทาเนยที่ดานในของหมอแลวจึงเทสวนผสมที่ไดลงในหมอ 

    4 เขาสขั้นตอนการทําเคก 

  5 เมื่ออบเคกเสร็จเรียบรอยแลว รอใหเคกเย็นลง แลวจึงควหมอชั้น
ในลงเพื่อนําเคกออกจากหมอและวางลงในจาน  

สูตรอาหาร (HD4745/HD4747)
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แผนทำความรอน

โจก

5 กด CANCEL (ยกเลิก) เพ่ือส้ินสุดการอนแลวดึงปล๊ักไฟออก

4 เมื่อตมโจกเสร็จเรียบรอยแลว หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและเขาส
โหมดอนโดยอัตโนมัติ

1 เทสวนผสมสำหรับโจกลงในหมอชั้นในแลวเติมน
ตามระดับที่แสดงในหมอชั้นใน

2 เช็ดพื้นผิวภายนอกของหม
อชั้นในใหแหงแล
ววางลงในตัวเครื่อง

หมอหุงขาวอยในโหมดอนเปนเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะส
งเสียงบี๊พและสิ้นสุดการอน

3 เลือกเมนูที่คุณตองการแลวยืนยัน *เวลาในการเตรียมอาหาร (ใชในการอางอิง)

HD4745 HD4747

½ ถวย

1 ถวย

1+½ ถวย

~60 นาท

~60 นาท

~60 นาท

~90 นาท

เวลาที่แนะนำจะแสดงขึ้น
หมุนปุ่มควบคุมไปที่ 
CONGEE (โจก)

กด OK เพื่อยืนยัน

กด OK เพื่อยืนยัน

ปรับเวลาตามตองการด
วยปุ่มควบคุม

เริ่มต
นการเตรียมอาหารและจะแสดงเวล

าที่ใชในการเตรียมอาหาร

แผนทำความรอน
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พลังไอน้ำ

5 เมื่อเตรียมอาหารเสร็จเรียบรอยแลว หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พ

4 เลือกเมนูที่คุณตองการแลวยืนยัน

3 วางอาหารลงในถาดสำหรับนึ่งอาหาร แลวปดฝาชั้นนอก

1 เทนลงในหมอชั้นใน 5 ถวย (คุณสามารถปรับระดับนไดตามตองการ)

2 วางถาดสำหรับนึ่งอาหารลงในหมอชั้นใน

สำหรับเมนู STEAM (นึ่ง) จะไมมีกระบวนการอน

เวลาที่แนะนำจะแสดงขึ้น

MIN

หมุนปุ่มควบคุมไปที่ 
STEAM (นึ่ง)

กด OK เพื่อยืนยัน

กด OK เพื่อยืนยัน

ปรับเวลาตามตองการด
วยปุ่มควบคุม

เริ่มต
นการเตรียมอาหารและจะแสดงเว

ลาที่ใชในการเตรียมอาหาร

MIN

แผนทำความรอน
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แผนทำความรอน

การตั้งเวลาสำหรับการเตรียมอาหารลวงหนา

คุณสามารถตั้งเวลาลวงหนาสำหรับการเตรียมอาหารในเมนู RICE (ขาว), QUICK (เร็ว), 
SUSHI (ซูชิ), SOUP (ซุป), STEW (สตูว), STEAM (นึ่ง) และ CONGEE (โจก) ได

ตัวตั้งเวลาลวงหนาสามารถกำหนดเวลาลวงหนาไดสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

หมุนปุ่มควบคุมไปยังเมนู
ที่ตองการ

ขั้นตอนการทำอาหารจะเริ่มต
นเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว 

และจะยังคงแสดงเวลาในการเ
ตรียมอาหารดวย

กด PRESET 
(ตั้งเวลาลวงหนา)

หมุนปุ่มควบคุมไปยังเวลาที่ต
องการจะเตรียมอาหาร

นาฬิกาแสดงเวลาป
จจุบันจะปรากฏขึ้น

PM

เวลาที่จำเปนตองใช
ในการเตรียมอาหารจะแสดงขึ้น กด OK เพื่อยืนยันกด OK เพื่อยืนยัน

MIN

PMPM

แผนทำความรอน

เมื่อต
องการตรวจสอบเวลาในการเตรียมอ

าหารที่กำหนดไวลวงหนาใหกด 
PRESET (ตั้งเวลาลวงหนา) อีกครั้ง
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อนรอน

1 คยขาวออกจากกันแลวกระจายออกใหทั่วภายในหมอ

2 เทนลงบนขาวเพ่ือปองกันไมใหขาวแหงเกินไป ปริมาณของน
จะข้ึนอยกับปริมาณของขาวท่ีจะอนรอน

3 กดปุ่ม REHEAT (อนรอน) คางไวเพื่อเริ่มขั้นตอนการอนรอน

4 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนรอนแลว หมอหุงขาวจะสงเสียงบี๊พและเขาส
โหมดอนโดยอัตโนมัติ

กดคางไว

Reheat
MIN

ตัวอยางเชน: เติมน ½ ถวย (ดวยถวยตวงที่จัดมาให) เพื่ออนข
าวที่มีปริมาณสูงถึงขีดแสดงปริมาณนที่ระดับ 4 ของ “RICE”

เมื่อตองการใหขาวรอนทั่วกันอยางรวดเร็ว ใหใสข
าวลงในหมอใหนอยกวาขีดแสดงปริมาณนที่ระดับ 

4 ของ “RICE”

Reheat
MIN

แผนทำความรอน
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การทำความสะอาด

ดานในของฝาชั้นนอกและตัวเครื่อง: เช็ดดวยผ
าเช็ดทำความสะอาดหมาดๆ ตรวจสอบใหแนใจวาได
ทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยภายในหมอหุงข
าวออกจนหมด 

ผิวสัมผัสของฝาชั้นนอกและตัวเครื่องชั้นนอก: 
เช็ดดวยผาเช็ดทำความสะอาดชุบนสบหมาดๆ 
สำหรับแผงควบคุม ใหเช็ดดวยผาเช็ดทำความสะอาดเนื้อน
มที่แหงเทานั้น ตรวจสอบใหแนใจวาได
ทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณปุ่มควบคุมออกจนหมด

แผนทำความรอน: เช็ดดวยผาเช็ดทำความสะอาดหมาดๆ 
ทำความสะอาดเศษอาหารดวยผ
าเช็ดทำความสะอาดหมาดๆ หรือไมจิ้มฟน

ทัพพีตักขาว, ชอนตักซุป, หมอชั้นใน, ช
องสำหรับใสสายไฟ, ชองสำหรับใสทัพพี, 
ถาดสำหรับนึ่งอาหาร, ฝาหมอ, และฝาใน: 
แชในนรอนและทำความสะอาดดวยฟองน

แผนทำความรอนแผนทำความรอนแผนทำความรอน
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 วิธีแกไขปญหา
หากคุณประสบปญหาในการใชงานหมอหุงขาวนี้ โปรดตรวจสอบจุดตอไปนี้กอนนําเครื่องเขารับบริการ 
หากคุณไมสามารถแกปญหาได กรุณาติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ  

  ปญหา   สาเหตุที่เปนไปได   การแกปญหา

 ไฟบนปุ่มตางๆ ไมสวางขึ้น  มีปญหาเกี่ยวกับการตอสายไฟ  ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสายไฟเขากับหม
อหุงขาวถูกตอง และเสียบปลั๊กไฟเขากับเ
ตารับแนนดีแลว

 สัญญาณไฟทํางานบกพรอง  นําหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจําหนาย 
Philips หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจ
าก Philips

 จอแสดงผลไมทํางาน  หมอหุงขาวไมไดเชื่อมตอกับแหล
งจายไฟ

 หากไมมีแหลงจายไฟ การทํางานสํารองเ
มื่อไฟดับจะใชงานไมไดและจอแสดงผล
จะไมทํางาน

 แบตเตอรี่ไมมีไฟจายใหจอแสดงผล  นําหมอหุงขาวไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ตัวแท
นจําหนายของ Philips หรือศูนยบริการที่
ไดรับอนุญาตของ Philips

 หมอหุงขาวไมทํางาน  เติมนไมเพียงพอ  เติมนใหไดปริมาณตามระดับที่แสดงภา
ยในหมอชั้นใน

 หมอหุงขาวไมทํางาน  คุณไมไดกดปุ่ม OK

 หมอในไมแนบสนิทกับแผนทําคว
ามรอน

 ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีคราบแปลกปล
อมบนแผนทําความรอนและบริเวณพื้น
ผิวภายนอกของหมอชั้นในกอนเปดสวิตช
หมอหุงขาว

 แผนทําความรอนชํารุด 
หรือหมอชั้นในเกิดการบุบ

 นําหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจําหนาย 
Philips หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจ
าก Philips

 หมอหุงขาวไมเปลี่ยนไปที่โหมดอ
นโดยอัตโนมัติ

 คุณกําลังใชเมนู STEAM (นึ่ง) หรือ 
CAKE (เคก)

 โหมดอนอัตโนมัติจะใชไดกับเมนูอื่นๆ อีก 
5 เมนูเทานั้น

 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิมีความผิดปกติ  นําหมอหุงขาวไปที่ตัวแทนจําหนาย 
Philips หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจ
าก Philips
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  ปญหา   สาเหตุที่เปนไปได   การแกปญหา

 ขาวไหมเกรียม  คุณไมไดซาวขาวอยางถูกตอง  ซาวขาวจนกระทั่งนใสขึ้น

 นหกออกจากหมอหุงขาวขณะ
หุงขาว

 คุณเติมนลงในขาวมากเกินไป  ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเติมนตามระ
ดับนที่แสดงอยภายในหมอชั้นในตามจํา
นวนขาวที่ตวง
  ตรวจสอบระดับนไมใหเกินขีดแสดงระ
ดับนระดับถัดไป เนื่องจากอาจเปนเห
ตุใหนลนขณะหุงขาวได

 ขาวที่หุงเสร็จแลวมีกลิ่นเหม็น  ลางหมอชั้นในไมสะอาดและมีเศษ
ขาวที่หุงในคราวกอนปนเป้อน

 ทําความสะอาดหมอชั้นในดวยนยาลาง
จานและนอน

 ตรวจสอบใหแนใจวาหลังจากทําอาหาร
เรียบรอยแลวไดทําความสะอาดฝาหมอ 
ฝาใน และหมอชั้นในอยางทั่วถึง

 ไมสามารถใชงานการประกอบ
อาหารไดตามตองการ

 คุณไมไดหมุนปุ่มควบคุม  หมุนปุ่มควบคุมไปทางซายหรือทางขวา
ตามการใชงานที่ตองการที่แสดงดวย
สัญญาณไฟ LED

 ใชเวลานานในการหมุนปุ่มควบคุม
เพื่อตั้งนาฬิกาหรือตั้งเวลาลวงหนา
สําหรับการประกอบอาหาร

 คุณหมุนปุ่มควบคุมและ
ปลอยใหเดงกลับ

 ใหหมุนปุ่มควบคุมไปทางขวาคางไวสัก
พักเพื่อใหเวลาเคลื่อนเร็วขึ้นจนกวาจะ
ใกลถึงเวลาที่ตองการ จากนั้นใหหมุนปุ่ม
ควบคุมชาๆ เพื่อใหไดเวลาตามที่ตองการ

 แสงรอบปุ่มควบคุมกะพริบ  เปนเหตุการณปกติ  การกะพริบแสดงวาหมอหุงขาวถูก
เปดอยในโหมดอน

 ขอความแสดงขอผิดพลาด E5 
ปรากฏขึ้นบนจอ

 เกิดไฟฟาขัดของขณะหุงหรืออยใน
โหมดอนซึ่งนานกวา 2 ชั่วโมง

 เมื่อแหลงจายไฟกลับสภาวะปกติแลว 
ใหกดปุ่ม Stop (หยุด)/ Cancel (ยกเลิก) 
เพื่อรีเซ็ตหมอหุงขาว

มีน้ําล้นออกมาขณะต้มซุป/
ขณะต้มโจ๊ก

ใส่น้ํามากเกินไปในการต้มซุป/โจ๊ก 
(ระดับน้ําสูงกว่าขีดแสดงระดับน้ํา)

ใส่ข้าวมากเกินไปหรือใส่ส่วนผสม
มากเกินไป

เติมน้ําตามที่แสดงบนขีดแสดงระดับน้ํา

อย่าใส่ข้าวมากเกินไปเมื่อต้มโจ๊กโดย
ปริมาณข้าวสูงสุดคือ 1.5 ถ้วย จากนั้นเติม
น้ําลงไปจนถึงขีดแสดงระดับน้ําของการ
ต้มโจ๊ก 1.5 ถ้วย

                                    
 

       Electromagnetic fields (EMF)
  เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ
แนะนำในคมือผใชนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
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