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1 Important
Read this user manual 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 is not intended for 

use by persons (including children) 
with reduced physical sensory 
or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless 
they have been given supervision 
or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible 
for their safety.

• Children should be supervised to 
ensure that they do not play with 
the appliance.

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

• This appliance is intended to be 
used in household and similar 
applications such as:
• staff kitchen areas in shops, offices 

and other working environments; 
• farm houses; 
• by clients in hotels, motels 

and other residential type 
environments;

• bed and breakfast type 
environments.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caution
• Never use any accessories or 

parts from other manufacturers 
or that Philips does not specifically 
recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee 
becomes invalid.

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

• Do not expose the appliance to 
direct sunlight.

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

• Always put the inner pot in the 
appliance before you put the plug in 
the power outlet and switch it on.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 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.

3 What’s in the box (fig. 1)
Rice cooker main unit Rice and soup 2 in 1 spoon
Measuring cup User manual
Power cord Warranty card

4 Overview (fig. 2)
a Steam vent g Detachable inner lid

b Lid release button h Inner pot

c Control panel i Water level indications

d Heating element j Power socket

e Main body k Cooker handle

f Steam vent cap

Controls overview (fig. 3)
l Display screen q Menu button

m Quick cook button r Minute button

n Keep-warm/Cancel button s Preset time button

o Timer button t Start button

p Hour button u Standard cook button

5 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.

Cooking rice
Cooking function Estimated 

cooking time
Time 

regulation
Preset time

Quick cook 25 minutes / 1-24 hours

Standard cook 45 minutes / 1-24 hours

Grains 90 minutes / 1-24 hours

Small portion 30 minutes / 1-24 hours

You can cook rice using the quick cook, standard cook, grains, or 
small portion function.
1 Measure rice using the measuring cup provided. 
2 Rinse rice, and put the washed rice in the inner pot .
3 Add water to the level indicated on the scale inside the inner 

pot that corresponds to the number of cups of rice used. Then 
smooth the rice surface.
 » For instance, if you cook 4 cups of rice, add water up to the 

4-cup level indicated on the scale.

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.

 • Besides following the water level indications, you may also add rice and 
water at 1:1-1.2 ratio for rice cooking.

 • Do not exceed the volume indicated or exceed the maximum water 
level, as this may cause the appliance to overflow.

4 Wipe off water outside of the inner pot and put it into the 
appliance.

Note

 • Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that 
there is no foreign residue on the inside of the appliance.

5 Close the lid (fig. 4), and put the plug in the power socket 
(fig. 5), and switch on the appliance.

6 Press the quick cook (Quick cook) or standard cook (Standard 
cook) button (fig. 6), or select the grains (Grains) or small 
portion (Small portion) function by pressing the menu button 
(Menu) (fig. 7).

7 Press the start button (Start) to start cooking (fig. 8).

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

9 The rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 » The keep-warm indicator lights up (fig. 9).

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.

Cooking porridge/ making soup
Cooking function Estimated 

cooking time
Time 

regulation
Preset time

Porridge 90 minutes 1-4 hours 1-24 hours

Soup 2 hours 1-4 hours 1-24 hours

1 Put ingredients and water into the inner pot.
2 Follow steps 4 to 5 in “Cooking rice”.

Note

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

3 Select the porridge (Porridge) or soup (Soup) function by 
pressing the menu button (Menu) (fig. 7).

4 Press the start button (Start) to start cooking (fig. 8).
5 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the 

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

 » The keep-warm indicator lights up (fig. 9).

Cooking clay pot rice
Cooking function Estimated 

cooking time
Time 

regulation
Preset time

Claypot rice 80 minutes / 1-24 hours

1 Follow steps 1 to 5 in “Cooking rice”.
2 Select the clay pot rice function (Clay pot rice) by pressing the 

menu button (Menu) (fig. 7).
3 Press the start button (Start) to start cooking (fig. 8).
4 When the rice is ready, the rice cooker beeps for a while.
5 Add the ingredients for the clay pot rice by placing them on top 

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

selected cooking function light will be off.  The rice cooker will 
be in keep warm mode automatically.
 » The keep-warm indicator lights up. (fig. 9)

Baking cake
Cooking function Estimated 

cooking time
Time 

regulation
Preset time

Cake 45 minutes / /

1 Whisk the ingredients for cake well. 

2 Coat the inner pot with some butter or cooking oil (fig. 10), 
and then pour the cake mixture into it (fig. 11).

3 Follow steps 4 and 5 in "Cooking rice".

4 Select the cake function (Cake) by pressing the menu button 
(Menu) (fig. 7).

5 Press the start button (Start) to start cooking (fig. 8).
6 When the cooking is finished you will hear 4 beeps and the 

selected cooking function light will be off. The rice cooker will 
be in keep warm mode automatically.
 » The keep-warm indicator lights up (fig. 9).

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 over 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.
 • Do not 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.

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.
 • Do not 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 noodles
Cooking function Estimated 

cooking time
Time 

regulation
Preset time

Noodles 15 minutes / 1-24 hours

1 Put some water into the inner pot.
2 Follow steps 4 to 5 in “Cooking rice”.
3 Select the noodles function (Noodles) by pressing the menu 

button (Menu) (fig. 6).
4 Press the start button (Start) to start cooking (fig. 8).
5 The timer starts counting down when the water is brought up 

to boil.
6 Open the lid and put noodles into the inner pot.

Note

 • To avoid overflow, or to keep the noodles from sticking together, 
constantly stir the noodles during cooking.

 • The total volume of water and noodles cannot exceed the volume 
indicated or exceed the maximum water level, do no leave the cooker 
alone or close the lid after putting noodles into the inner pot, as this 
may cause the appliance to overflow.

7 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the 
selected cooking function light will be off.  The rice cooker will 
be in keep warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up. (fig. 9)

Reheating
Cooking function Estimated 

cooking time
Time 

regulation
Preset time

Reheating 25 minutes 25-59 minutes /

1 Loosen the cooled food and evenly distribute it in the inner 
pot (fig. 12).

2 Pour some water onto the food to prevent it from becoming 
too dry (fig. 13). The quantity of the water depends on the 
amount of food.

3 Follow steps 5 and 6 in “Cooking rice”.

4 Select the reheat function (Reheat) by pressing the menu 
button (Menu) (fig. 7).

5 Press the start button (Start) to start cooking (fig. 8).

6 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the 
selected cooking function light will be off.  The rice cooker will 
be in keep warm mode automatically.
 » The keep-warm indicator lights up (fig. 9).

Adjusting the cooking time
 You can set the cooking time for some menus. Refer to the cooking 
time table in each chapter for the detailed regulating range.
1 Choose the function you need.
2 To set a different cooking time, press the timer button (Timer) 

(fig. 14), and the default cooking time starts flashing on the 
display.

3 Press the hour button (Hour) to set the hour unit (fig. 15).

4 After the hour unit is set, wait for a few seconds before the 
hour unit is confirmed, and the minute unit starts flashing on 
the display.
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Problem Solution
Rice smells bad after 
cooking

Clean the inner pot with some washing 
detergent and warm water.
After cooking, make sure the steam vent 
cap, inner lid and inner pot is cleaned 
thoroughly.

ภาษาไทย

1 ข้อส�าคญั
ควรอ่านคู่มอืผู้ใช้อย่างละเอยีดก่อนใช้หม้อหงุข้าว และเกบ็ไว้เพื่อใช้อ้างองิ
ในครั้งต่อไป

อนัตราย
• ห้ามจุ่มหม้อหงุข้าวลงในน�้า หรอืล้าง

ท�าความสะอาดใต้ก๊อกน�้า
ค�าเตอืน
• ไม่ควรให้บคุคล (รวมทั้งเดก็เลก็) ที่มี

สภาพร่างกายไม่แขง็แรง หรอืสภาพ
จติใจไม่ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์และ
ความรู้ความเข้าใจ น�าอปุกรณ์นี้ไปใช้
งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคมุดแูล หรอื
ได้รบัค�าแนะน�าในการใช้งาน โดยผู้ที่รบั
ผดิชอบในด้านความปลอดภยั

• เดก็เลก็ควรได้รบัการดแูลเพื่อป้องกนั 
ไม่ให้น�าเครื่องไปเล่น

• ในระหว่างการหงุ เครื่องควรได้รบัการ 
จดัวางในต�าแหน่งที่มั่นคง โดยที่จบั  
(ถ้าม)ี อยู่ในต�าแหน่งเพื่อป้องกนัไม่ให้
ของเหลวร้อนหกล้นออกมา

• ตวัเครื่องเหมาะส�าหรบัใช้งานภายใน
ครวัเรอืนและการใช้งานที่มวีตัถปุระสงค์
คล้ายคลงึกนั
• ภายในห้องครวัในร้าน ส�านกังาน และ

สภาวะแวดล้อมการท�างานอื่นๆ 
• บ้านพกัในฟาร์ม; 
• ใช้งานภายในโรงแรม โมเตล็และ

สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศยัอื่น
• สภาวะแวดล้อมประเภทที่พกั

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

• เครื่องนี้ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ในการ 
ใช้งานร่วมกบัเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรอื
ระบบรโีมทคอนโทรลแยก

• ก่อนที่คณุจะเชื่อมต่อตวัเครื่อง  
โปรดตรวจสอบแรงดนัไฟที่แสดง 
บนผลติภณัฑ์ว่าตรงกบัแรงดนัไฟ 
ที่ใช้ภายในบ้านหรอืไม่

• เชื่อมต่อเครื่องเข้ากบัเต้ารบัที่มสีายดนิ 
เท่านั้น ให้ตรวจสอบเสมอว่าได้เสยีบปลั๊ก 
เข้ากบัเต้ารบัแน่นดแีล้ว

• ห้ามใช้เครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ  
หม้อชั้นใน ห่วงกนัการรั่วซมึ หรอื 
ตวัเครื่องเกดิการช�ารดุ

• ไม่ควรปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจาก
ขอบโต๊ะหรอืชั้นวางที่วางเครื่องอยู่

• ตรวจดใูห้แน่ใจว่าแผ่นท�าความร้อน 
เซนเซอร์ตรวจวดัอณุหภมู ิและด้านนอก
ของหม้อชั้นในสะอาดและแห้งก่อนเสยีบ
ปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบั

• ไม่ควรใช้มอืเปียกเสยีบปลั๊กไฟเครื่อง
หรอืกดปุ่มบนแผงควบคมุ

• ให้แน่ใจว่าได้มกีารหลกีเลี่ยงการท�าน�้า
หกเลอะเทอะบรเิวณช่องเสยีบไฟ เพื่อ
หลกีเลี่ยงอนัตรายที่อาจเกดิขึ้นได้

• ให้ท�าตามค�าแนะน�าและใช้งานเครื่อง
อย่างถกูต้องเพื่อหลกีเลี่ยงการบาดเจบ็ที่
อาจเกดิขึ้น

ข้อควรระวงั
• ห้ามใช้อปุกรณ์เสรมิหรอืชิ้นส่วนใดๆ  

ที่ผลติจากผู้ผลติอื่นหรอืที่ไม่ได้รบัการ
แนะน�าจาก Philips หากคณุใช้อปุกรณ์
เสรมิหรอืชิ้นส่วนจากผู้ผลติอื่นหรอืที่ 
ไม่ได้รบัการแนะน�าจาก Philips  
การรบัประกนัของคณุจะไม่มผีลบงัคบัใช้

• ไม่ควรวางเครื่องลงบนบรเิวณที่มี
อณุหภมูสิงู หรอืวางบนเตาไฟหรอืเครื่อง
หงุต้มที่ก�าลงัใช้งานหรอืที่มคีวามร้อน

• ไม่ควรวางเครื่องในบรเิวณที่ได้รบั
แสงแดดโดยตรง

• วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมพีื้นผวิ
เสมอกนั

• ควรวางหม้อชั้นในไว้ในเครื่องก่อนที่คณุ
จะเสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบัและ 
เปิดสวติช์ทกุครั้ง

• ห้ามตั้งหม้อชั้นในไว้บนเตาไฟเพื่อ 
หงุข้าวโดยตรง

• ห้ามใช้หม้อชั้นในถ้าเกดิการบบุ
• ขณะที่เครื่องก�าลงัท�างานอยู่ บรเิวณ

รอบๆ พื้นที่วางเครื่องอาจจะมคีวามร้อน 
ใช้ความระมดัระวงัเป็นพเิศษเมื่อมกีาร
สมัผสัเครื่อง

• ควรระวงัไอน�้าพุ่งออกจากช่องระบาย
ของเครื่องหรอืเมื่อเปิดฝา พยายามให้มอื
และใบหน้าอยู่ห่างจากเครื่องเพื่อ 
หลกีเลี่ยงไอน�้า

• ไม่ควรยก และเคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่
เครื่องก�าลงัท�างาน

• อย่าใส่น�้าเกนิระดบัน�้าสงูสดุตามที่แสดง
ในหม้อชั้นใน เพื่อป้องกนัน�้าล้น ซึ่งอาจ
เป็นอนัตราย

• ไม่ควรวางอปุกรณ์ประกอบอาหาร 
ไว้ภายในหม้อขณะหงุข้าว ตั้งอุ่น หรอื
อุ่นข้าวให้ร้อนอกีครั้ง

• ให้ใช้อปุกรณ์ประกอบอาหารที่จดัมาให้
เท่านั้น และหลกีเลี่ยงการใช้อปุกรณ์ที่มี
ขอบคม

• ไม่ควรประกอบอาหารที่มกีุ้ง ป ูและหอย 
เป็นส่วนผสม เพื่อหลกีเลี่ยงการขดูขดี  
ไม่เช่นนั้น ควรแกะเปลอืกออกก่อน 
ปรงุอาหาร

• อย่าแหย่หรอืเสยีบวตัถทุี่เป็นเหลก็หรอื 
สิ่งแปลกปลอมลงในช่องระบายไอน�้า

• อย่าวางวตัถทุี่เป็นแม่เหลก็ลงบนฝาปิด 
ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กบัวตัถทุี่เป็นแม่เหลก็

• ปล่อยให้เครื่องเยน็ลงก่อนท�า 
ความสะอาดหรอืเคลื่อนย้ายทกุครั้ง

• ท�าความสะอาดเครื่องหลงัใช้งานทกุครั้ง 
ห้ามท�าความสะอาดเครื่องด้วยเครื่อง 
ล้างจาน

• ถอดปลั๊กไฟออกทกุครั้งหากไม่ใช้งาน
เป็นเวลานาน

• หากน�าเครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม 
น�าไปใช้ในการค้าหรอืกึ่งการค้า หรอืใช้
โดยไม่ปฏบิตัติามค�าแนะน�าการใช้งาน
ในคู่มอืนี้ การรบัประกนัจะถอืเป็นโมฆะ
และ Philips จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหาย
ใดๆ ทั้งสิ้น

• พื้นผวิของส่วนท�าความร้อนอาจมคีวาม
ร้อนตกค้างอยู่หลงัจากการใช้งาน

Electromagnetic fields (EMF)
ผลติภณัฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัด้าน
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มทีกุประการ

2 หม้อหงุข้าวของคณุ
ขอแสดงความยนิดทีี่คณุเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของเรา และยนิดตี้อนรบัสู่ Philips
เพื่อให้คณุได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้  
โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่ www.philips.com/welcome

3 ภายในกล่องมอีะไรบ้าง (รปูที่ 1)
ตัวเครื่องหม้อหุงข้าว ข้าวและซุป ช้อนแบบ 2 in 1

ถ้วยตวง คู่มือผู้ใช้

สายไฟ ใบรับประกัน

4 ภาพรวม (รปูที่ 2)
a ช่องระบายไอน้�า g ฝาด้านในที่ถอดออกได้

b ปุ่มปลดล็อคฝาปิด h หม้อชั้นใน

c ปุ่มควบคุม i ขีดแสดงระดับน้�า

d แผ่นท�าความร้อน j ช่องเสียบปลั๊กไฟ

e ตัวหม้อ k ที่จับหม้อหุงข้าว

f ฝาปิดช่องระบายไอน้�า

ภาพรวมการควบคมุ (รปูที่ 3)
l จอแสดงผล q ปุ่มเมนู

m ปุ่มหุงเร็ว r ปุ่มนาที

n ปุ่มอุ่น/ยกเลิก s ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

o ปุ่มตั้งเวลา t ปุ่มเริ่ม

p ปุ่มชั่วโมง u ปุ่มหุงมาตรฐาน

5 การใช้หม้อหงุข้าว

ก่อนใช้งานครั้งแรก
1 น�าอปุกรณ์เสรมิทั้งหมดออกจากหม้อชั้นใน ถอดวสัดบุรรจภุณัฑ์ 

ออกจากหม้อชั้นใน
2 ท�าความสะอาดส่วนต่างๆ ของหม้อหงุข้าวก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก  

(ดบูท ‘การท�าความสะอาดและดแูลรกัษา’)

หมายเหตุ

 • เช็ดส่วนต่างๆ ให้แห้งก่อนเริ่มใช้งาน

วธิหีงุข้าว
ฟังก์ชัน 

การหุงข้าว
เวลาในการหุง 
โดยประมาณ

การควบคุม
เวลา

ตั้งเวลา 
ล่วงหน้า

Quick cook 25 นาที / 1-24 ชั่วโมง
หุงมาตรฐาน 45 นาที / 1-24 ชั่วโมง

ธัญพืช 90 นาที / 1-24 ชั่วโมง

ส่วนเล็กๆ 30 นาที / 1-24 ชั่วโมง

คณุสามารถหงุข้าวโดยใช้ฟังก์ชนัการหงุรวดเรว็ การหงุมาตรฐาน ธญัพชื  
หรอืหนึ่งที่/ส่วนเลก็ๆ
1 ตวงข้าวด้วยถ้วยตวงที่จดัมาให้ 
2 ซาวข้าว และน�าข้าวที่ซาวแล้วใส่ลงในหม้อชั้นใน
3 เตมิน�้าตามระดบัน�้าที่แสดงอยู่ภายในหม้อชั้นในตามปรมิาณของข้าว 

ที่ตวง เกลี่ยให้ผวิหน้าของข้าวเรยีบเสมอกนั
» ตวัอย่างเช่น ถ้าหงุข้าว 4 ถ้วยตวง ควรเตมิน�้าถงึระดบัน�้าเลข 4

หมายเหตุ

• ระดบัน�้าที่แสดงไว้ด้านในของหม้อชั้นในเป็นเพยีงสญัลกัษณ์แสดงระดบัเท่านั้น 
คณุสามารถปรบัระดบัน�้าได้ตามชนดิของธญัพชืและตามความต้องการของคณุ

• นอกจากจะเตมิน�้าตามขดีแสดงระดบัน�้าแล้ว คณุยงัสามารถเลอืกหงุข้าวโดยใช้
อตัราส่วนข้าวต่อน�้า 1:1-1.2

• ห้ามเตมิน�้าเกนิปรมิาณที่ระบ ุหรอืเกนิระดบัน�้าสงูสดุ เพราะอาจท�าให้น�้าล้น 
ออกมาจากหม้อได้

4 เชด็พื้นผวิภายนอกของหม้อชั้นในให้แห้งแล้ววางลงในตวัเครื่อง

หมายเหตุ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนอกของหม้อชั้นในแห้งสะอาดและปราศจาก 
สิ่งแปลกปลอมภายในเครื่อง

5 ปิดฝา (รปูที่ 4) และเสยีบปลั๊กในช่องเสยีบ (รปูที่ 5) แล้วเปิด 
สวติช์เครื่อง

6 กดปุ่มหงุรวดเรว็ (Quick cook) หรอืหงุมาตรฐาน (Standard cook)  
(รปูที่ 6) หรอืเลอืกฟังก์ชั่นธญัพชื (Grains) หรอืส่วนเลก็ๆ  
(Small portion) โดยการกดปุ่มเมน ู(Menu) (รปูที่ 7)

7 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเริ่มการหงุ (รปูที่ 8)
8 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั

การหงุที่เลอืกจะดบัลง 
9 หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ

» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 9)

หมายเหตุ

• หากแรงดนัไฟฟ้าในพื้นที่ของคณุไม่คงที่ อาจมนี�้าล้นออกมาจากหม้อหงุข้าว
 • เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว ให้คนข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวเป็นก้อนทันทีเพื่อเพิ่มความชื้น 

ให้ข้าวสวยขึ้นหม้อ
 • ข้าวบางส่วนที่ก้นหม้ออาจกลายเป็นสีน้�าตาลเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการ 

ในการหุง

การต้มโจ๊ก/การท�าซปุ
ฟังก์ชัน 

การหุงข้าว
เวลาในการหุง
โดยประมาณ

การควบคุม
เวลา

ตั้งเวลา 
ล่วงหน้า

โจ๊ก 90 นาที 1-4 ชั่วโมง 1-24 ชั่วโมง
ซุป 2 ชั่วโมง 1-4 ชั่วโมง 1-24 ชั่วโมง

1 เตมิส่วนผสมและน�้าลงในหม้อชั้นใน
2 ท�าตามขั้นตอนที่ 4 ถงึ 5 ใน “การหงุข้าว”

หมายเหตุ

 • อย่าใส่น้�าในปริมาณที่มากเกินขีดระดับน้�าสูงสุดที่ระบุไว้ด้านในของหม้อชั้นใน 
เนื่องจากอาจท�าให้น้�าล้นออกจากหม้อหุงข้าวได้

3 เลอืกฟังก์ชั่นโจ๊ก (Porridge) หรอืซปุ (Soup) ด้วยการกดปุ่มเมน ู
(Menu) (รปูที่ 7)
» กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเริ่มการหงุ (รปูที่ 8)

4 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั
การหงุที่เลอืกจะดบัลง หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ

» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 9)

การท�าข้าวอบหม้อดนิ
ฟังก์ชัน 

การหุงข้าว
เวลาในการหุง
โดยประมาณ

การควบคุม
เวลา

ตั้งเวลา 
ล่วงหน้า

ข้าวอบหม้อดิน 80 นาที / 1-24 ชั่วโมง

1 ท�าตามขั้นตอนที่ 1 ถงึ 5 ใน “การหงุข้าว”
2 เลอืกฟังก์ชั่นการหงุข้าวในหม้อดนิ (Clay pot rice) ด้วยการกดปุ่มเมน ู

(Menu) (รปูที่ 7)
3 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเริ่มการหงุ (รปูที่ 8)
4 เมื่อข้าวสกุได้ที่แล้ว จะได้ยนิเสยีงบี๊พนานครู่หนึ่ง
5 เตมิส่วนผสมส�าหรบัข้าวอบหม้อดนิโดยวางไว้ด้านบนของข้าว  

ปิดฝาด้านบนเพื่อท�าการหงุต่อ
6 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั

การหงุที่เลอืกจะดบัลง หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ
» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 9)

วธิอีบเค้ก
ฟังก์ชัน 

การหุงข้าว
เวลาในการหุง
โดยประมาณ

การควบคุม
เวลา

ตั้งเวลา 
ล่วงหน้า

Cake 45 นาที / /

1 ตสี่วนผสมส�าหรบัเค้กให้เข้ากนั 
2 ทาเนยหรอืน�้ามนัที่ด้านในของหม้อ (รปูที่ 10) แล้วจงึเทส่วนผสม 

ของเค้กลงในหม้อ (รปูที่ 11)
3 ท�าตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 ใน “การหงุข้าว”

4 เลอืกฟังก์ชั่นเค้ก (Cake) ด้วยการกดปุ่มเมน ู(Menu) (รปูที่ 7)
5 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเริ่มการหงุ (รปูที่ 8)
6 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั

การหงุที่เลอืกจะดบัลง หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ
» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 9)

7 เปิดฝาและน�าหม้อชั้นในออกมาอย่างระมดัระวงัเพื่อให้หม้อเยน็ลง
8 หลงัจากหม้อในเยน็ลงแล้ว ให้วางจานหรอืถาดวางเค้กบนด้านบน 

ของหม้อ และพลกิหม้อกลบัเพื่อน�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

 • ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของส่วนผสมได้ตามต้องการ
 • อย่าใส่ส่วนผสมมากเกินไป เนื่องจากจะส่งผลถึงคุณภาพเค้กและอาจท�าให้ 

เค้กสุกไม่ทั่วถึงได้

2 ผสมน�้าตาลทรายขาวและไข่ไก่เข้าด้วยกนั แล้วตจีนเกดิฟองอากาศ

หมายเหตุ

 • ถ้าไข่ไก่มีอุณหภูมิต่�าเกินไป ให้แช่ไข่ไก่ในน้�าร้อน 40°C เพื่อท�าให้ไข่ไก่อุ่นขึ้น  
เค้กที่ได้จะนุ่ม เนื้อละเอียด และเมื่อแตะเบาๆ จะหยุ่นกลับที่เดิม

 • ตีไข่ไก่จนขึ้นฟูเป็นเนื้อนวลเหมือนผ้าไหม
 • ภาชนะและไข่ไก่ที่ใช้ตีจะต้องสะอาด ถ้ามีน้�ามันอยู่ จะตีให้เกิดฟองอากาศได้

ยาก
 • อย่าตีไข่ไก่ภายในหม้อชั้นใน เพื่อไม่ให้เนยหรือน้�ามันที่ทาเคลือบไว้หลุดออก

3 เตมิแป้งเค้กและผสมให้เข้ากนัโดยใช้ช้อนไม้

หมายเหตุ

• ใช้ช้อนไม้ตสี่วนผสมให้ทั่วจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากนัเป็นเนื้อเดยีว

4 เตมินมและเนยเหลว แล้วผสมให้เข้ากนัอย่างรวดเรว็

หมายเหตุ

• ละลายเนยให้เหลวโดยใส่เนยในถ้วยที่แช่อยู่ในน�้าอุ่น

การท�าอาหารประเภทเส้น
ฟังก์ชัน 

การหุงข้าว
เวลาในการหุง
โดยประมาณ

การควบคุม
เวลา

ตั้งเวลา 
ล่วงหน้า

ประเภทเส้น 15 นาที / 1-24 ชั่วโมง

1 เตมิน�้าลงในหม้อชั้นใน
2 ท�าตามขั้นตอนที่ 4 ถงึ 5 ใน “การหงุข้าว”
3 เลอืกฟังก์ชั่นอาหารประเภทเส้น (Noodles) ด้วยการกดปุ่มเมน ู

(Menu) (รปูที่ 6)
4 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเริ่มการหงุ (รปูที่ 8)
5 ตวัจบัเวลาจะเริ่มนบัถอยหลงัเมื่อน�้าเดอืด
6 เปิดฝาแล้วใส่เส้นลงในหม้อชั้นใน

หมายเหตุ

• เพื่อหลกีเลี่ยงการล้น หรอืเพื่อป้องกนัไม่ให้เส้นตดิกนั ให้คนเส้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ท�าอาหาร

• ปรมิาณน�้าและเส้นรวมกนัต้องไม่เกนิเครื่องหมายที่ระบ ุหรอืเกนิระดบัน�้าสงูสดุ  
ห้ามทิ้งหม้อไว้เพยีงล�าพงั หรอืปิดฝาหลงัจากที่ใส่เส้นลงในหม้อชั้นในแล้ว  
เพราะอาจท�าให้น�้าล้นได้

7 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั
การหงุที่เลอืกจะดบัลง หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ

» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 9)

การอุ่นร้อน
ฟังก์ชัน 

การหุงข้าว
เวลาในการหุง
โดยประมาณ

การควบคุม
เวลา

ตั้งเวลา 
ล่วงหน้า

การอุ่นร้อน 25 นาที 25-59 นาที /

1 คลกุเคล้าอาหารที่เยน็ลงแล้วเกลี่ยให้ทั่วภายในหม้อชั้นใน (รปูที่ 12)
2 เทน�้าลงบนอาหารเพื่อป้องกนัไม่ให้อาหารแห้งเกนิไป (รปูที่ 13) 

ปรมิาณของน�้าจะขึ้นอยู่กบัปรมิาณของอาหารที่จะอุ่นร้อน
3 ท�าตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ใน “การหงุข้าว”
4 เลอืกฟังก์ชั่นอุ่นร้อน (Reheat) ด้วยการกดปุ่มเมน ู(Menu) (รปูที่ 7) 
5 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเริ่มการหงุ (รปูที่ 8) 
6 เมื่อหงุข้าวเสรจ็แล้ว คณุจะได้ยนิเสยีงบี๊พ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชนั

การหงุที่เลอืกจะดบัลง หม้อหงุข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอตัโนมตัิ
» สญัญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น (รปูที่ 9)

การปรบัเวลาในการหงุ
 คณุสามารถตั้งเวลาในการหงุได้ส�าหรบัรายการอาหารบางอย่าง อ้างถงึ
ตารางเวลาในการปรงุอาหารในแต่ละบทส�าหรบัรายละเอยีดช่วงการตั้งเวลา
1 เลอืกฟังก์ชั่นที่คณุต้องการ
2 เพื่อตั้งเวลาการปรงุอาหารที่ต่างออกไป ให้กดปุ่มตวัตั้งเวลา (Timer)  

(รปูที่ 14) และเวลาในการปรงุอาหารเริ่มต้นจะเริ่มกะพรบิบนจอ 
แสดงผล

3 กดปุ่มชั่วโมง (Hour) เพื่อตั้งหน่วยชั่วโมง (รปูที่ 15)
4 หลงัจากตั้งหน่วยชั่วโมงแล้ว ให้รอครู่หนึ่งก่อนที่หน่วยชั่วโมงจะได้รบั 

การยนืยนั และหน่วยนาทจีะเริ่มกะพรบิบนจอแสดงผล
5 กดปุ่มนาท ี(Min) เพื่อตั้งหน่วยนาท ี(รปูที่ 16) 
6 กดปุ่มเริ่มเพื่อยนืยนัเวลาในการปรงุอาหารและเริ่มขั้นตอน 

การปรงุอาหาร

การตั้งเวลาส�าหรบัการท�าอาหารไว้ล่วงหน้า
คณุสามารถตั้งเวลาในการหงุล่วงหน้าได้ส�าหรบัรายการอาหารบางอย่าง  
ตั้งตวัตั้งเวลาล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 ถงึ 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

• ไม่สามารถใช้ตวัตั้งเวลาล่วงหน้าได้ส�าหรบัฟังก์ชั่นเค้ก (Cake) และอุ่นร้อน  
(Reheat)

• การเตรยีมอาหารจะเสรจ็สิ้นหลงัจากผ่านพ้นไปจากเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว  
ถ้าเวลาที่ตั้งล่วงหน้าของคณุสั้นกว่าเวลาที่ใช้เตรยีมอาหาร เครื่องจะเริ่มท�าอาหาร 
ในทนัที

1 เลอืกฟังก์ชั่นที่คณุต้องการ
2 ในการตั้งเวลาล่วงหน้าในการปรงุอาหาร ให้กดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า  

(Preset) และเวลาที่ตั้งล่วงหน้าจะเริ่มกะพรบิบนจอแสดงผล (รปูที่ 17)
3 กดปุ่มชั่วโมง (Hour) เพื่อตั้งหน่วยชั่วโมง (รปูที่ 15)

4 หลงัจากตั้งหน่วยชั่วโมงแล้ว ให้รอครู่หนึ่งก่อนที่หน่วยชั่วโมงจะได้รบั 
การยนืยนั และหน่วยนาทจีะเริ่มกะพรบิบนจอแสดงผล

5 กดปุ่มนาท ี(Min) เพื่อตั้งหน่วยนาท ี(รปูที่ 16)
6 กดปุ่มเริ่มเพื่อยนืยนัการตั้งเวลาล่วงหน้า แล้วเริ่มขั้นตอนการเตรยีมอาหาร

6 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�าความสะอาดเศษอาหารบรเิวณ 

แผงควบคมุออกจนหมดแล้ว

อปุกรณ์เสรมิ
ไม้พาย หม้อชั้นใน และฝาปิดช่องระบายไอน�้า:

• ให้แช่ในน�้าร้อนและล้างด้วยฟองน�้า

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

8 การรบัประกนัและบรกิาร
หากคณุต้องการขอรบับรกิารหรอืต้องการทราบข้อมลูหรอืมปีัญหา  
โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรอืตดิต่อ 
ศนูย์บรกิารดแูลลกูค้าของบรษิทั Philips ในประเทศของคณุ คณุสามารถ 
ค้นหาหมายเลขโทรศพัท์ได้ในแผ่นพบัเกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก  
หากในประเทศของคณุไม่มศีนูย์บรกิารลกูค้า โปรดตดิต่อตวัแทนจ�าหน่าย 
ผลติภณัฑ์ Philips ในประเทศ 

9 ข้อมลูจ�าเพาะ
หมายเลขรุ่น HD4513 HD4514 HD4515

ก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด 600 วัตต์ 860W 860W

ความจุที่ก�าหนด 3.0 ลิตร 4.0 ลิตร 5.0 ลิตร

ความจุข้าว 1.0 ลิตร 1.5 ลิตร 1.8 ลิตร

10 การแก้ไขปัญหา
หากคณุประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหงุข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจดุ 
ต่อไปนี้ก่อนน�าเครื่องเข้ารบับรกิาร หากคณุไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
กรณุาตดิต่อศนูย์บรกิารดแูลลกูค้าของ Philips ในประเทศของคณุ 

ปัญหา การแก้ปัญหา

ไฟบนปุ่มต่างๆ  
ไม่สว่างขึ้น

อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ ตรวจสอบ 
ว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวแล้ว 
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีแล้ว

หลอดไฟเสีย น�าเครื่องไปที่ตัวแทนจ�าหน่าย  
Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง 
จาก Philips

หม้อหุงข้าวไม่ท�างาน ระดับน้�าไม่เพียงพอ เติมน้�าให้ได้ปริมาณ 
ตามระดับที่แสดงภายในหม้อชั้นใน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคราบแปลกปลอม 
บนแผ่นท�าความร้อนและบริเวณพื้นผิว 
ภายนอกของหม้อชั้นในก่อนเปิดสวิตช์ 
หม้อหุงข้าว

แผ่นท�าความร้อนช�ารุด หรือหม้อชั้นในเกิด 
การบุบ น�าหม้อหุงข้าวไปที่ตัวแทนจ�าหน่าย  
Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง 
จาก Philips

ข้าวแข็งเกินไปและ 
สุกไม่ทั่วถึง

เติมน้�าเพิ่มลงไปและหุงข้าวให้นานขึ้น 
อีกสักหน่อย

หม้อหุงข้าวไม่สลับไปที่ 
โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ

คุณอาจกดปุ่มอุ่นก่อนที่จะกดปุ่มเริ่ม ในกรณีนี้  
หม้อหุงข้าวจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย 
หลังการหุงข้าวเสร็จสมบูรณ์

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิมีความผิดปกติ น�าเครื่อง 
ไปที่ตัวแทนจ�าหน่าย Philips หรือศูนย์บริการ 
ที่ได้รับการรับรองจาก Philips

ข้าวไหม้เกรียม คุณไม่ได้ซาวข้าวอย่างถูกต้อง ซาวข้าว 
จนกระทั่งน้�าใสขึ้น

น้�าล้นออกจากหม้อหุง
ข้าวขณะหุงข้าว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เติมน้�าตาม 
ระดับน้�าที่แสดงอยู่ภายในหม้อชั้น 
ในตามจ�านวนข้าวที่ตวง

ข้าวที่หุงเสร็จแล้ว 
มีกลิ่นเหม็น

ท�าความสะอาดหม้อชั้นในด้วยน้�ายาล้างจาน 
และน้�าอุ่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจากท�าอาหาร 
เรียบร้อยแล้วได้ท�าความสะอาดฝาหม้อ  
ฝาใน และหม้อชั้นในอย่างทั่วถึง

5 Press the minute button (Min) to set the minute unit (fig. 16).

6 Press the start button to confirm the cooking time and start 
the cooking process.

Preset time for delayed cooking
You can preset the delayed cooking time for some menus. The 
preset timer is available from 1 hour up to 24 hours.

Note

 • The preset timer is not available in the cake (Cake) and reheat (Reheat)
functions.

 • The cooking process will be finished by the time the preset time has 
elapsed. If the preset time you set is shorten than the cooking time, the 
appliance will start the cooking process immediately..

1 Choose the function you need.
2 To preset time for delayed cooking, press the preset time 

button (Preset), and the default preset time starts flashing on 
the display (fig. 17).

3 Press the hour button (Hour) to set the hour unit (fig. 15).

4 After the hour unit is set, wait for a few seconds before the 
hour unit is confirmed, and the minute unit starts flashing on 
the display.

5 Press the minute button (Min) to set the minute unit (fig. 16).

6 Press the start button to confirm the preset timer and start the 
cooking process.

6 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.

7 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.

8 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. 

9 Specifications
Model Number HD4513 HD4514 HD4515
Rated power output 600W 860W 860W
Rated capacity 3.0L 4.0L 5.0L
Rice capacity 1.0L 1.5L 1.8L

10 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.

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.


