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1 Your multicooker
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)
Multicooker main unit  Steam basket
Rice scoop   Soup ladle
Measuring cup  Power cord
User manual   Safety leaflet
Warranty card  Recipe booklet
Silica gloves

3 Overview (fig. 2)
a Lid f Power socket

b Inner pot g Heating element

c Lid release button h Water level indications

d Control panel i Cooker handle

e Main body j Detachable steam vent cap

Controls overview (fig. 3)
k Cooking functions p Hour button
l Display q Minute button
m Off/Warm button r Cooking time button
n Menu button s Temperature button
o Preset button t Start button

Functions overview

Program Temperature 
regulation

Temperature 
(Approximately)

Time regulation Default time

Rice No 135°C No 40 minutes
Risotto No 135°C No 40 minutes
Pilaf No 135°C No 40 minutes
Jam No 90°C 1-4 hours 2 hours
Boil No 95°C 5-30 minutes 30 minutes
Stew No 90°C 20 minutes-10 

hours
1 hour

Fry No 150°C 5-59 minutes 42 minutes
Yogurt No 40°C 6-12 hours 8 hours
Reheat No 90°C 8-25 minutes 25 minutes
Bake Yes 40, 60, 80, 100, 

120, 150, 180°C
20 minutes -2 
hours

45 minutes

Steam No 95°C 5 minutes -2 
hours

30 minutes

Warm No 73°C Turn on automaticlly after functions 
finished (excluding Yogurt)

4 Using the multicooker

Before first use
1 Take out all the accessories from the inner pot. Remove the sheet 

between the inner pot and the heating element.
2 Clean the parts of the multicooker thoroughly before using the 

multicooker for the first time (see chapter ‘Cleaning’).
3 Add a half pot full of water in the inner pot, close the lid and plug in 

the power supply. Select the boiling funtion; the Boil indicator lights up.
4 After water boils for 5 minutes, press the Off/Warm button.
5 Unplug the appliance, wait until the pot has cooled and pour out 

the water.

Note

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

Preparations before cooking (fig. 4)
Before using the multicooker, you need to follow below preparations:
1 Measure the rice using the measuring cup provided.
2 Wash the rice thoroughly.
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. Then smooth 
the rice surface.

5 Press the lid release button to open the lid.
6 Wipe the outside of the inner pot dry, then put it in the 

multicooker. Check if the inner pot is in proper contact with the 
heating element.

7 Close the lid of the multicooker, and put the plug in the power socket.

Note

 • 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.

 • Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water 
level indicated in the inner pot, as this may cause the multicooker to 
overflow.

Tip

 • The level marked inside the inner pot is just an indication. You 
can always adjust the water level for different types of rice and 
your own preference. Do not exceed the maximum quantities 
indicated on the inside of the inner pot.

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

 • For 4 cups of rice, the water level should reach the “4” mark in 
the inner pot.

Cooking rice or pasta (fig. 5)
1 Follow the steps in “Preparations before cooking”.
2 Press the menu button (Menu) until the rice/pasta cooking 

function (Rice/Pasta) is selected.
3 Press the start button (Start) to start cooking.
4 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off. 
5 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up.

Tip

 • You can press the cancel button (Off/Warm) to turn off the 
keep-warm function.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 40 minutes, and is not adjustable.
 • Temperature for this program is approximately 135°C.

Cooking risotto (fig. 6)
1 Put food and ingredients in the inner pot.
2 Follow steps 6 and 7 in “Preparations before cooking”.
3 Press the menu button (Menu) until the risotto cooking function 

(Risotto) is selected.
4 Press the start button (Start) to start cooking.
5 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off.
6 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up.

Tip

 • You can press the cancel button (Off/Warm) to turn off the 
keep-warm function.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 40 minutes, and is not adjustable.
 • Temperature for this program is approximately 135°C.

Cooking pilaf (fig. 6)
1 Whisk the food and ingredients for the pilaf well.
2 Follow steps 6 and 7 in “Preparations before cooking”.
3 Press the menu button (Menu) until the pilaf cooking function 

(Pilaf) is selected.
4 Press the start button (Start) to start cooking.
5 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off.
6 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.
7 The keep-warm indicator lights up.

Tip

 • You can press the cancel button (Off/Warm) to turn off the 
keep-warm function.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 40 minutes, and is not adjustable.
 • Temperature for this program is approximately 135°C.

Cooking jam (fig. 7)
1 Put food and ingredients in the inner pot.
2 Follow steps 6 and 7 in “Preparations before cooking”.
3 Press the menu button (Menu) until the jam cooking function 

(Jam) is selected.
4 Press the cooking time button (Cooking time), and the hour unit 

starts flashing on the display.
5 Press the hour button (Hr.) to set a desired hour unit.
6 After the hour unit is set, press the cooking time button (Cooking 

time) again, and the minute unit starts flashing on the display.
7 Press the minute button (Min.) to set a desired minute unit.

Tip

 • You can press the cancel button (Off/Warm) to turn off the 
keep-warm function.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 1 hour. You can select the cooking 

time between 20 minutes to 10 hours.
 • Temperature for this program is approximately 90°C.

Frying (fig. 10)
1 Put food and ingredients into the inner pot.
2 Follow step 6 in “Preparations before cooking”.
3 Put the plug in the power socket.
4 Press the menu button (Menu) until the frying function (Fry) is 

selected.
5 Press the cooking time button (Cooking time), and the minute 

unit starts flashing on the display.
6 Press the minute button (Min.) to set a desired minute unit.
7 Press the start button (Start) to start cooking.
8 During cooking, stir the food constantly using a spatula.
9 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off.
10 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up.

Note

 • This function must be operated with the lid opened.
 • This function may be not used for deep fry, and the amount of oil may not 

exceed marking “2“.

Tip

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 42 minutes. You can select the 

cooking time between 5 to 59 minutes.
 • Temperature for this program is approximately 150°C.

Making yogurt (fig. 11)
Method 1:
1 Whisk the ingredients for the yogurt well and put them in a glass 

container.
2 Put the glass container in the inner pot. Make sure that the 

container is sealed.
3 Pour some water in the inner pot. Make sure that half of the 

container is immersed in water.
4 Follow steps 6 and 7 in “Preparations before cooking”.
5 Press the menu button (Menu) until the yogurt making function 

(Yogurt) is selected.
6 Press the cooking time button (Cooking time), and the hour unit 

starts flashing on the display.
7 Press the hour button (Hr.) to set a desired hour unit.
8 After the hour unit is set, press the cooking time button (Cooking 

time) again, and the minute unit starts flashing on the display.
9 Press the minute button (Min.) to set a desired minute unit.
10 Press the start button (Start) to start cooking.
11 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off.
12 The multicooker will be in standby mode automatically.

8 Press the start button (Start) to start cooking.
9 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off.
10 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up.

Tip

 • You can press the cancel button (Off/Warm) to turn off the 
keep-warm function.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 2 hours. You can select the cooking 

time from 1 to 4 hours.
 • Temperature for this program is approximately 90°C.

Boiling (fig. 8)
1 Put the food and ingredients in the inner pot.
2 Follow steps 6 and 7 in “Preparations before cooking”.
3 Press the menu button (Menu) unitl the boiling function (Boil) is 

selected.
4 Press the cooking time button (Cooking time), and the minute 

unit starts flashing on the display.
5 Press the minute button (Min.) to set a desired minute unit.
6 Press the start button (Start) to start cooking.
7 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off.
8 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up.

Note

 • The cooking time begins once the water is boiling, and the time is 
displayed as a countdown.

Tip

 • You can press the cancel button (Off/Warm) to turn off the 
keep-warm function.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 30 minutes. You can select the 

cooking time between 5 to 30 minutes.
 • Temperature for this program is approximately 95°C.

Stewing (fig. 9)
1 Put the food and ingredients in the inner pot.
2 Follow steps 6 and 7 in “Preparations before cooking”.
3 Press the menu button (Menu) until the stewing function (Stew) 

is selected.
4 Press the cooking time button (Cooking time), and the hour unit 

starts flashing on the display.
5 Press the hour button (Hr.) to set a desired hour unit.
6 After the hour unit is set, press the cooking time button (Cooking 

time) again, and the minute unit starts flashing on the display.
7 Press the minute button (Min.) to set a desired minute unit.
8 Press the start button (Start) to start cooking.
9 When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off.
10 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up.

Method 2:
1 Pour 1 L of pasteurized milk into the pot (milk should be room 

temperature) and add natural yogurt (180-200 g). Stir the milk 
and yogurt.

2 Close the lid and select the yogurt-making function. Program starts 
automatically.

3 If you want fruit yogurt, add fruits (eg. 200 g of cut strawberries) 
30 minutes before the end of the program.

4 Unplug the appliance.

Tip

 • You can unplug the multicooker immediately after the cooking 
is finished.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 8 hours. You can select the cooking 

time between 6 to 12 hours.
 • Temperature for this program is approximately 40°C.

Reheating (fig. 12)
1  Loosen the cooled dish and evenly distribute it in the inner pot. 
2  Pour some water onto the dish to prevent it from becoming too 

dry. The quantity of the water depends on the amount of dish. 
3  Follow steps 6 and 7 in “Preparations before cooking”. 
4  Press the menu button (Menu) until the reheating function 

(Reheat) is selected. 
5  Press the cooking time button (Cooking time), and the minute unit 

starts flashing on the display. 
6  Press the minute button (Min.) to set a desired minute unit. 
7  Press the start button (Start) to start cooking. 
8  When the cooking process is finished, you will hear a few beeps 

and the selected cooking function light will be off. 
9  The multicooker will be in keep-warm mode automatically. 

 » The keep-warm indicator lights up. 

Tip

 • You can press the cancel button (Off/Warm) to turn off the 
keep-warm function.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 25 minutes. You can select the 

cooking time between 8 to 25 minutes..
 • Temperature for this program is approximately 90°C.

Baking (fig. 13)
1 Put the food and ingredients in the inner pot.
2 Follow step 6 in “Preparations before cooking”.
3 Put the plug in the power socket.

Note

 • When baking cake, keep the lid closed during cooking. Baking cake at 
130°C and by 45 minutes usually delivers best cooking result.

 • When baking food other than cake, the lid must be opened during 
cooking.

1 Press the menu button (Menu) until the baking function (Bake)
is selected.

2 Press the cooking time button (Cooking time), and the hour unit 
starts flashing on the display.

3 Press the hour button (Hr.) to set a desired hour unit.

4 After the hour unit is set, press the cooking time button (Cooking 
time) again, and the minute unit starts flashing on the display.

5 Press the minute button (Min.) to set a desired minute unit.
6 Press the temperature button (Temperature), and the default 

cooking temperature starts flashing on the display.
7 Press the temperature button (Temperature) to set a desired 

baking temperature.
8 Press the start button (Start) to start cooking.
9 When the baking is finished, you will hear a few beeps and the 

selected function light will be off.
10 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up.

Tip

 • When removing the inner pot from the multicooker, use a 
kitchen glove or a cloth, as the inner pot will be very hot.

 • To switch off, you need to unplug the appliance.
 • The default cooking time is 45 minutes. You can select the 

cooking time between 20 minutes to 2 hours.
 • The default cooking temperature is 60°C.  The available 

temperature options are 40°C, 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 
150°C, and 180°C.

Steaming (fig. 14)
1 Measure a few cups of water with the measuring cup.
2 Pour the water into the inner pot.
3 Put the steam basket into the inner pot.
4 Put the food into the steam basket.
5 Close the lid of the multicooker, and put the plug in the power 

socket.
6 Press the menu button (Menu) until the steaming function 

(Steaming) is selected.
7 Press the cooking time button (Cooking time), and the hour unit 

starts flashing on the display.
8 Press the hour button (Hr.) to set a desired hour unit.
9 After the hour unit is set, press the cooking time button (Cooking 

time) again, and the minute unit starts flashing on the display.
10 Press the minute button (Min.) to set a desired minute unit.
11 Press the start button (Start) to start cooking.
12 When the steaming is finished, you will hear a few beeps and the 

selected cooking function light will be off. 
13 The multicooker will be in keep-warm mode automatically.

 » The keep-warm indicator lights up.
14 Open the lid and carefully take out the steamed food from the 

plate or the steam basket. 

Note

 • The cooking time begins once the water is boiling, and the time is 
displayed as a countdown.

 • When removing the steamed food from the steam basket, use a kitchen 
glove or a cloth, as the plate and steam basket will be very hot.

 • When you cook rice and steam food at the same time, make sure you 
measure out an amount of rice that leaves enough room for the steam tray.

 • Water level should be between 2 and 4 water level marked inside inner pot.

Fry
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Sildīšanas elements:
• Noslaukiet ar izgrieztu un mitru drānu.
• Notīriet ēdiena pārpalikumus ar izgrieztu un mitru drānu vai zobu 

bakstāmajiem.

Ārpuse
Ārējā vāka virsma un galvenā korpusa ārpuse:
• Noslaukiet ar ziepjūdenī samitrinātu drānu.
• Vadības paneļa noslaucīšanai izmantojiet tikai mīkstu un sausu 

drānu.
• Noteikti notīriet ēdienu pārpalikumus no vadības pogām.

Piederumi
Rīsu karote, zupas kauss, iekšējais katls, tvaicēšanas grozs un tvaika 
atveres vāciņš:
• Iegremdējiet karstā ūdenī un notīriet ar sūkli.

6 Vide 
Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla 
beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas 
punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.

7 Specifikācija
Modeļa numurs HD3037
Nominālā jauda 980 W
Nominālais tilpums 5,0 l
Rīsu tilpums 1,8 l

8 Problēmu novēršana
Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, pārbaudiet tālāk norādītos 
punktus, pirms pieprasāt remontu. Ja nevarat novērst problēmu, 
sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. 
Problēma Risinājums
Neiedegas pogas 
indikators.

Ir savienojuma problēma. Pārbaudiet, vai 
strāvas vads ir pareizi pievienots ierīcei un vai 
kontaktdakša ir stingri ievietota kontaktligzdā.
Indikators ir bojāts. Nogādājiet ierīci pie sava 
Philips izplatītāja vai Philips pilnvarotā servisa 
centrā.

Nedarbojas displejs. Ierīce nav pievienota elektrotīklam. Ja nav 
elektroapgādes, nedarbojas ne strāvas padeves 
traucējumu rezerves funkcija, ne displejs.
Izlādējusies displeja baterija. Nogādājiet ierīci 
pie Philips izplatītāja vai Philips pilnvarotā 
servisa centrā, lai nomainītu bateriju.

Rīsi nav izvārīti. Nav pietiekami daudz ūdens. Pielejiet ūdeni 
līdz atbilstošajam līmenim, kas norādīts uz 
skalas iekšējā katla iekšpusē.
Nav nospiesta iedarbināšanas poga (Start), lai 
sāktu gatavošanu.
Pirms ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai uz 
sildelementa un iekšējā katla ārpuses nav 
nekādu atlieku.
Bojāts sildelements vai deformēts iekšējais 
katls. Nogādājiet ierīci pie sava Philips izplatītāja 
vai Philips pilnvarotā servisa centrā.

Ierīce netiek 
automātiski 
pārslēgta siltuma 
saglabāšanas režīmā.

Bojāta temperatūras kontrolierīce. Nogādājiet 
ierīci pie sava Philips izplatītāja vai Philips 
pilnvarotā servisa centrā.

Rīsi ir apdeguši. Rīsi nav pietiekami noskaloti. Noskalojiet rīsus, 
līdz ūdens ir pilnīgi tīrs.

Gatavošanas laikā 
ūdens šļakstās ārpus 
ierīces.

Noteikti pielejiet ūdeni līdz līmenim, kas 
norādīts uz skalas iekšējā katla iekšpusē un kas 
atbilst rīsa glāžu skaitam.
Ūdens nedrīkst pārsniegt nākamo uz skalas 
atzīmēto līmeni, jo tādējādi gatavošanas laikā 
ierīce var pārplūst.

Izceptā kūka ir 
pārāk cieta.

Izmantojiet sauso maisījumu un izpildiet 
lietotāja rokasgrāmatas instrukcijas.

Nevar tikt līdz 
vajadzīgajai 
gatavošanas 
funkcijai.

Vairākkārt nospiediet izvēlnes pogu (Menu), 
lai atlasītu vajadzīgo funkciju, ko norāda LED 
indikators.

Pēc gatavošanas 
rīsiem ir nepatīkams 
aromāts.

Iztīriet iekšējo katlu ar mazgāšanas līdzekli un 
siltu ūdeni.
Pēc gatavošanas noteikti rūpīgi notīriet tvaika 
atveres vāciņu, iekšējo vāku un iekšējo katlu.

Displejā redzams 
kļūdas ziņojums (E1, 
E2, E3 vai E4).

Ierīcē radusies atteice. Nogādājiet ierīci pie 
sava Philips izplatītāja vai Philips pilnvarotā 
servisa centrā.

Polski

1 Wielofunkcyjne urządzenie do 
gotowania

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, 
należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie  
www.philips.com/welcome.

2 Zawartość opakowania (rys. 1)
Urządzenie do gotowania Kosz do gotowania na parze
Miarka do ryżu Chochla do zupy
Szpatułka do mieszania Przewód zasilający
Instrukcja obsługi Ulotka dotycząca bezpieczeństwa
Karta gwarancyjna Broszura z przepisami 
Rękawice silikonowe

3 Opis urządzenia (rys. 2)
a Pokrywa f Gniazdo zasilania

b Misa wewnętrzna g Element grzejny

c Przycisk otwierający pokrywę h Wskaźniki poziomu wody

d Panel sterowania i Uchwyt

e Korpus j Zdejmowane pokrętło 
wylotu pary

Elementy sterowania (rys. 3)
k Funkcje gotowania p Przycisk godzin
l Wyświetlacz q Przycisk minut
m Wyłącznik/przycisk 

utrzymywania ciepła
r Przycisk czasu gotowania

n Przycisk Menu s Przycisk temperatury
o Przycisk funkcji 

opóźnionego startu
t Przycisk uruchomienia

Funkcje
Program Regulacja 

temperatury
Temperatura 
(przybliżona)

Regulacja czasu Domyślny 
czas

Ryż/Makaron Nie 135°C Nie 40 minut
Risotto Nie 135°C Nie 40 minut
Pilaw Nie 135°C Nie 40 minut
Program do 
przetworów 
domowych

Nie 90°C 1–4 godz. 2 godziny

Gotowanie Nie 95°C 5–30 minut 30 minut
Duszenie Nie 90°C 20 minut– 

10 godzin
1 godzina

Smażenie Nie 150°C 5–59 minut 42 minuty
Jogurt Nie 40°C 6–12 godz. 8 godz.
Podgrzewanie Nie 90°C 8–25 minut 25 minut
Pieczenie TAK 40, 60, 80, 100, 

120, 150, 180°C
20 minut– 
2 godziny

45 minut

Gotowanie na 
parze

Nie 95°C 5 minut– 
2 godziny

30 minut

Trzymanie 
ciepła

Nie 73°C Automatyczne wyłączanie po 
zakończeniu działania funkcji 
(wyjątek: funkcja Jogurt)

4 Korzystanie z wielofunkcyjnego 
urządzenia do gotowania

Przed pierwszym użyciem
1 Wyjmij wszystkie akcesoria z misy wewnętrznej. Usuń arkusz 

spomiędzy misy wewnętrznej i elementu grzejnego.
2 Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj części urządzenia (patrz 

rozdział „Czyszczenie”).
3 Napełnij wodą misę wewnętrzną do połowy, a następnie zamknij 

pokrywę i podłącz zasilanie. Wybierz funkcję gotowania. Zaświeci 
się wskaźnik Boil.

4 Po 5 minutach wrzenia naciśnij przycisk Off/Warm.
5 Odłącz urządzenie od zasilania, poczekaj aż misa ostygnie,  

a następnie wylej wodę.

Uwaga

 • Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy 
wszystkie jego części są suche.

Przygotowanie do gotowania (rys. 4)
Przed użyciem urządzenia wykonaj następujące czynności 
przygotowawcze:
1 Odmierz odpowiednią ilość ryżu za pomocą dołączonego kubka 

z miarką.
2 Dokładnie wypłucz ryż.
3 Umieść przepłukany ryż w misie wewnętrznej.
4 Wlej do misy wodę zgodnie z oznaczeniem w jego wnętrzu 

odpowiadającym liczbie miarek wsypanego ryżu. Rozmieść ryż 
równomiernie w misie.

5 Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę, aby ją otworzyć.
6 Wytrzyj do sucha zewnętrzną powierzchnię misy, a następnie 

umieść ją w urządzeniu. Sprawdź, czy misa we właściwy sposób 
przylega do elementu grzejnego.

7 Zamknij pokrywę urządzenia i podłącz wtyczkę do gniazdka 
elektrycznego.

Uwaga

 • Upewnij się, że zewnętrzna powierzchnia misy wewnętrznej jest czysta i 
sucha oraz że na elemencie grzejnym oraz wyłączniku magnetycznym brak 
jest jakichkolwiek pozostałości.

 • Nie przekraczaj wskazanej objętości ani maksymalnego poziomu wody 
pokazywanego w misie wewnętrznej. Może to spowodować przepełnienie 
urządzenia.

Wskazówka

 • Poziom wskazany wewnątrz misy wewnętrznej stanowi jedynie 
wskazówkę. Poziom wody można dostosować do gatunku ryżu 
oraz indywidualnych upodobań. Nie przekraczaj maksymalnej 
ilości oznaczonej wewnątrz misy.

 • W przypadku gotowania ryżu można także umieścić ryż  
w misie w proporcjach 1:1–1:2 z wodą.

 • Dla 4 miarek ryżu poziom wody powinien sięgać oznaczenia 
„4” wewnątrz misy.

Ryż lub makaron (rys. 5)
1 Wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
2 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

gotowania ryżu/makaronu (Rice/Pasta).
3 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć gotowanie.
4 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie. 
5 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła.

 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 
przycisk anulowania (Off/Warm).

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 40 minut (nie ma możliwości 

jego regulacji).
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 135°C.

Risotto (rys. 6)
1 Umieść wszystkie składniki w misie wewnętrznej.
2 Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
3 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

gotowania risotto (Risotto).
4 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć gotowanie.
5 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie.
6 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła.

 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 
przycisk anulowania (Off/Warm).

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 40 minut (nie ma możliwości 

jego regulacji).
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 135°C.

Pilaw (rys. 6)
1 Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki potrawy.
2 Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.

3 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 
gotowania pilawu (Pilaf).

4 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć gotowanie.
5 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie.
6 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła.
7 Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 
przycisk anulowania (Off/Warm).

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 40 minut (nie ma możliwości 

jego regulacji).
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 135°C.

Przygotowanie domowych przetworów 
(dżemy) (rys. 7)
1 Umieść wszystkie składniki w misie wewnętrznej.
1 Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
2 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

przygotowania dżemu (Jam).
3 Naciśnij przycisk czasu gotowania (Cooking time). Na 

wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik godzin.
4 Naciskając przycisk godzin (Hr.), ustaw żądaną liczbę godzin.
5 Po ustawieniu liczby godzin ponownie naciśnij przycisk czasu 

gotowania (Cooking time). Na wyświetlaczu zacznie migać 
wskaźnik minut.

6 Naciskając przycisk minut (Min.), ustaw żądaną liczbę minut.
7 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć gotowanie.
8 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie.
9 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania 

ciepła.
 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 
przycisk anulowania (Off/Warm).

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 2 godziny. Można wybrać czas 

gotowania w zakresie od 1 do 4 godzin.
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 90°C.

Gotowanie (rys. 8)
1 Umieść wszystkie składniki w misie wewnętrznej. .
2 Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
3 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

gotowania (Boil).
4 Naciśnij przycisk czasu gotowania (Cooking time). Na 

wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik minut.
5 Naciskając przycisk minut (Min.), ustaw żądaną liczbę minut.
6 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć gotowanie.
7 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie.
8 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania 

ciepła.
 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Uwaga

 • Czas gotowania jest liczony od rozpoczęcia wrzenia i pokazywany na 
wyświetlaczu jako wartość malejąca (odliczanie).

Wskazówka

 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 
przycisk anulowania (Off/Warm).

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 30 minut. Można wybrać czas 

gotowania w zakresie od 5 do 30 minut.
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 95°C.

Duszenie (rys. 9)
1 Umieść wszystkie składniki w misie wewnętrznej.
2 Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
3 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

duszenie (Stew).
4 Naciśnij przycisk czasu gotowania (Cooking time). Na 

wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik godzin.
5 Naciskając przycisk godzin (Hr.), ustaw żądaną liczbę godzin.
6 Po ustawieniu liczby godzin ponownie naciśnij przycisk czasu 

gotowania (Cooking time). Na wyświetlaczu zacznie migać 
wskaźnik minut.

7 Naciskając przycisk minut (Min.), ustaw żądaną liczbę minut.
8 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć gotowanie.
9 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie.
10 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania 

ciepła.
 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 
przycisk anulowania (Off/Warm).

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 1 godzinę. Można wybrać 

czas gotowania w zakresie od 20 minut do 10 godzin.
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 90°C.

Smażenie (rys. 10)
1 Umieść wszystkie składniki w misie wewnętrznej.
2 Wykonaj czynność 6 opisaną w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
3 Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
4 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

smażenia (Fry).
5 Naciśnij przycisk czasu gotowania (Cooking time). Na 

wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik minut.
6 Naciskając przycisk minut (Min.), ustaw żądaną liczbę minut.
7 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć smażenie.
8 Podczas gotowania cały czas mieszaj zawartość misy za pomocą 

łopatki.
9 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie.
10 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania 

ciepła.
 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Gotowanie na parze (rys. 14)
1 Odmierz kilka miarek wody za pomocą dołączonego kubka.
2 Wlej wodę do misy wewnętrznej.
3 Umieść kosz do gotowania na parze w misie wewnętrznej.
4 Umieść składniki w koszu do gotowania na parze.
5 Zamknij pokrywę urządzenia i podłącz wtyczkę do gniazdka 

elektrycznego.
6 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

gotowania na parze (Steaming).
7 Naciśnij przycisk czasu gotowania (Cooking time). Na 

wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik godzin.
8 Naciskając przycisk godzin (Hr.), ustaw żądaną liczbę godzin.
9 Po ustawieniu liczby godzin ponownie naciśnij przycisk czasu 

gotowania (Cooking time). Na wyświetlaczu zacznie migać 
wskaźnik minut.

10 Naciskając przycisk minut (Min.), ustaw żądaną liczbę minut.
11 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć gotowanie.
12 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie. 
13 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania 

ciepła.
 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

14 Otwórz pokrywę, a następnie ostrożnie wyjmij ugotowaną na 
parze żywność. 

Uwaga

 • Czas gotowania jest liczony od rozpoczęcia wrzenia i pokazywany na 
wyświetlaczu jako wartość malejąca (odliczanie).

 • Wyjmując ugotowaną na parze żywność z kosza użyj rękawicy kuchennej 
lub szmatki, ponieważ tacka lub kosz mogą być bardzo gorące.

 • W przypadku gotowania jednocześnie ryżu oraz żywności na parze upewnij 
się, że ilość ryżu jest odpowiednia, aby pozostawić wystarczająco dużo 
miejsca na tackę do gotowania na parze.

 • Poziom wody powinien mieścić się między oznaczeniami 2 i 4 wewnątrz 
misy.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 
przycisk anulowania (Off/Warm).

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 30 minut. Można wybrać czas 

gotowania w zakresie od 5 minut do 2 godzin.
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 95°C.

Funkcja opóźnionego startu (rys. 15)
Czas dla opóźnionego startu można ustawić w różnych trybach pracy 
urządzenia. Czas opóźnienia można ustawić w zakresie od  
10 minut do 24 godzin.
1 Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
2 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania żądanej 

funkcji gotowania.
3 Naciśnij przycisk programowania (Preset).

 » Na wyświetlaczu zaczną migać ustawienia programatora.
4 Użyj przycisków godzin (Hr.) oraz minut (Min.), aby ustawić żądany 

czas.
5 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby zatwierdzić ustawiony 

czas.
6 Gotowanie zostanie zakończone, gdy upłynie ustawiony czas. 

Usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych, a wskaźnik wybranej funkcji 
gotowania zgaśnie.

7 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania 
ciepła.
 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Uwaga

 • Programator nie jest dostępny dla funkcji smażenia (Fry) oraz pieczenia 
(Bake).

Wskazówka

 • Po ustawieniu czasu opóźnienia można nacisnąć przycisk 
anulowania (Off/Warm), aby wyłączyć funkcję opóźnienia.

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 

przycisk anulowania (Off/Warm).

Funkcja trzymania ciepła
Wielofunkcyjne urządzenie do gotowania pozwala na łatwe 
kontrolowanie funkcji utrzymywania ciepła.
• Jeżeli bezpośrednio po wybraniu funkcji gotowania za pomocą 

przycisku menu (Menu) naciśniesz przycisk uruchomienia (Start), 
zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła. Po zakończeniu 
gotowania urządzenie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła.

• Jeżeli bezpośrednio po wybraniu funkcji gotowania za pomocą 
przycisku menu (Menu) naciśniesz przycisk utrzymywania ciepła,  
a następnie przycisk uruchomienia (Start), wskaźnik utrzymywania 
ciepła zgaśnie. Po zakończeniu gotowania urządzenie przełączy się 
w tryb gotowości.

Uwaga

 • Wszystkie funkcje gotowania z wyjątkiem funkcji przygotowywania jogurtu 
pozwalają na przełączenie się urządzenia w tryb utrzymywania ciepła (Off/
Warm).

 • W trybie gotowości można nacisnąć przycisk utrzymywania ciepła (Off/
Warm), aby przejść w tryb utrzymywania ciepła.

 • W trybie utrzymywania ciepła można nacisnąć przycisk utrzymywania 
ciepła (Off/Warm), aby przejść w tryb gotowości.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 73°C.

5 Czyszczenie i konserwacja
Uwaga

 • Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyjmij jego wtyczkę  
z gniazdka elektrycznego.

 • Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Wewnętrzna część urządzenia
Wewnętrzna strona pokrywy zewnętrznej i korpus urządzenia:
• Przetrzyj wyciśniętą, wilgotną szmatką.
• Pamiętaj, aby usunąć wszystkie pozostałości jedzenia, które 

przywarły do urządzenia.
Element grzejny:
• Przetrzyj wyciśniętą, wilgotną szmatką.
• Usuń pozostałości jedzenia przy użyciu wyciśniętej, wilgotnej 

szmatki lub wykałaczek.

Zewnętrzna część urządzenia
Powierzchnia pokrywy zewnętrznej i zewnętrzna powierzchnia 
korpusu urządzenia:

Uwaga

 • Z tej funkcji należy korzystać przy otwartej pokrywie urządzenia.
 • Ta funkcja nie może być używana do smażenia na głębokim oleju, a ilość 

oleju nie może przekraczać oznaczenia „2”.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 42 minuty. Można wybrać 

czas gotowania w zakresie od 5 do 59 minut.
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 150°C.

Przygotowywanie jogurtu (rys. 11)
Sposób 1:
1 Dokładnie roztrzep składniki jogurtu i umieść je w szklanym 

pojemniku.
2 Umieść szklany pojemnik w misie wewnętrznej. Upewnij się, że 

pojemnik jest zamknięty.
3 Wlej niewielką ilość wody do misy wewnętrznej. Upewnij się, że 

połowa pojemnika jest zanurzona w wodzie.
4 Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
5 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

przygotowywania jogurtu (Yogurt).
6 Naciśnij przycisk czasu gotowania (Cooking time). Na 

wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik godzin.
7 Naciskając przycisk godzin (Hr.), ustaw żądaną liczbę godzin.
8 Po ustawieniu liczby godzin ponownie naciśnij przycisk czasu 

gotowania (Cooking time). Na wyświetlaczu zacznie migać 
wskaźnik minut.

9 Naciskając przycisk minut (Min.), ustaw żądaną liczbę minut.
10 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć gotowanie.
11 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie.
12 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

Sposób 2:
1 Wlej 1 litr mleka pasteryzowanego do misy (mleko powinno mieć 

temperaturę pokojową), a następnie dodaj jogurt naturalny (180-
200 g). Wymieszaj mleko i jogurt.

2 Zamknij pokrywę i wybierz funkcję przygotowywania jogurtu. 
Program rozpocznie się automatycznie.

3 Jeśli chcesz przygotować jogurt owocowy, dodaj owoce (np. 200 g 
rozdrobnionych truskawek) na 30 minut przed końcem programu.

4 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Wskazówka

 • Urządzenie można odłączyć od zasilania bezpośrednio po 
zakończeniu programu.

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 8 godzin. Można wybrać czas 

gotowania w zakresie od 6 do 12 godzin.
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 40°C.

Podgrzewanie (rys. 12)
1 Przygotuj podgrzewaną potrawę, następnie umieść ją równomiernie 

w misie wewnętrznej.
2 Dodaj niewielką ilość wody, aby podgrzewana potrawa nie była 

zbyt sucha, Ilość wody jest uzależniona od ilości potrawy.
3 Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
4 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 

ponownego podgrzewania (Reheat).
5 Naciśnij przycisk czasu gotowania (Cooking time). Na 

wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik minut.
6 Naciskając przycisk minut (Min.), ustaw żądaną liczbę minut.
7 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć 

podgrzewanie.
8 Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgaśnie. 
9 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania 

ciepła.
 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Wskazówka

 • Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, można nacisnąć 
przycisk anulowania (Off/Warm).

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 25 minut. Można wybrać czas 

gotowania w zakresie od 8 do 25 minut.
 • Temperatura dla tego programu wynosi około 90°C.

Pieczenie (rys. 13)
1 Umieść wszystkie składniki w misie wewnętrznej.
2 Wykonaj czynność 6 opisaną w rozdziale „Przygotowanie do 

gotowania”.
3 Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Uwaga

 • Podczas pieczenia ciasta pokrywa musi być zamknięta. Zazwyczaj najlepsze 
rezultaty zapewnia pieczenie ciasta przez 45 minut w temperaturze 130°C.

 • Podczas pieczenia produktu innego niż ciasto pokrywa musi być otwarta.

4 Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wybrania funkcji 
pieczenia (Bake).

5 Naciśnij przycisk czasu gotowania (Cooking time). Na 
wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik godzin.

6 Naciskając przycisk godzin (Hr.), ustaw żądaną liczbę godzin.
7 Po ustawieniu liczby godzin ponownie naciśnij przycisk czasu 

gotowania (Cooking time). Na wyświetlaczu zacznie migać 
wskaźnik minut.

8 Naciskając przycisk minut (Min.), ustaw żądaną liczbę minut.
9 Naciśnij przycisk temperatury (Temperature). Na wyświetlaczu 

zacznie migać domyślna temperatura pieczenia.
10 Naciskając przycisk temperatury (Temperature), ustaw żądaną 

wartość.
11 Naciśnij przycisk uruchomienia (Start), aby rozpocząć pieczenie.
12 Po zakończeniu pieczenia usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych,  

a wskaźnik wybranej funkcji zgaśnie.
13 Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania 

ciepła.
 » Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła.

Wskazówka

 • Wyjmując misę wewnętrzną z urządzenia, użyj rękawicy 
kuchennej lub szmatki, ponieważ misa może być bardzo gorąca.

 • Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od zasilania.
 • Domyślny czas gotowania wynosi 45 minut. Można wybrać czas 

gotowania w zakresie od 20 minut do 2 godzin.
 • Domyślna temperatura pieczenia wynosi 60°C.  Dostępne 

ustawienia temperatury to: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 
150°C oraz 180°C.

• Przetrzyj szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem mydła.
• Do czyszczenia panelu sterowania używaj wyłącznie miękkiej, 

suchej szmatki.
• Pamiętaj, aby usunąć wszystkie pozostałości jedzenia znajdujące się 

wokół przycisków sterujących.

Akcesoria
Miarka do ryżu, szpatułka do mieszania, chochla do zupy, 
misa wewnętrzna, kosz do gotowania na parze oraz nasadka 
odprowadzenia pary:
• Zamocz w gorącej wodzie i wyczyść za pomocą gąbki.

6 Ochrona środowiska 
Zużytego sprzętu nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami 
gospodarstwa domowego I nie należy traktować jako odpad 
komunalny. Należy dostarczyć go do punktu zbiórki selektywnej 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego zorganizowanego 
przez administracje publiczną. Poprawna selektywna zbiórka 
przekazywanego sprzętu gwarantuje specyficzne przetworzenia 
oraz recycling co wpływa na zmniejszenie negatywnych skutków dla 
ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz sprzyja 
odzyskowi materiałów i komponentów z których wyprodukowany 
był sprzęt.

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na śmieci umieszczony 
na sprzęcie, opakowaniu, instrukcji obsługi itp. wskazuje, że 
polegają one selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/96/WE.

7 Dane techniczne
Numer modelu HD3037
Moc znamionowa 980 W
Pojemność znamionowa 5,0 l
Objętość ryżu 1,8 l

8 Rozwiązywanie problemów
Jeśli w trakcie korzystania z urządzenia wystąpią problemy, wykonaj 
poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. W 
przypadku braku możliwości samodzielnego rozwiązania problemu 
skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. 
Problem Rozwiązanie
Nie zapala się 
kontrolka przycisku.

Problem dotyczy połączenia. Sprawdź, 
czy przewód zasilający jest prawidłowo 
podłączony do urządzenia oraz czy 
wtyczka jest poprawnie dociśnięta do 
gniazdka.
Kontrolka jest uszkodzona. Dostarcz 
urządzenie do sprzedawcy lub 
autoryzowanego centrum serwisowego 
firmy Philips.

Wyświetlacz nie działa. Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. 
W przypadku braku zasilania wyświetlacz 
oraz funkcja zasilania rezerwowego na 
wypadek przerwy  
w dostawie prądu nie będą działać.
Wyczerpała się bateria wyświetlacza. 
Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub 
autoryzowanego centrum serwisowego 
firmy Philips w celu wymiany baterii.

Nie gotuje się ryż. Za mało wody. Dolej odpowiednią ilość 
wody, zgodnie ze skalą wewnątrz misy.
Nie naciśnięto przycisku uruchomienia 
(Start), który służy do rozpoczęcia 
gotowania.
Przed uruchomieniem urządzenia 
upewnij się, że na elemencie grzejnym 
oraz na zewnętrznej powierzchni misy 
wewnętrznego brak jest jakichkolwiek 
pozostałości.
Element grzejny jest uszkodzony lub 
misa wewnętrzna jest zdeformowana. 
Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub 
autoryzowanego centrum serwisowego 
firmy Philips.

Urządzenie nie 
przełącza się 
automatycznie w tryb 
utrzymywania ciepła.

Niesprawna funkcja regulacji temperatury. 
Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub 
autoryzowanego centrum serwisowego 
firmy Philips.

Ryż jest przypalony. Ryż nie został prawidłowo przepłukany. 
Płucz ryż aż do momentu uzyskania czystej 
wody.

Podczas gotowania z 
urządzenia wylewa się 
woda.

Upewnij się, że wodę do misy wlano 
zgodnie z oznaczeniem na jego wnętrzu 
odpowiadającym liczbie miarek wsypanego 
ryżu.
Upewnij się, że poziom nie przekracza 
kolejnego punktu na skali — może to 
być przyczyną przepełnienia urządzenia 
podczas gotowania.

Brak żądanej funkcji 
gotowania.

Naciskaj przycisk menu (Menu) do 
momentu wskazania żądanej funkcji 
gotowania na wyświetlaczu urządzenia.

Po zagotowaniu ryż 
nieprzyjemnie pachnie.

Wyczyść środek misy wewnętrznej za 
pomocą niewielkiej ilości detergentu oraz 
gorącej wody.
Po ugotowaniu upewnij się, że nasadka 
odprowadzająca parę, wewnętrzna 
pokrywa oraz misa wewnętrzna zostały 
dokładnie wyczyszczone.

Na wyświetlaczu 
pojawia się komunikat 
o błędzie (E1, E2, E3 
lub E4).

Wystąpiła awaria urządzenia. Dostarcz 
urządzenie do sprzedawcy lub 
autoryzowanego centrum serwisowego 
firmy Philips.

Română

1 Aparatul dvs. multicooker
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-
vă produsul la www.Philips.com/welcome.

2 Ce se află în cutie (fig. 1)
Unitatea principală multicooker Coşul de preparare la abur
Lingură pentru orez  Polonic pentru supă
Pahar gradat   Cablu de alimentare
Manual de utilizare  Broşură privind siguranţa
Card de garanţie  Carte de bucate
Mănuşi cu siliciu

3 Prezentare generală (fig. 2)
a Capac f Priză electrică

b Oală interioară g Element de încălzire

c Buton de decuplare a 
capacului

h Indicator de nivel pentru apă

d Panou de control i Mânerul aparatului de gătit

e Corp principal j Capac detaşabil cu orificiu pentru 
evacuarea aburului

Prezentare generală a comenzilor (fig. 3)
k Funcţii de gătit p Buton oră
l Afişaj q Buton minute
m Buton de oprire/încălzire r Buton pentru timpul de preparare
n Butonul Menu (Meniu) s Buton pentru temperatură
o Butonul de presetare t Buton de pornire

Prezentare generală a funcţiilor
Program Reglarea 

temperaturii
Temperatură 
(aproximativ)

Reglarea timpului Timp implicit

Orez Nu 135°C Nu 40 de minute
Risotto Nu 135°C Nu 40 de minute
Pilaf Nu 135°C Nu 40 de minute
Gem Nu 90°C 1-4 ore 2 ore
Fierbere Nu 95°C 5-30 minute 30 de minute
Fierbere 
înăbuşită

Nu 90°C 20 minute-10 ore 1 oră

Prăjire Nu 150°C 5-59 minute 42 minute
Iaurt Nu 40°C 6-12 ore 8 ore
Reîncălzire Nu 90°C 8-25 minute 25 minute
Coacere Da 40, 60, 80, 100, 

120, 150, 180°C
20 minute -2 ore 45 de minute

Abur Nu 95°C 5 minute -2 ore 30 de minute
Cald Nu 73°C Pornire automată după finalizarea 

funcţiilor (în afară de Iaurt)

4 Utilizarea aparatului multicooker

Înainte de prima utilizare
1 Scoateţi toate accesoriile din oala interioară. Îndepărtaţi folia 

situată între oala interioară şi elementul de încălzire.
2 Curăţaţi temeinic componentele aparatului multicooker înainte de 

prima utilizare a acestuia (consultaţi capitolul „Curăţare”).
3 Umpleţi oala interioară până la jumătate cu apă, închideţi capacul 

şi introduceţi cablul de alimentare în priză. Selectaţi funcţia de 
fierbere; indicatorul Fierbere se va aprinde.

4 După ce apa a fiert timp de 5 minute, apăsaţi butonul Oprire/
Încălzire.

5 Scoateţi aparatul din priză, aşteptaţi până când oala se răceşte şi 
aruncaţi apa.

Notă

 • Asiguraţi-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de a 
începe să utilizaţi aparatul multicooker.

Pregătiri înainte de a găti (fig. 4)
Înainte de a utiliza aparatul multicooker, trebuie să efectuaţi pregătirile 
de mai jos:
1 Măsuraţi orezul cu ajutorul paharului gradat furnizat.
2 Spălaţi cu rigurozitate orezul.
3 Introduceţi orezul prespălat în oala interioară.
4 Adăugaţi apă până la nivelul indicat de gradaţia situată pe peretele 

intern al oalei interioare, care corespunde numărului de pahare de 
orez folosite. Apoi uniformizaţi suprafaţa orezului.

5 Apăsaţi butonul de eliberare al capacului pentru a-l deschide.
6 Ştergeţi oala interioară la exterior, până când aceasta este uscată, 

apoi introduceţi-o în aparatul multicooker. Verificaţi dacă oala 
interioară intră în contact cu elementul de încălzire, în mod 
corespunzător.

7 Închideţi capacul aparatului multicooker şi introduceţi ştecherul în priză.

Notă

 • Asiguraţi-vă că exteriorul oalei interioare este uscat şi curat şi că nu există 
resturi sau obiecte străine pe elementul de încălzire sau pe comutatorul 
magnetic.

 • Nu depăşiţi volumul sau nivelul maxim de apă indicate pe peretele intern 
al oalei interioare, acest lucru putând duce la revărsarea conţinutului 
aparatului multicooker.

Sugestie

 • Nivelul marcat pe peretele intern al oalei interioare este strict 
informativ. Puteţi oricând să reglaţi nivelul de apă pentru diferite 
tipuri de orez şi în funcţie de preferinţele dvs. Nu depăşiţi 
cantităţile maxime indicate pe peretele intern al oalei interioare.

 • În afara respectării indicatorului de nivel pentru apă, puteţi adăuga 
atât orez cât şi apă în raport 1:1-1.2, pentru prepararea orezului.

 • Pentru 4 pahare de orez, nivelul apei ar trebui să atingă marcajul 
„4” pe oala interioară.

Gătirea orezului sau a pastelor (fig. 5)
1 Urmaţi paşii din „Pregătiri înainte de a găti”.
2 Apăsaţi butonul de meniu (Menu) până când funcţia de gătire 

pentru orez/paste (Rice/Pasta) este selectată.
3 Apăsaţi butonul de pornire (Start) pentru a începe să gătiţi.
4 Când procesul de preparare s-a încheiat, veţi auzi câteva semnale 

sonore iar LED-ul aferent funcţiei de gătire selectate va fi stins. 
5 Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald, în 

mod automat.
 » Indicatorul funcţiei de păstrare la cald se va aprinde.

Sugestie

 • Puteţi apăsa butonul de anulare (Off/Warm) pentru a dezactiva 
funcţia de păstrare la cald.

 • Pentru a-l opri, trebuie să scoateţi aparatul din priză.
 • Timpul implicit de preparare este de 40 minute şi nu poate fi reglat.
 • Temperatura pentru acest program este de aproximativ 135°C.

Prepararea unui risotto (fig. 6)
1 Introduceţi alimentele şi ingredientele în oala interioară.
2 Urmaţi paşii 6 şi 7 din secţiunea „Pregătiri înainte de a găti”.
3 Apăsaţi butonul de meniu (Menu) până când funcţia de gătire 

pentru risotto (Risotto) este selectată.
4 Apăsaţi butonul de pornire (Start) pentru a începe să gătiţi.
5 Când procesul de preparare s-a încheiat, veţi auzi câteva semnale 

sonore iar LED-ul aferent funcţiei de gătire selectate va fi stins.
6 Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald, în 

mod automat.


