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ข้อสำาคัญ
โปรดอา่นข้อ้มูัลทำ่�สำาคญัอย่า่งละเอย่่ดกอ่นใช้ง้านเคร ่�องและเก็บคูม่ัอ่ไวเ้พื่่�อใช้อ้า้งองิ
ในภาย่หลงั

อนัตราย

 - ใหใ้สส่ว่นผสมัทำ่�ตอ้งการทำอดลงในตะกรา้เสมัอ เพื่่�อ
ป้องกนัไม่ัใหส้ว่นผสมัสมััผสักบัช้ิ �นสว่นใหค้วามัรอ้น 

 - อย่า่คลมุัปิดทำ่�เปิดอากาศเข้า้และออกข้ณะเคร ่�องทำำางาน
 - อย่า่เตมิันำ �ามันัลงในกระทำะเน่�องจากอาจทำำาใหไ้ฟลกุไหมั ้
ได ้

 - หา้มัจุม่ัตวัเคร ่�องลงในนำ �าหรอ่ข้องเหลวใดๆ หรอ่เปิดนำ �า
กอ๊กไหลผ่านตวัเคร ่�อง

 - อย่า่ใหน้ำ �า หรอ่ข้องเหลวใด ๆ เข้า้สูต่วัเคร ่�องเพื่่�อเป็นการ
ป้องกนัไม่ัใหเ้กดิไฟฟ้าช้อ็ต

 - อย่า่ใสอ่าหารทำ่�มัป่รมิัาณเกนิระดบัสงูสดุทำ่�ระบไุวใ้น
ตะกรา้

 - อย่า่สมััผสัดา้นในตวัเคร ่�องข้ณะทำ่�เคร ่�องทำำางาน
 - ตรวจสอบใหม้ัั�นใจเสมัอวา่เคร ่�องทำำาความัรอ้นวา่งและไม่ัมั่
อาหารตดิอยู่ใ่นเคร ่�องทำำาความัรอ้น

คำาเตอืน

 - กอ่นใช้ง้านโปรดตรวจสอบแรงดนัไฟทำ่�ระบบุนผลติภณัฑ์ ์
วา่ตรงกบัแรงดนัไฟทำ่�ใช้ภ้าย่ในบา้นหรอ่ไม่ั

 - หา้มัใช้ผ้ลติภณัฑ์น่์� หากปลั�กไฟ สาย่ไฟ หรอ่ตวัเคร ่�อง
เกดิการช้ำารดุ

 - หากสาย่ไฟช้ำารดุ คณุตอ้งใหช้้า่งผูช้้ำานาญข้อง Philips 
ดำาเนินการให,้ ศนูย่บ์รกิารทำ่�ไดร้บัอนุญาตจาก Philips 
หรอ่ผูท้ำ่�ผ่านการฝึกอบรมั ดำาเนินการเปล่�ย่นใหเ้พื่่�อหลก่
เล่�ย่งอนัตราย่ทำ่�อาจเกดิข้ึ �น

 - เด็กอาย่ ุ8 ป่และมัากกวา่ และผูท้ำ่�มัส่ภาพื่รา่งกาย่ไม่ั
สมับรูณห์รอ่สภาพื่จติใจไม่ัปกต ิหรอ่ข้าดประสบการณ์
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และความัรูค้วามัเข้า้ใจสามัารถใช้ง้านเคร ่�องน่�ได ้โดย่
ตอ้งอยู่ใ่นการควบคมุัดแูลหรอ่ไดร้บัคำาแนะนำาในการใช้ ้
งานทำ่�ปลอดภยั่และเข้า้ใจถงึอนัตราย่ทำ่�เก่�ย่วข้อ้งในการใช้ ้
งาน หา้มัเด็กเลน่เคร ่�อง หา้มัใหเ้ด็กทำำาความัสะอาดและ
ดแูลรกัษาเคร ่�อง เวน้แตเ่ด็กอาย่ ุ8 ป่ข้ึ �นไป และอยู่ภ่าย่ใต ้
การควบคมุัดแูล

 - เก็บเคร ่�องและสาย่ไฟใหห้า่งจากมัอ่เด็กอาย่ตุำ�ากวา่ 8 ป่
 - หา้มัวางสาย่ไฟบนพื่่ �นผวิทำ่�มัค่วามัรอ้น
 - เสย่่บปลั�กไฟเข้า้กบัเตา้รบัทำ่�ตอ่สาย่ดนิไวเ้รย่่บรอ้ย่แลว้
เทำา่นั�น ตรวจดใูหแ้น่ใจเสมัอวา่เสย่่บปลั�กไฟเข้า้กบัเตา้รบั
บนผนังแน่นดแ่ลว้

 - เคร ่�องน่�ไม่ัไดม้ัว่ตัถปุระสงคใ์นการใช้ร้ว่มักบัเคร ่�องตั�ง
เวลาภาย่นอกหรอ่ระบบรโ่มัทำคอนโทำรลแย่ก 

 - อย่า่วางเคร ่�องตดิกำาแพื่งหรอ่ตดิกบัเคร ่�องใช้อ้่�นๆ เวน้
ระย่ะดา้นหลงัและทำั�งสองดา้นข้องเคร ่�องอย่า่งนอ้ย่ 10 
ซมั. และเวน้ระย่ะเหน่อเคร ่�อง 10 ซมั. หา้มัวางสิ�งข้องใดๆ 
ทำ่�ดา้นบนข้องเคร ่�อง 

 - หา้มัใช้ง้านเคร ่�องเพื่่�อจดุประสงคอ์่�นนอกเหน่อจากทำ่�
อธิบิาย่ไวใ้นคูม่ัอ่การใช้ง้าน

 - ระหวา่งการทำอดดว้ย่ลมัรอ้น ไอความัรอ้นจะถกูระบาย่
ออกมัาทำางช้อ่งเปิดอากาศออก รกัษาระย่ะหา่งระหวา่ง
มัอ่และใบหนา้ข้องคณุใหห้า่งจากไอนำ �าและช้อ่งเปิด
อากาศออก โปรดระมัดัระวงัไอนำ �าและความัรอ้นเมั่�อคณุ
นำากระทำะออกจากเคร ่�อง 

 - พื่่ �นผวิสว่นทำ่�สามัารถจบัตอ้งไดอ้าจมัค่วามัรอ้นในระหวา่ง
การใช้ง้าน

 - กระทำะ ตะแกรง และอปุกรณเ์สรมิัอ่�นๆ ภาย่ใน Airfryer 
จะมัค่วามัรอ้นในข้ณะใช้ง้าน โปรดใช้ค้วามัระมัดัระวงัเมั่�อ
ใช้ง้าน
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 - หา้มัวางเคร ่�องไวบ้นหรอ่ใกลก้บัเตาแกส๊ทำ่�มัค่วามัรอ้นหรอ่
เตาไฟฟ้าและแผ่นทำำาความัรอ้นดว้ย่ไฟฟ้าทำกุประเภทำ 
หรอ่ในเตาอบทำ่�มัค่วามัรอ้น

 - หา้มัใช้ส้ว่นผสมัทำ่�มัน่ำ �าหนักเบาหรอ่กระดาษรองอบในตวั
เคร ่�อง

 - ไม่ัควรวางเคร ่�องบนหรอ่ใกลก้บัวสัดทุำ่�ตดิไฟง่าย่ เช้น่ ผา้
ม่ัาน หรอ่ผา้ปโูตะ๊

 - หา้มัปลอ่ย่ใหเ้คร ่�องทำำางานทำิ �งไวต้ามัลำาพื่งั
 - ถอดปลั�กเคร ่�องออกทำนัทำ ่หากคณุเห็นมัค่วนัดำาลอย่ออก
มัาจากตวัเคร ่�อง รอจนกระทำั�งควนักระจาย่จนหมัดกอ่น
จงึนำากระทำะออกจากเคร ่�องได ้

 - การจดัเก็บมันัฝร ั�ง : อณุหภมูัจิะตอ้งเหมัาะสมักบัพื่นัธิุม์ันั
ฝร ั�งทำ่�จดัเก็บไวแ้ละจะตอ้งมัอ่ณุหภมูัติำ�ากวา่ 6°C เพื่่�อลด
ความัเส่�ย่งในการเกดิสารอะครลิาไมัดใ์นอาหารทำ่�เตรย่่มั
ไว ้

 - ไม่ัควรใช้ม้ัอ่เป่ย่กเสย่่บปลั�กไฟเคร ่�องหรอ่ใช้ง้านปุ่ มั
ควบคมุั

 - เคร ่�องน่�ไดร้บัการออกแบบมัาเพื่่�อใช้ท้ำ่�อณุหภมูัแิวดลอ้มั
ระหวา่ง 5ºC และ 40ºC

ขอ้ควรระวงั

 - เคร ่�องน่�ผลติมัาเพื่่�อใช้ง้านภาย่ในครวัเรอ่นเทำา่นั�น ไม่ัใช้่
เพื่่�อใช้ใ้นสภาพื่แวดลอ้มัอ่�น เช้น่ หอ้งครวัสำาหรบั
พื่นักงานในรา้นคา้ สำานักงาน ฟารม์ัหรอ่สภาพื่แวดลอ้มั
การทำำางานอ่�น และไม่ัใช้เ่พื่่�อการใช้ง้านโดย่ลกูคา้ใน
โรงแรมั โมัเต็ล หอ้งพื่กั และสภาพื่แวดลอ้มัการพื่กัอาศยั่
อ่�น

 - ใหน้ำาเคร ่�องไปทำ่�ศนูย่บ์รกิารทำ่�ไดร้บัอนุญาตจากฟิลปิส ์
เพื่่�อตรวจสอบหรอ่ซอ่มัแซมั อย่า่พื่ย่าย่ามัซอ่มัแซมั
เคร ่�องดว้ย่ตวัเอง มัฉิะนั�นการรบัประกนัจะเป็นโมัฆะ
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 - หากนำาเคร ่�องไปใช้ใ้นทำางไม่ัเหมัาะสมั นำาไปใช้ใ้นการคา้
หรอ่กึ�งการคา้ หรอ่ใช้โ้ดย่ไม่ัปฏิบิตัติามัคำาแนะนำาการใช้ ้
งานในคูม่ัอ่น่� การรบัประกนัจะถอ่เป็นโมัฆะและ Philips 
จะไม่ัรบัผดิช้อบตอ่ความัเสย่่หาย่ใดๆ ทำั�งสิ �น

 - วางและใช้ง้านอปุกรณบ์นพื่่ �นทำ่�แหง้ เรย่่บ มัั�นคง และมั่
พื่่ �นผวิเสมัอกนัเทำา่นั�น 

 - ดงึปลั�กออกหลงัการใช้ง้านทำกุคร ั�ง
 - ปลอ่ย่ใหเ้คร ่�องเย็่นลงประมัาณ 30 นาทำ ่กอ่นจดัหรอ่ลา้ง
ทำำาความัสะอาด

 - ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สว่นผสมัทำ่�ทำอดแลว้มัส่เ่หลอ่งทำอง 
ไม่ัใช้ส่น่ำ �าตาลไหมัห้รอ่ดำา ใหน้ำาสว่นทำ่�ไหมัอ้อก หา้มั
ทำอดมันัฝร ั�งสดทำ่�อณุหภมูัสิงูกวา่ 180°C (เพื่่�อลดการ
เกดิสารอะครลิาไมัด)์ 

 - โปรดใช้ค้วามัระมัดัระวงัในข้ณะทำำาความัสะอาดพื่่ �นทำ่�สว่น
บนข้องช้อ่งปรงุอาหาร: สว่นประกอบทำ่�ทำำาความัรอ้นอยู่,่ 
ข้อบข้องช้ิ �นสว่นโลหะ

 - ตรวจสอบใหม้ัั�นใจเสมัอวา่อาหารสกุดแ่ลว้ใน Airfryer
 - ตรวจสอบใหม้ัั�นใจเสมัอวา่คณุสามัารถควบคมุั Airfryer 
ข้องคณุได ้

 - เมั่�อปรงุอาหารทำ่�มัไ่ข้มันั Airfryer อาจมัค่วนัออกมัา

คลื่ื�นแม่่เหลื่็กไฟฟ้า (EMF)
ผลติภณัฑ์ข์้อง Philips รุน่น่�สอดคลอ้งตามัมัาตรฐานและกฎข้อ้บงัคบัเก่�ย่วกบั
คล่�นแม่ัเหล็กไฟฟ้าทำกุประการ
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ข้อมู่ลื่เบัื้องต้น
ข้อแสดงความัย่นิดท่ำ่�คณุเลอ่กซ่ �อผลติภณัฑ์ข์้องเรา และย่นิดต่อ้นรบัสู ่Philips
เพื่่�อใหค้ณุไดร้บัประโย่ช้นอ์ย่า่งเต็มัทำ่�จากบรกิารทำ่� Philips มัอบให ้โปรดลงทำะเบย่่น
ผลติภณัฑ์ข์้องคณุทำ่� www.philips.com/welcome
Philips Airfryer คอ่ Airfryer รุน่เดย่่วทำ่�มัเ่ทำคโนโลย่ ่Rapid Air ทำ่�ไม่ัเหมัอ่นใคร
ในการทำอดอาหารโปรดข้องคณุโดย่ใสน่ำ �ามันัเพื่ย่่งเล็กนอ้ย่หรอ่ไม่ัใสเ่ลย่เพื่่�อไข้มันัทำ่�
นอ้ย่ลงถงึ 90%
เทำคโนโลย่ ่Rapid Air ข้อง Philips สามัารถปรงุอาหารไดห้ลากหลาย่แบบใน
อปุกรณด์ไ่ซนร์ปูปลาดาวข้องเราเพื่่�อผลลพัื่ธิอ์นัสมับรูณแ์บบตั�งแตค่ำาแรกจนคำา
สดุทำา้ย่
ตอนน่�คณุก็สามัารถเพื่ลดิเพื่ลนิไปกบัอาหารทำอดทำ่�ปรงุอย่า่งสมับรูณแ์บบ ทำ่�ทำ ั�ง
กรอบนอกนุ่มัใน โดย่การทำอด ปิ�ง ย่า่ง และอบทำ่�ใหค้ณุเตรย่่มัอาหารรสช้าตเิย่่�ย่มั
หลากหลาย่รปูแบบทำ่�ทำ ั�งดต่อ่สขุ้ภาพื่ รวดเรว็ และง่าย่ดาย่
สำาหรบัสตูรอาหารทำ่�น่าสนใจและข้อ้มูัลเพื่ิ�มัเตมิัเก่�ย่วกบัเคร ่�อง Airfryer โปรดเย่่�ย่มั
ช้มั www.philips.com/kitchen หรอ่ดาวนโ์หลดแอป NutriU ฟร*่ สำาหรบั 
IOS® หรอ่ Android™
*แอป NutriU อาจไม่ัมัใ่หบ้รกิารในประเทำศข้องคณุ
ในกรณ่น่� โปรดเข้า้ใช้เ้ว็บไซต ์Philips ในพื่่ �นทำ่�ข้องคณุเพื่่�อรบัแรงบนัดาลใจ

ส่วนประกอบั
1 ปุ่ มัตั�งเวลา

2 ปุ่ มัตั�งอณุหภมูัิ

3 ข้ด่แสดงระดบัสงูสดุ (MAX)

4 ตะแกรง

5 ปุ่ มัปลดตะแกรง

6 กระทำะ

7 สาย่ไฟ

8 ทำางลมัออก

9 ไฟแสดงการทำำางาน

10 ทำางลมัเข้า้

11 ตารางอาหาร
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ก่อนการใช้งานครั้งแรก
1 นำ�บื้รรจัภุัณัฑ์ท์ำั�งหมืดออก

2 นำ�สำต้ิ �กเกอรห์รอืป� �ยใดก็ต้�มื (ห�กมื)ี ออกจั�กเคู่ร ื�อง

3 ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ดให �ทำั�วทำั�งเคู่ร ื�องก�รก�อนใช้ �ง�นคู่ร ั�งแรก ต้�มืทำี�ระบื้ไุว �ในบื้ทำก�ร
ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด

การเตรียม่ตัวก่อนใช้งาน
1 ว�งเคู่ร ื�องบื้นพื้ื �นผู้วิทำี�มืั�นคู่ง อย่�ในแนวระน�บื้ เสำมือกนั และทำนต้�อคู่ว�มืร �อน

หม่ายเหตุ

•  หา้มัวางสิ�งข้องใดๆ ทำ่�ดา้นบนหรอ่ดา้นข้า้งข้องเคร ่�อง เพื่ราะอาจบงัทำางลมัและสง่ผลตอ่
การทำอดอาหารได ้

•  หา้มัวางเคร ่�องทำ่�กำาลงัทำำางานไวข้้า้งใตห้รอ่ใกลก้บัวตัถทุำ่�อาจเสย่่หาย่จากไอนำ �าไดง้่าย่ เช้น่ 
ผนังและตูต้า่งๆ

•  ปลอ่ย่จกุย่างไวใ้นกระทำะ หา้มัถอดออกกอ่นปรงุอาหาร

การใช้งาน

ตารางอาหาร

ตารางดา้นลา่งน่�ช้ว่ย่ใหค้ณุเลอ่กการตั�งคา่พื่่ �นฐานสำาหรบัประเภทำอาหารทำ่�คณุ
ตอ้งการเตรย่่มั

หม่ายเหตุ

•  โปรดทำราบวา่ การตั�งคา่เหลา่น่�เป็นเพื่ย่่งคำาแนะนำาเทำา่นั�น เน่�องจากสว่นผสมัมัท่ำ่�มัา 
ข้นาด รปูรา่ง รวมัถงึแบรนดแ์ตกตา่งกนัออกไป เราจงึไม่ัสามัารถรบัประกนัการตั�งคา่
สว่นผสมัทำ่�ดท่ำ่�สดุใหก้บัคณุได ้

•  เมั่�อเตรย่่มัอาหารทำ่�มัจ่ำานวนมัาก (เช้น่ มันัฝร ั�งทำอด, กุง้, น่องไก,่ ข้นมัแช้แ่ข็้ง) ใหเ้ข้ย่า่, 
หมุัน หรอ่กวนสว่นผสมัในตะแกรง 2 ถงึ 3 คร ั�งเพื่่�อใหไ้ดผ้ลลพัื่ธิท์ำ่�มัค่วามัสมัำ�าเสมัอกนั

สว่นผสม่ ตำ�าสุด – สูงสุด 
ปรมิ่าณ

เวลื่า
(นาที)ี อณุหภููม่ิ หม่ายเหตุ

เฟรนช้ฟ์ราย่แช้แ่ข็้งแทำง่บาง 
(7x7 มัมั./0.3x0.3 นิ�ว)

200-500 ก. / 
7-18 ออนซ ์

16-22 180°C/350°F •  เข้ย่า่ กลบัดา้น หรอ่คน 2-3 
คร ั�ง

มันัฝร ั�งทำอดโฮมัเมัด (หนา
ประมัาณ 10x10 มัมั./
0.4x0.4 นิ�ว)

200-500 ก. / 
7-18 ออนซ ์

18-26 180°C/350°F •  เข้ย่า่ กลบัดา้น หรอ่คน 2-3 
คร ั�ง

นักเก็ตไกแ่ช้แ่ข็้ง 200-600 ก. / 
7-21 ออนซ ์

10-15 200°C/400°F •  เข้ย่า่ กลบัดา้น หรอ่คนใน
ระหวา่งปรงุ

ปอเป่�ย่ะแช้แ่ข็้ง 200-600 ก. / 
7-21 ออนซ ์

10-15 200°C/400°F •  เข้ย่า่ กลบัดา้น หรอ่คนใน
ระหวา่งปรงุ
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สว่นผสม่ ตำ�าสุด – สูงสุด 
ปรมิ่าณ

เวลื่า
(นาที)ี อณุหภููม่ิ หม่ายเหตุ

แฮมัเบอรเ์กอร ์(ประมัาณ 
150 ก./ 5 ออนซ)์

1-3 ไส ้ 15-20 200°C/400°F

มัท่ำโลฟ 800 ก. / 28 
ออนซ ์

50-55 150°C/300°F •  ใช้อ้ปุกรณอ์บอาหาร

เน่�อสบัไม่ัมัก่ระดกู (ประมัาณ 
150 ก./5 ออนซ)์

1-2 ช้ิ �น 11-15 200°C/400°F •  เข้ย่า่ กลบัดา้น หรอ่คนใน
ระหวา่งปรงุ

ไสก้รอกบาง (ประมัาณ 50 
ก./1.8 ออนซ)์

1-6 ช้ิ �น 9-13 200°C/400°F •  เข้ย่า่ กลบัดา้น หรอ่คนใน
ระหวา่งปรงุ

น่องไก ่(ประมัาณ 125 ก./
4.5 ออนซ)์

2-6 ช้ิ �น 18-24 180°C/350°F •  เข้ย่า่ กลบัดา้น หรอ่คนใน
ระหวา่งปรงุ

อกไก ่(ประมัาณ 160 ก./6 
ออนซ)์

1-3 ช้ิ �น 20-25 180°C/350°F

ปลาทำั�งตวั (ประมัาณ 300-
400 ก./11-14 ออนซ)์

ปลา 1 ตวั 15-20 200°C/400°F

เน่�อปลา (ประมัาณ 200 ก./
7 ออนซ)์

1-3 (1 ช้ ั�น) 22-25 160°C / 325°F

ผกัรวมั (หั�นหย่าบๆ) 200-600 ก./ 
7-21 ออนซ ์

10-20 180°C/350°F •  ตั�งเวลาในการปรงุอาหาร
ตามัความัตอ้งการข้องคณุ

•  เข้ย่า่ กลบัดา้น หรอ่คนใน
ระหวา่งปรงุ

มัฟัฟิน (ประมัาณ 50 ก./
1.8 ออนซ)์

1-7 12-14 180°C/350°F •  ใช้ถ้ว้ย่มัฟัฟิน

Cake 500 ก./18 
ออนซ ์

50-60 160°C/325°F •  ใช้พ้ื่มิัพื่เ์คก้

ข้นมัปังแผ่น/กอ้นทำ่�อบมัา
แลว้ (ประมัาณ 60 ก./ 2 
ออนซ)์

1-4 ช้ิ �น 6-8 200°C/400°F

ข้นมัปังโฮมัเมัด 500 ก. / 18 
ออนซ ์

50-60 150°C/300°F •  ใช้อ้ปุกรณอ์บอาหาร
•  ควรทำำาเป็นรปูทำรงทำ่�แบนทำ่�สดุ
เทำา่ทำ่�จะเป็นไปไดเ้พื่่�อหลก่
เล่�ย่งไม่ัใหข้้นมัปังสมััผสัเข้า้
กบัแผ่นทำำาความัรอ้นเมั่�อย่ก
ตวัข้ึ �น
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Airfrying

ขอ้ควรระวงั

•  น่�คอ่เคร ่�อง Airfryer ทำ่�ทำำางานโดย่ใช้ล้มัรอ้น หา้มัเตมิันำ �ามันั ไข้มันัช้นิดตา่งๆ หรอ่ข้อง
เหลวใดๆ ก็ตามัลงในกระทำะ

•  หา้มัสมััผสัพื่่ �นผวิทำ่�รอ้น ใช้ด้า้มัจบัหรอ่ปุ่ มั จบักระทำะทำ่�มัค่วามัรอ้นดว้ย่ถงุมัอ่จบัข้องรอ้น
•  เคร ่�องใช้ไ้ฟฟ้าน่�เหมัาะสำาหรบัการใช้ง้านในครวัเรอ่นเทำา่นั�น
•  เมั่�อคณุใช้ง้านเคร ่�องคร ั�งแรกอาจมัค่วนัลอย่ออกมัาจากเคร ่�อง เป็นเหตกุารณป์กติ
•  ไม่ัจำาเป็นตอ้งอุน่เคร ่�องกอ่น

1 เสำยีบื้ปลั�กไฟเข้ ��กบัื้เต้ ��รบัื้บื้นผู้นัง

2 นำ�กระทำะพื้ร �อมืต้ะกร ��ออกจั�กเคู่ร ื�องโดยดงึทำี�ด ��มืจับัื้

3 ใสำ�สำ�วนผู้สำมืลงในต้ะแกรง

หม่ายเหตุ

•  เคร ่�อง Airfryer สามัารถทำอดอาหารไดห้ลากหลาย่ประเภทำ โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ เพื่่�อ
ทำราบปรมิัาณทำ่�ถกูตอ้งและเวลาทำอดโดย่ประมัาณ

•  อย่า่ใสอ่าหารเกนิปรมิัาณทำ่�ระบไุวใ้นสว่น ‘ตารางอาหาร’ หรอ่เตมิัอาหารในตะกรา้เกนิ
ระดบัสงูสดุ ‘MAX’ ทำ่�ระบไุว ้เพื่ราะจะสง่ผลตอ่คณุภาพื่ข้องการทำอดทำ่�ได ้

•  ถา้คณุตอ้งการปรงุอาหารตา่งช้นิดในเวลาเดย่่วกนั ตอ้งแน่ใจวา่คณุไดด้เูวลาทำอดทำ่�

แนะนำาไวส้ำาหรบัอาหารช้นิดนั�นๆ กอ่นทำ่�จะเร ิ�มัทำอดพื่รอ้มักนั

4 ใสำ�กระทำะพื้ร �อมืต้ะแกรงกลบัื้เข้ ��ไปใน Airfryer

ขอ้ควรระวงั

•  อย่า่ใช้ก้ระทำะโดย่ไม่ัมัต่ะแกรงข้า้งใน
•  หา้มัสมััผสัทำ่�กระทำะหรอ่ตะแกรงในระหวา่งหรอ่หลงัการใช้ ้เน่�องจากจะมัค่วามัรอ้นสงู
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5 หมุืนปุ� มืคู่วบื้คู่มุือณุหภัม่ืไิปยงัระดบัื้อณุหภัม่ืทิำี�ต้ �องก�ร

6 หมุืนปุ� มืต้ั�งเวล�ไปทำี�เวล�ปรงุอ�ห�รทำี�ต้ �องก�รเพื้ื�อเปิดสำวติ้ช้เ์คู่ร ื�อง

หม่ายเหตุ

•  ดทูำ่�ตารางอาหารพื่รอ้มัการตั�งคา่ปรงุอาหารพื่่ �นฐานสำาหรบัอาหารแตล่ะช้นิด

เคลื่็ดลื่บัั

•  ในระหวา่งปรงุอาหาร หากคณุตอ้งการเปล่�ย่นอณุหภมูัหิรอ่เวลาในการปรงุอาหาร ให ้
หมุันปุ่ มัควบคมุัไปย่งัการตั�งคา่ทำ่�ตอ้งการ

หม่ายเหตุ

•  สว่นผสมับางอย่า่งตอ้งมัก่ารเข้ย่า่หรอ่พื่ลกิเมั่�อทำอดไปถงึคร ึ�งหนึ�งข้องเวลาทำอด (โปรด
ด ู‘ตารางอาหาร’) ในการเข้ย่า่สว่นผสมั ใหด้งึกระทำะพื่รอ้มัตะแกรงออกวางบนสว่นบน
ทำ่�ทำนความัรอ้นได ้เล่�อนฝาปิดและกดปุ่ มัปลดตะแกรงเพื่่�อถอดตะแกรงออกและเข้ย่า่
ตะแกรงเหน่ออา่ง จากนั�นใสต่ะแกรงไปทำ่�กระทำะย่า่ง และนำาใสก่ลบัเข้า้ไปในเคร ่�อง

•  หากคณุตั�งเวลาไวท้ำ่�คร ึ�งหนึ�งข้องเวลาทำอด เมั่�อคณุไดย้่นิเสย่่งกร ิ�งข้องตวัตั�งเวลา แสดง
วา่ถงึเวลาเข้ย่า่หรอ่พื่ลกิสว่นผสมัแลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้เ่ซต็ตวัตั�งเวลาใหม่ัเป็น
เวลาทำอดทำ่�เหลอ่

7 เมืื�อคู่ณุได �ยนิเสำยีงกร ิ�งข้องต้วัต้ั�งเวล� แสำดงว��คู่รบื้กำ�หนดเวล�ปรงุอ�ห�รทำี�ต้ ั�ง
ไว �แล �ว

หม่ายเหตุ

•  คณุสามัารถปิดเคร ่�องดว้ย่ตนเองได ้เมั่�อตอ้งการปิด ใหห้มุันปุ่ มัเปิดไปทำ่� 0 (ทำวนเข็้มั
นาฬิกิา) ซ ึ�งจะตอ้งใช้แ้รงมัากกวา่การหมุันปุ่ มัตามัเข็้มันาฬิกิา

8 ดงึกระทำะออกมื�และต้รวจัดว่��สำ�วนผู้สำมืพื้ร �อมืหรอืไมื�

ขอ้ควรระวงั

•  กระทำะ Airfryer รอ้นหลงัจากการทำำาอาหาร วางกระทำะไวบ้นสว่นบนทำ่�ทำนความัรอ้นได ้
เสมัอ (เช้น่ ข้าตั�งสามัข้า เป็นตน้) เมั่�อคณุนำาออกจากอปุกรณ์

หม่ายเหตุ

•  หากสว่นผสมัย่งัไม่ัพื่รอ้มั ใหเ้ล่�อนกระทำะกลบัเข้า้ไปในเคร ่�อง Airfryer โดย่จบัทำ่�ดา้มัจบั 
แลว้เพื่ิ�มัเวลาอก่สองสามันาทำ ่
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9 ในก�รนำ�สำ�วนผู้สำมืข้น�ดเล็กออก (เช้�น มืนัฝร ั�งทำอด) ให �ยกต้ะแกรงออกจั�ก
กระทำะโดยเลื�อนฝ�ปิดก�อน แล �วกดปุ� มืปลดต้ะแกรง

ขอ้ควรระวงั

•  หลงัจากข้ั�นตอนการปรงุอาหาร กระทำะ ตะแกรง ตวัเคร ่�องดา้นใน และสว่นผสมัจะมั่
ความัรอ้น อาจมัไ่อนำ �าออกมัาจาก Airfryer ข้ึ �นอยู่ก่บัประเภทำข้องสว่นผสมัในกระทำะ

10 นำ�สำ�วนผู้สำมืออกจั�กต้ะกร ��โดยใสำ�ในช้�มืหรอืจั�น นำ�ต้ะแกรงออกมื�จั�ก
กระทำะเสำมือเพื้ื�อเทำสำิ�งทำี�อย่�ข้ ��งในออกมื�ให �หมืด เนื�องจั�กนำ ��มืนัร �อนอ�จัอย่�ทำี�
ด ��นล��งข้องกระทำะ 

หม่ายเหตุ

•  เมั่�อตอ้งการนำาสว่นผสมัทำ่�มัข่้นาดใหญห่รอ่เปราะบางออกมัา ใหใ้ช้ท้ำ่�หน่บคบ่สว่นผสมั
นั�นออกมัา

•  นำ �ามันัสว่นเกนิหรอ่นำ �ามันัเจย่่วออกทำ่�ออกมัาจากสว่นผสมัจะถกูเก็บไวท้ำ่�กน้กระทำะ
•  คณุอาจตอ้งเทำนำ �ามันัทำ่�เหลอ่หรอ่นำ �ามันัเจย่่วออกจากกระทำะอย่า่งระมัดัระวงัหลงัการทำำา
อาหารแตล่ะคร ั�งหรอ่กอ่นการเข้ย่า่หรอ่เปล่�ย่นตะแกรงในกระทำะ ทำั�งน่�ข้ึ �นอยู่ก่บัประเภทำ
ข้องสว่นผสมัทำ่�ใช้ท้ำำาอาหาร วางตะแกรงไวบ้นพื่่ �นผวิทำ่�ทำนความัรอ้น สวมัถงุมัอ่จบัข้อง
รอ้นเพื่่�อเทำนำ �ามันัสว่นเกนิหรอ่นำ �ามันัเจย่่วออก นำาตะแกรงใสก่ลบัไปในกระทำะ

เมั่�อสว่นผสมัช้ดุหนึ�งสกุพื่รอ้มัแลว้ Airfryer สามัารถปรงุช้ดุสว่นผสมัตอ่ไปไดท้ำนัทำ่
หม่ายเหตุ

•  ดำาเนินตามัข้ั�นตอนทำ่� 3 ถงึ 10 หากคณุตอ้งการเตรย่่มัสว่นผสมัอก่ช้ดุหนึ�ง

การทีำาม่ันฝรั่งทีอดโฮม่เม่ด

การทำำามันัฝร ั�งทำอดโฮมัเมัดใหอ้รอ่ย่โดย่ใช้เ้คร ่�อง Airfryer:
 - เลอ่กช้นิดมันัฝร ั�งทำ่�มัล่กัษณะเหมัาะสำาหรบัการทำอด เช้น่ มันัฝร ั�งทำ่�สดและมั่
ความัเป็นแป้ง (เล็กนอ้ย่)

 - ควรทำอดมันัฝร ั�งดว้ย่ลมัรอ้นในสดัสว่นไม่ัเกนิ 500 ก./18 ออนซเ์พื่่�อใหไ้ด ้
ผลลพัื่ธิท์ำ่�ดท่ำ่�สดุ การทำอดมันัฝร ั�งจำานวนมัากจะทำำาใหก้รอบนอ้ย่กวา่การทำอดใน
จำานวนทำ่�นอ้ย่กวา่

1 ปอกมืนัฝร ั�งและหั�นเป็นแทำ�ง (หน� 1 x 1 ซมื./0.4 x 0.4 นิ�ว) 

2 แช้�มืนัฝร ั�งแทำ�งในอ��งนำ ��อย��งน�อย 30 น�ทำี

3 เทำมืนัฝร ั�งออกจั�กอ��งแล �วซบัื้นำ ��ให �แห �งด �วยผู้ ��เช้ด็จั�นหรอืกระด�ษเช้ด็มือื

4 รนินำ ��มืนัปรงุอ�ห�รหนึ�งช้ �อนโต้ะ๊ลงในอ��ง เทำมืนัฝร ั�งแทำ�งลงในอ��งแล �วคู่ลกุจัน
กระทำั�งนำ ��มืนัเคู่ลอืบื้ผู้วิอย��งทำั�วถึงึ

5 ใช้ �นิ�วหรอือปุกรณเ์คู่ร ื�องคู่รวัหยบิื้มืนัฝร ั�งออกจั�กอ��งเพื้ื�อให �นำ ��มืนัสำ�วนเกนิยงั
คู่งอย่�ในอ��ง
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หม่ายเหตุ

•  อย่า่เอย่่งอา่งเพื่่�อเทำมันัฝร ั�งแทำง่ทำั�งหมัดลงในตะกรา้ในคราวเดย่่ว เพื่่�อป้องกนัไม่ัใหเ้ทำ
นำ �ามันัสว่นเกนิลงในกระทำะ

6 ใสำ�มืนัฝร ั�งแทำ�งลงในต้ะกร �� 

7 ทำอดมืนัฝร ั�งแทำ�งและเข้ย��ต้ะแกรง 2-3 คู่ร ั�งในระหว��งก�รทำอด

การทีำาความ่สะอาด

คำาเตอืน

•  รอใหต้ะกรา้ กระทำะ และดา้นในข้องเคร ่�องเย็่นกอ่น แลว้จงึเร ิ�มัทำำาความัสะอาด
•  กระทำะ ตะกรา้ และดา้นในข้องเคร ่�องมัก่ารเคลอ่บสารกนัอาหารตดิ อย่า่ใช้อ้ปุกรณ์
ทำำาความัสะอาดในครวัทำ่�เป็นโลหะหรอ่สารทำำาความัสะอาดทำ่�กดักรอ่น เพื่ราจะทำำาใหส้ารทำ่�
เคลอ่บอยู่ไ่ดร้บัความัเสย่่หาย่ได ้

ทำำาความัสะอาดเคร ่�องหลงัใช้ง้านทำกุคร ั�ง เช้ด็นำ �ามันัและไข้มันัออกจากดา้นลา่งข้อง
กระทำะหลงัการใช้ท้ำกุคร ั�ง
1 หมุืนปุ� มืต้ั�งเวล�ไปทำี� 0 ถึอดปลั�กออกจั�กเต้ ��เสำยีบื้แล �วปล�อยให �เคู่ร ื�องเย็น

เคลื่็ดลื่บัั

•  นำากระทำะและตะกรา้ออกเพื่่�อใหเ้คร ่�อง Airfryer เย็่นลงเรว็ข้ึ �น

2 ทำิ �งนำ ��มืนัเจัยีวหรอืนำ ��มืนัออกจั�กสำ�วนล��งข้องกระทำะ

3 ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ดกระทำะและต้ะแกรงในเคู่ร ื�องล ��งจั�น คู่ณุยงัสำ�มื�รถึทำำ�คู่ว�มื
สำะอ�ดได �ในนำ ��ร �อน นำ ��ย�ล ��งจั�นและฟองนำ ��ทำี�ไมื�ทำำ�ให �เกดิรอยข้ดีข้�วน (โปรด
ด ่‘บื้ทำก�รทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด’)

หม่ายเหตุ

•  นำากระทำะทำ่�มัจ่กุย่างใสเ่ข้า้ไปในเคร ่�องลา้งจาน หา้มัถอดจกุย่างออกกอ่นทำำาความัสะอาด

เคลื่็ดลื่บัั

•  หากมัเ่ศษอาหารตดิอยู่ท่ำ่�กระทำะหรอ่ตะแกรง คณุสามัารถนำาไปแช้ใ่นนำ �ารอ้นและนำ �าย่า
ลา้งจานเป็นเวลา 10-15 นาทำไ่ด ้การแช้น่ำ �าจะทำำาใหอ้าหารไม่ัตดิแน่นและเช้ด็ออกง่าย่
ข้ึ �น คณุตอ้งใช้น้ำ �าย่าลา้งจานทำ่�สามัารถข้จดันำ �ามันัและไข้มันั หากมัค่ราบไข้มันับนกระทำะ
หรอ่ตะกรา้ทำ่�ไม่ัสามัารถลา้งออกไดด้ว้ย่นำ �ารอ้นหรอ่นำ �าย่าลา้งจาน ใหใ้ช้น้ำ �าย่าข้จดัคราบ
ไข้มันั 

•  ในกรณ่ทำ่�มัเ่ศษอาหารตดิอยู่ใ่นแผ่นทำำาความัรอ้น ใหน้ำาออกดว้ย่แปรงข้นนุ่มัหรอ่นุ่มั
ปานกลาง อย่า่ใช้แ้ปรงข้นโลหะหรอ่แปรงข้นแข็้งเด็ดข้าดเพื่ราะอาจทำำาใหส้ารเคลอ่บ
แผ่นทำำาความัรอ้นเสย่่หาย่
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4 ใช้ �ผู้ ��ช้บุื้นำ ��บื้ดิพื้อหมื�ดเช้ด็ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ดด ��นนอกเคู่ร ื�อง

5 ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ดช้ิ �นสำ�วนทำำ�คู่ว�มืร �อนด �วยแปรงทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ดเพื้ื�อข้จัดัเศษ
อ�ห�ร

6 ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ดด ��นในเคู่ร ื�องด �วยนำ ��ร �อนและฟองนำ ��นุ�มื

ตารางการทีำาความ่สะอาด
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การจัดเก็บั
1 ถึอดปลั�ก แล �วทำิ �งไว �ให �เย็น

2 ต้รวจัสำอบื้ว��ช้ิ �นสำ�วนทำั�งหมืดสำะอ�ดและแห �งแล �วก�อนเก็บื้

หม่ายเหตุ

•  ถอ่เคร ่�อง Airfryer ในแนวนอนเสมัอ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดจ้บักระทำะไวท้ำ่�สว่นหนา้
ข้องเคร ่�องเน่�องจากกระทำะทำ่�มัต่ะแกรงสามัารถเล่�อนออกมัาจากเคร ่�องไดห้ากเอย่่งลงโดย่
บงัเอญิ ซึ�งอาจทำำาใหช้้ ิ �นสว่นเหลา่น่�เสย่่หาย่

•  ตรวจดใูหแ้น่ใจทำกุคร ั�งวา่ทำกุช้ิ �นทำ่�สามัารถถอดไดใ้นเคร ่�อง Airfryer ย่ดึเข้า้ทำ่�แลว้กอ่นทำ่�

จะเคล่�อนย่า้ย่และ/หรอ่เก็บ

การรีไซเคิลื่
 - เมั่�อหมัดอาย่กุารใช้ง้านแลว้ หา้มัทำิ �งผลติภณัฑ์น่์�รวมักบัข้ย่ะในครวัเรอ่นทำั�วไป 
แตค่วรนำาไปทำิ �งทำ่�จดุรวบรวมัข้ย่ะเพื่่�อนำาไปรไ่ซเคลิ เพื่่�อช้ว่ย่รกัษาสภาวะสิ�ง
แวดลอ้มัทำ่�ด่

 - ปฏิบิตัติามักฎระเบย่่บข้องประเทำศข้องคณุสำาหรบัการแย่กเก็บผลติภณัฑ์ ์
ไฟฟ้าและอเิล็กทำรอนิกส ์การกำาจดัอย่า่งถกูตอ้งช้ว่ย่ป้องกนัผลสบ่เน่�องทำางลบ
ทำ่�อาจเกดิข้ึ �นกบัสิ�งแวดลอ้มัและสขุ้ภาพื่ข้องมันุษย่ ์

การรับัประกันแลื่ะสนับัสนุน
หากคณุตอ้งการข้อ้มูัลหรอ่การสนับสนุน โปรดเข้า้ช้มัเว็บไซต ์
www.philips.com/support หรอ่อา่นข้อ้มูัลจากเอกสารแผ่นพื่บัทำ่�แย่กเฉพื่าะ 
เก่�ย่วกบัการรบัประกนัทำั�วโลก

วิธีแก้ไขปัญหา
ในบทำน่� เราไดร้วบรวมัปัญหาตา่งๆ ทำ่�อาจเกดิข้ึ �นกบัเคร ่�องได ้หากย่งัไม่ั
สามัารถแกไ้ข้ปัญหาตามัข้อ้มูัลดา้นลา่งได ้โปรดดรูาย่การคำาถามัทำ่�พื่บบอ่ย่ทำ่� 
www.philips.com/support หรอ่ตดิตอ่ศนูย่บ์รกิารลกูคา้ในประเทำศข้องคณุ

ปัญหา สาเหตทุีี�เป็นไปได้ วธิแีกปั้ญหา

ดา้นนอกข้องเคร ่�องจะ
เกดิความัรอ้นระหวา่ง
การใช้ ้

ความัรอ้นภาย่ในแผ่ข้ย่าย่ออก
มัาถงึผนังดา้นนอก

เป็นเหตกุารณป์กต ิดา้มัจบัและปุ่ มัทำั�งหมัดทำ่�คณุตอ้ง
จบัระหวา่งใช้จ้ะเย็่นพื่อทำ่�สามัารถจบัได ้

กระทำะ ตะกรา้ และดา้นในข้องเคร ่�องจะรอ้นเสมัอเมั่�อ
เปิดเคร ่�อง เพื่่�อใหป้รงุอาหารไดอ้ย่า่งเหมัาะสมั สว่น
ตา่งๆ เหลา่น่�รอ้นเกนิกวา่ทำ่�จะสมััผสัเสมัอ
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ปัญหา สาเหตทุีี�เป็นไปได้ วธิแีกปั้ญหา

ถา้คณุเปิดเคร ่�องไวเ้ป็นเวลานาน บางสว่นจะรอ้นมัาก
จนไม่ัสามัารถสมััผสัได ้พื่่ �นทำ่�เหลา่น่�จะมัส่ญัลกัษณ์
บนเคร ่�องดงัน่�:

 
ตราบใดทำ่�คณุระวงับรเิวณทำ่�รอ้นและไม่ัไปสมััผสัโดน 
เคร ่�องน่�ก็จะใช้ไ้ดอ้ย่า่งปลอดภยั่

มันัฝร ั�งทำอดโฮมัเมัดไม่ั
เป็นไปตามัทำ่�ฉันคาดไว ้

คณุใช้ม้ันัฝร ั�งผดิช้นิด เพื่่�อใหไ้ดผ้ลลพัื่ธิด์ท่ำ่�สดุ ใหใ้ช้ม้ันัฝร ั�งทำ่�สดและมัเ่น่�อ
ไม่ัฉำ�า ถา้คณุตอ้งเก็บมันัฝร ั�งไว ้หา้มัเก็บไวใ้นทำ่�เย็่น 
เช้น่ ตูเ้ย็่น เลอ่กมันัฝร ั�งทำ่�บรรจภุณัฑ์ร์ะบไุวว้า่เหมัาะ
สำาหรบัการทำอด

ใสส่ว่นผสมัลงในตะกรา้มัาก
เกนิไป

ทำำาตามัคำาแนะนำาในคูม่ัอ่ผูใ้ช้ใ้นหนา้ 14 เพื่่�อเตรย่่มั
มันัฝร ั�งทำอดโฮมัเมัด

สว่นผสมับางช้นิดจำาเป็นตอ้ง
เข้ย่า่เมั่�อทำอดไปไดค้ร ึ�งทำางข้อง
เวลาในการประกอบอาหารทำ่�
ต ั�งไว ้

ทำำาตามัคำาแนะนำาในคูม่ัอ่ผูใ้ช้ใ้นหนา้ 14 เพื่่�อเตรย่่มั
มันัฝร ั�งทำอดโฮมัเมัด

เคร ่�อง Airfryer ไม่ัเปิด
เคร ่�อง

ย่งัไม่ัเสย่่บปลั�กไฟ ตรวจสอบวา่เสย่่บปลั�กไฟเข้า้กบัเตา้รบับนผนังอย่า่ง
ถกูตอ้งหรอ่ไม่ั

มัเ่คร ่�องใช้ไ้ฟฟ้าหลาย่เคร ่�องทำ่�
เสย่่บไวก้บัเตา้รบัเดย่่ว

Airfryer มัก่ำาลงัไฟฟ้าสงู ลองเสย่่บปลั�กทำ่�เตา้รบัอ่�น
และตรวจสอบฟิวส ์

ฉันเห็นมับ่างจดุทำ่�ลอก
ในเคร ่�อง Airfryer

อาจมัจ่ดุเล็กๆ เกดิข้ึ �นภาย่ใน
กระทำะข้อง Airfryer เน่�องจาก
การไปสมััผสัหรอ่ข้ดูข้ด่พื่่ �น
ผวิทำ่�มัส่ารเคลอ่บโดย่บงัเอญิ 
(เช้น่ ในระหวา่งทำำาความัสะอาด
ดว้ย่เคร ่�องมัอ่ทำำาความัสะอาด
สำาหรบังานหนักและ/หรอ่ข้ณะ
ใสต่ะกรา้)

คณุสามัารถป้องกนัความัเสย่่หาย่ไดโ้ดย่การวาง
ตะกรา้เข้า้ไปในกระทำะอย่า่งถกูตอ้ง ถา้คณุใสต่ะกรา้
เข้า้ไปทำ่�มุัมั ดา้นข้า้งตะกรา้อาจกระแทำกกบัผนังข้อง
กระทำะ ทำำาใหผ้วิเคลอ่บลอกเป็นรอย่เล็กๆ โปรดทำราบ
วา่กรณ่ดงักลา่วไม่ัเป็นอนัตราย่เน่�องจากวสัดทุำั�งหมัด
ปลอดภยั่สำาหรบัอาหาร

มัค่วนัสข่้าวลอย่ออกมัา
จากเคร ่�อง

คณุกำาลงัปรงุอาหารทำ่�มัส่ว่นผสมั
ตดิมันั

เทำนำ �ามันัหรอ่ไข้มันัสว่นเกนิออกอย่า่งระมัดัระวงั แลว้
ปรงุอาหารตอ่ได ้

กระทำะย่งัมัค่ราบมันัจากการใช้ ้
คร ั�งกอ่น

ควนัข้าวเกดิจากเศษไข้มันัทำ่�ตกคา้งอยู่ท่ำำาใหก้ระทำะ
รอ้นมัากข้ึ �น หมัั�นทำำาความัสะอาดกระทำะและตะกรา้ให ้
ทำั�วหลงัการใช้ท้ำกุคร ั�ง

เกล็ดข้นมัปังหรอ่สว่นผสมัช้บุ
ทำอดอาจไม่ัตดิกบัอาหาร

ช้อ่งอากาศเล็กๆ ข้องเกล็ดข้นมัปังจะทำำาใหเ้กดิควนั
ข้าวได ้ใหบ้บ่เกล็ดข้นมัปังหรอ่สว่นผสมัช้บุทำอดเข้า้
กบัอาหารเพื่่�อใหต้ดิแน่น

ซอสหมักั เหลา้ หรอ่นำ �าจากเน่�อ
จะกระเด็นจากไข้มันัหรอ่ไข้

ใช้ก้ระดาษซบัอาหารแหง้สนิทำดแ่ลว้กอ่นวางในตะกรา้
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