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ENGLISH
Introduction
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.
Your new airfryer allows you to prepare your favourite ingredients and
snacks in a healthier way.
The airfryer uses hot air in combination with high-speed air circulation
(Rapid Air) and a top grill to prepare a variety of tasty dishes in a healthy,
fast and easy way. Your ingredients are heated from all sides at once and
there is no need to add oil to most of the ingredients.
For more inspiration for recipes and information about the airfryer,
visit www.philips.com/kitchen.
1
2
3
4
5
------6
7
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General description (Fig. 1)
Basket
MAX indication
Basket handle
Pan
Control panel
A Power on/off button
B Start/pause button
C Preset button
D Temperature increase and decrease buttons
E Time/temperature indication
F Timer increase and decrease buttons
Drawer
Air outlet openings
Air inlet

Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
-- Never immerse the housing, which contains electrical components and
the heating elements, in water nor rinse it under the tap.
-- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent
electric shock.
-- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent them
from coming into contact with the heating elements.
-- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the
appliance is operating.
-- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
-- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance
itself is damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips,
a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- 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.
-- Keep the appliance and its mains cord out of reach of children.
-- Keep the mains cord away from hot surfaces.
-- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make
sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
-- This appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or a separate remote-control system.
-- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a
tablecloth or curtain.
-- Do not place the appliance against a wall or against other appliances.
Leave at least 10cm free space at the back, on both sides and above
the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
-- Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
-- Do not let the appliance operate unattended.
-- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet
openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam
and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and
air when you pull the pan out of the appliance.
-- The accessible surfaces may become hot during use (Fig. 2).

-- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of
the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you pull the
pan out of the appliance.
-- The pan becomes hot all over when it is used in the airfryer. Let the pan
cool down before you handle it.
Caution
-- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
-- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended
for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or
other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels,
motels, bed and breakfasts and other residential environments.
-- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional
purposes or if it is not used according to the instructions in the user
manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for
damage caused.
-- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for
examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself,
otherwise the guarantee becomes invalid.
-- Always unplug the appliance after use.
-- Let the appliance cool down for approx. 30 minutes before you handle
or clean it.
-- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out goldenyellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants. Do not
fry fresh potatoes at a temperature above 180°C (to minimise the
production of acrylamide).
Automatic switch-off
This appliance is equipped with an automatic switch-off. If you do not press a
button within 30 minutes, the appliance switches off automatically. To switch
off the appliance manually, press the power on/off button.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
Before first use
1 Remove all packaging material.
2 Remove the foil from the control panel and any stickers or labels

from the appliance.

3 Open the drawer by pulling at the handle. (Fig. 3)
4 Remove the basket by lifting the handle (1). To remove the pan, tilt it

backwards and lift it off the rails (2). (Fig. 4)

5 Thoroughly clean the basket and pan with hot water, some washing-

up liquid and a non-abrasive sponge.

Note:You can also clean these parts in the dishwasher.
6 Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.
7 Place the pan in the drawer (1) and put the basket in the pan (2) (Fig. 5).
8 Slide the drawer back into the airfryer by the handle.

Note:The appliance may produce some smoke when you use it for the first
time.This is normal.
Preparing for use
1 Place the appliance on a stable, horizontal and level surface.

Do not place the operating appliance on non-heat-resistant surfaces.
Do not place the operating appliance near or underneath objects that
could be damaged by steam, such as walls and cupboards.
Note: Place the appliance on a worktop in such a way that the drawer can be
opened completely.
2 Pull the mains cord out of the cord storage compartment at the back

of the appliance.

This airfryer works on hot air. Do not fill the pan with oil, frying fat or
any other liquid.
Do not put anything on top of the appliance. This disrupts the airflow and
affects the hot air frying result.
Using the appliance
The airfryer can prepare a large range of ingredients. The recipe booklet
included helps you get to know the appliance. You can find more recipes at
www.philips.com/kitchen.

Preheating
1 Put the mains plug in an earthed wall socket.
2 Press the power on/off button to switch on the appliance. (Fig. 6)
,, The display shows the last selected temperature.
3 Press the temperature increase or decrease button to set the

required temperature. See section ‘Settings’ in this chapter to
determine the right temperature. (Fig. 7)

Tip: Press the increase or decrease button longer to put the temperature
forward or backward more quickly.
Note: If you do not want to preheat, but want to start frying immediately,
skip step 4 and follow the instructions in section ‘Hot air frying’ in this chapter.
4 Press the start/pause button. (Fig. 8)
,, The appliance starts to heat up.
,, The set temperature flashes until the set temperature has been
reached. Then the appliance beeps and the set temperature is
displayed continuously. The appliance stops beeping if you set the
required cooking time (see step 4 in section ‘Hot air frying’).

Note:You can also start the preheating process manually by setting the temperature
and then pressing the timer decrease button until ‘- -’ appears. (Fig. 9)
Hot air frying
1 Open the drawer by pulling at the handle. (Fig. 3)
2 Put the ingredients in the basket (Fig. 10).

Note: Never fill the basket beyond the MAX indication or exceed the amount
indicated in the table (see section ‘Settings’ in this chapter), as this could affect
the quality of the end result.
3 Slide the drawer back into the airfryer by the handle (Fig. 11).

Never use the pan without the basket in it. If you heat up the appliance
without basket, use oven gloves to open the drawer. The edges and inside
of the drawer become very hot.
Caution: Do not touch the pan during and some time after use, as it gets
very hot.
4 Press the timer increase or decrease button to set the timer to

the required cooking time. See section ‘Settings’ in this chapter to
determine the correct cooking time. (Fig. 12)

Tip: Press the timer increase or decrease button longer to put the time forward
or backward more quickly.
Note: If you have not preheated the appliance, add 3 minutes to the cooking time.
Note: If you do not set the required cooking time within 5 minutes,
the appliance switches off automatically for safety reasons.
5 Press the start/pause button to start the cooking process. (Fig. 13)
,, The display starts counting down the set cooking time.
,, Excess oil from the ingredients is collected on the bottom of the pan.

6 When the appliance starts to beep, the set cooking time has elapsed.

Preset button
You can program the appliance to prepare your favourite ingredients at a
specific temperature for a specific length of time.
Note:The appliance can only memorise one temperature and one cooking time.
To set your favourite settings:
1 Press the power on/off button to switch on the appliance. (Fig. 6)
2 Press the preset button (star symbol). (Fig. 18)
,, The display shows the current saved settings.

3 Press the temperature increase or decrease button to set the desired

temperature. (Fig. 7)
,, The star symbol starts flashing.

4 Press the timer increase or decrease button to set the desired time.

(Fig. 12)

5 Press the preset button (star symbol). (Fig. 18)
,, You hear a beep and the star symbol lights up continuously to
indicate that the settings have been saved.
From now on, the appliance memorises your favourite settings. Just press
the preset button to recall the saved settings. Press the start/pause button
to start the program.

Note: If you want to change the saved settings, simply perform steps 1 to 5 again.
Settings
The table below helps you to select the basic settings for the ingredients
you want to prepare.
Note: Keep in mind that these settings are indications. As ingredients differ in
origin, size, shape as well as brand, we cannot guarantee the best setting for
your ingredients.
Because the Rapid Air technology instantly reheats the air inside
the appliance, pulling the pan briefly out of the appliance during
cooking barely disturbs the process.
Tips
-- Smaller ingredients usually require a slightly shorter cooking time than
larger ingredients.
-- A larger amount of ingredients only requires a slightly longer cooking
time, a smaller amount of ingredients only requires a slightly shorter
cooking time.
-- Shake smaller ingredients halfway through the cooking time to
redistribute them. This improves the end result and helps to prevent
unevenly cooked ingredients.
-- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients
in the airfryer within a few minutes after you added the oil.
-- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the airfryer.
-- Snacks that can be prepared in an oven can also be prepared in the airfryer.
-- The optimal amount for preparing crispy fries is 750 grams.
-- Use pre-made dough to prepare filled snacks quickly and easily. Pre-made
dough also requires a shorter cooking time than home-made dough.
-- Place a baking tray or oven dish in the airfryer basket if you want to bake a
cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
-- You can also use the airfryer to reheat ingredients. To reheat ingredients,
set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

Note:You can also stop the cooking process manually.To do this, press the
start/pause button (Fig. 8).
7 Open the drawer by pulling at the handle and check if the ingredients

are ready. (Fig. 14)
If the ingredients are not ready yet, simply slide the drawer back into the
airfryer by the handle and add a few extra minutes to the set time.

8 To remove small ingredients (e.g. fries), lift the basket out of the pan

by the handle. (Fig. 15)

After the cooking process, the pan, the basket and the ingredients are hot.
Depending on the type of ingredients in the airfryer, steam may escape
from the pan.
9 Empty the basket into a bowl or onto a plate. (Fig. 16)

Tip:To remove large or fragile ingredients, use a pair of tongs to lift the
ingredients out of the basket (Fig. 17).
10 When a batch of ingredients is ready, the airfryer is instantly ready

for preparing another batch.

Note: Repeat steps 1 to 9 if you want to prepare another batch.
Note: If you prepare another batch within 30 minutes, it is not necessary to
preheat the appliance again.
11 Press the power on/off button to switch off the airfryer.

Min-max
amount
(g)

Cooking
time
(min.)

Temperature
(°C)

Shake

Extra
information

300g1000g

8-16

200

Shake

Thick frozen 300gfries
1000g

13-19

200

Shake

Homemade fries
(8x8mm)

300g1200g

20-30

180

Shake

add 1/2 tbsp
of oil for
300g; add
1 1/2 tbsp
for 1200g

Homemade
potato
wedges

300g900g

18-24

180

Shake

add 1/2 tbsp
of oil or
300g; add
1 1/2 tbsp
for 1200g

Potatoes
& fries
Thin frozen
fries

Min-max
amount
(g)

Cooking
time
(min.)

Temperature
(°C)

Shake

Extra
information

Spring rolls

100g400g

7

200

Shake

Use ovenready

Frozen
chicken
nuggets

400g

6

200

Shake

Use ovenready

Frozen fish
fingers

4-12

8-10

200

Roasted
vegetables

750g

15

200

Meat rolls

1-5

6

200

Hamburger

100g 400g

6-7

180

Cake

500g

50

150

Use baking
tray

Quiche

400g

20

190

Use baking
tray/oven
dish

Muffins

400g

15

180

Use baking
tray

1 Remove the mains plug from the wall socket and let the appliance

cool down.

2 Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.

Snacks

Use ovenready

Note: Make sure no moisture remains behind on the control panel. Dry the
control panel with a cloth after you have cleaned it.
3 Clean the pan and the basket with hot water, some washing-up liquid

and a non-abrasive sponge.
You can use a degreasing liquid to remove any remaining dirt.
Note:The pan and the basket are dishwasher-proof.

Tip: If dirt sticks to the basket or the bottom of the pan, fill the pan with hot
water with some washing-up liquid. Put the basket in the pan and let the pan
and the basket soak for approximately 10 minutes.  
4 Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive

sponge.

5 Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food

residues.

Baking

Storage

Min-max Amount
(g)

Cooking time (min.) at temperature
(°C)

100g

5 at 180°C and 4 at 100°C

600g

6 at 180°C and 4 at 100°C

1 (80g)

10 at 200°C and 10 at 150°C

7 (600g)

10 at 200°C and 10 at 150°C

100g

8 at 140°C and 6 at 180°C

800g

8 at 140°C and 8 at 180°C

Meat &
poultry
Steak*
Drumsticks*
Chicken breast*

* Always start cooking at the highest temperature and then continue at a lower
temperature until done.

1 Unplug the appliance and let it cool down.
2 Make sure all parts are clean and dry.
3 Insert the cord into the cord storage compartment.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
Recycling
Do not throw away the appliance with the normal household waste at
the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling.
By doing this, you help to preserve the environment.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
Problem

Possible cause

Solution

Note:When you use ingredients that rise (such as with cake, quiche or muffins)
the baking tray should not be filled more than halfway.

The appliance The appliance is
does not work. not plugged in.

Put the mains plug in an earthed
wall socket.

Note:The cooking time does not include the time needed for preheating the appliance.

The appliance is
not switched on.

Press the power on/off button to
switch on the appliance.

Making home-made fries
For the best results, we advise you to use pre-baked (e.g. frozen) fries. If you
want to make home-made fries, follow the steps below.
1 Peel the potatoes and cut them into sticks.

The ingredients The set
fried with
temperature is
the appliance
too low.
are not done.

2 Soak the potato sticks in a bowl for at least 30 minutes, take them

The cooking time Press the timer increase button to
is too short.
set the required cooking time
(see section ‘Settings’ in chapter
‘Using the appliance’).

out and dry them with kitchen paper.

3 Pour ½ tablespoon of olive oil in a bowl for 300g (for 1200g use

1½ tablespoon), put the sticks on top and mix until the sticks are
coated with oil.

The amount of
ingredients in
the basket is too
big.

Put smaller batches of ingredients in
the basket. Smaller batches are fried
more evenly. Do not exceed the
MAX indication or the maximum
amount in the table.

The ingredients
are fried
unevenly in the
appliance.

Certain types of
ingredients need
to be shaken
halfway through
the cooking time.

Ingredients that lie on top of or
across each other (e.g. fries) need
to be shaken halfway through the
cooking time. See section ‘Settings’
in chapter ‘Using the appliance’.

Fried snacks
are not crispy
when they
come out of
the appliance.

You used a type
Use oven snacks or lightly brush
of snacks meant
some oil onto the snacks for a
to be prepared in crispier result.
a traditional deep
fryer.

4 Remove the sticks from the bowl with your fingers or a kitchen utensil

so that excess oil stays behind in the bowl. Put the sticks in the basket.

Note: Do not tilt the bowl to put all the sticks in the basket in one go, to prevent
excess oil from ending up on the bottom of the pan.
5 Fry the potato sticks according to the instructions in this chapter.

Cleaning
Clean the appliance after every use. Remove oil from the bottom of the
pan after each cooking process to prevent the development of smoke.
Open the drawer to let the airfryer cool down more quickly. Let the pan
cool down before you remove it from the appliance.
The pan, basket and the inside of the appliance have a non-stick coating.
Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean
them, as this may damage the non-stick coating.

Press the temperature increase
button to the set the required
temperature (see section ‘Settings’
in chapter ‘Using the appliance’).

Problem

Possible cause

Solution

I cannot slide
the drawer
into the
appliance
properly.

There are
too many
ingredients in the
basket.

Do not fill the basket beyond the
MAX indication.

The pan and the
basket are not
placed correctly.

Make sure the pan and basket are
placed correctly.

You are
preparing greasy
ingredients.

When you fry greasy ingredients in
the appliance, a large amount of oil
will leak into the pan.
The oil produces white smoke
and the pan may heat up more
than usual. This does not affect
the appliance or the end result.

The pan still
contains grease
residues from
previous use.

White smoke is caused by
grease heating up in the pan.
Make sure you clean the pan
properly after each use.

You did not soak
the potato sticks
properly before
you fried them.

Soak the potato sticks in a bowl for
at least 30 minutes, take them out
and dry them with kitchen paper.

You did not use
the right potato
type.

Make sure you use fresh potatoes
and a firm type of potatoes.

Fresh fries
are not crispy
when they
come out of
the appliance.

The crispiness of
the fries depends
on the amount of
oil and water in
the fries.

Make sure you dry the potato sticks
properly before you add the oil.
Cut the potato sticks smaller and
add slightly more oil for a crispier
result.

The message
‘Er’ appears on
the display.

An error has
occurred.

Have the appliance checked by a
service centre authorised by Philips.

The time and
temperature
indications
change
automatically,
even though
I do not press
any buttons.

There is moisture Make sure you dry the control
panel with a cloth after you have
on the control
cleaned it.
panel.

White
smoke comes
out of the
appliance.

Fresh fries
are fried
unevenly in the
appliance.

BAHASA MELAYU
Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat
manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips,
daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
Airfryer baru anda membolehkan anda menyediakan ramuan dan snek
kegemaran anda dengan cara yang lebih menyihatkan.
Airfryer menggunakan udara panas dengan gabungan peredaran udara
berkelajuan tinggi (Udara Pantas) dan pemanggang atas untuk menyediakan
pelbagai makanan yang sedap dengan cara yang lebih menyihatkan,
cepat dan mudah. Ramuan anda dipanaskan pada semua bahagian sekali gus
dan tidak perlu menambah minyak pada kebanyakan ramuan.
Bagi inspirasi yang lebih untuk resipi dan maklumat mengenai Airfryer,
lawati www.philips.com/kitchen.
1
2
3
4
5
-------

Perihalan umum (Gamb. 1)
Bakul
Penunjuk MAX
Pemegang bakul
Kuali
Panel kawalan
A Butang kuasa hidup/mati
B Butang mula/jeda
C Butang praset
D Butang suhu naik dan turun
E Penunjuk masa/suhu
F Butang naik dan turun pemasa

6
7
8

Laci
Bukaan saluran keluar udara
Salur masuk udara

Penting
Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan
perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.
Bahaya
-- Jangan rendam perumah, yang mengandungi komponen eletkrik dan
elemen pemanasan di dalam air atau membilasnya di bawah air paip.
-- Jangan biarkan sebarang air atau cecair lain masuk ke dalam perkakas
untuk mengelakkan berlakunya kejutan elektrik.
-- Sentiasa masukkan ramuan yang akan digoreng di dalam bakul untuk
mengelakkannya dari tersentuh dengan elemen pemanasan.
-- Jangan tutup bukaan saluran masuk udara dan saluran keluar udara
semasa perkakas beroperasi.
-- Jangan isikan kuali dengan minyak kerana ia boleh menyebabkan bahaya
kebakaran.
-- Jangan sentuh bahagian dalam perkakas semasa ia beroperasi.
Amaran
-- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan
voltan sesalur tempatan anda.
-- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau perkakas itu sendiri rosak.
-- Jika kord sesalur rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi
mengelakkan bahaya.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental,
atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah
diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh
orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
-- Jauhkan perkakas dan kord sesalur kuasanya dari capaian kanak-kanak.
-- Jauhkan kord sesalur dari permukaan yang panas.
-- Jangan pasang plag perkakas atau mengendalikan panel kawalan dengan
tangan yang basah.
-- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding terbumi.
Sentiasa pastikan plag dimasukkan dengan rapi ke dalam soket dinding.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk dikendalikan menggunakan pemasa
luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
-- Jangan letak perkakas di atas atau dekat dengan ramuan yang mudah
terbakar seperti alas meja atau langsir.
-- Jangan letakkan perkakas dekat dengan dinding atau peralatan lain.
Tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 10cm di belakang, pada kedua-dua
sisi dan di atas perkakas. Jangan letakkan apa-apa sahaja di atas perkakas.
-- Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain selain daripada yang
diterangkan dalam buku panduan ini.
-- Jangan biarkan perkakas ini dikendalikan tanpa dijaga.
-- Sewaktu menggoreng dengan udara panas, stim panas terlepas melalui
bukaan saluran keluar udara. Jauhkan tangan dan muka anda pada jarak
yang selamat dari stim dan dari bukaan saluran keluar udara.
Serta berhati-hati dengan stim dan udara panas semasa anda
menarik kuali keluar dari perkakas.
-- Permukaan yang boleh dicapai mungkin menjadi panas sewaktu penggunaan
(Gamb. 2).
-- Cabut plag perkakas dengan serta-merta jika anda melihat asap gelap
keluar dari perkakas. Tunggu sehingga asap berhenti keluar sebelum anda
menarik kuali keluar dari perkakas.
-- Seluruh kuali menjadi panas apabila ia digunakan di dalam Airfryer.
Biarkan kuali menyejuk sebelum anda mengendalikannya.
Awas
-- Letak perkakas di atas permukaan mendatar yang rata dan stabil.
-- Perkakas bertujuan untuk kegunaan seisi rumah yang biasa sahaja.
Ia bukan bertujuan untuk kegunaan dalam persekitaran seperti dapur
kakitangan di kedai, pejabat, ladang atau persekitaran kerja lain. Ia juga
bukan bertujuan untuk digunakan oleh klien di hotel, motel, di atas katil
dan sewaktu sarapan pagi dan persekitaran kediaman lain.
-- Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul, atau untuk tujuan
profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut
arahan dalam panduan pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips
menolak sebarang liabiliti terhadap sebarang kerosakan yang berlaku.
-- Sentiasa bawa perkakas ke pusat servis yang disahkan oleh Philips untuk
diperiksa atau dibaiki. Jangan cuba baiki perkakas itu sendiri, jika tidak
jaminannya menjadi tidak sah.
-- Cabut plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
-- Sejukkan perkakas selama lebih kurang 30 minit sebelum anda
menggunakannya atau mencucinya.

-- Pastikan ramuan yang disediakan di dalam perkakas dikeluarkan dengan
warna kuning keemasan bukannya gelap atau coklat. Buang sisa-sisa
terbakar. Jangan menggoreng kentang segar pada suhu melebihi 180°C
(untuk mengurangkan pengeluaran akrilamida).
Matikan automatik
Perkakas ini dilengkapi dengan matikan automatik. Jika anda tidak menekan butang
dalam masa 30 minit, perkakas dimatikan secara automatik. Untuk mematikan
perkakas secara manual, tekan butang kuasa hidup/mati.
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan elektromagnet
(EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul dan mengikut arahan dalam
manual pengguna ini, ia selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang
terdapat pada hari ini.
Sebelum penggunaan pertama
1 Buang semua ramuan pembungkusan.
2 Keluarkan kerajang dari panel kawalan dan sebarang pelekat atau label

daripada perkakas.

3 Buka laci dengan menarik pada pemegang. (Gamb. 3)
4 Keluarkan bakul dengan mengangkat pemegang (1). Untuk mengeluarkan

kuali, sengetkannya ke belakang dan angkat ia daripada landasan (2).
(Gamb. 4)

5 Bersihkan bakul dan kuali dengan sebersih-bersihnya menggunakan air

panas, sedikit cecair pencucian dan span yang tidak melelaskan.

Nota: Anda juga boleh mencuci bahagian ini dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
6 Lapkan bahagian dalam dan luar perkakas dengan kain yang lembap.
7 Tempatkan kuali di dalam laci (1) dan letakkan bakul di dalam kuali (2)

(Gamb. 5).

8 Luncurkan semula laci ke dalam Airfryer dengan pemegang.

Nota: Perkakas mungkin mengeluarkan sedikit asap apabila anda
menggunakannya pada kali pertama. Ini adalah perkara biasa.
Bersedia untuk menggunakan
1 Letakkan perkakas pada permukaan yang stabil, mendatar dan rata.

4 Tekan butang mula/jeda. (Gamb. 8)
,, Perkakas mula menjadi panas.
,, Suhu yang ditetapkan berkelip sehingga mencapai suhu yang
ditetapkan. Kemudian perkakas akan berbunyi bip dan suhu yang
ditetapkan dipaparkan secara berterusan. Perkakas berhenti bip jika
anda menetapkan masa memasak yang diperlukan (lihat langkah
4 dalam seksyen ‘Penggorengan udara panas’).

Nota: Anda juga boleh memulakan proses prapemanasan secara manual
dengan menetapkan suhu kemudian menekan butang pemasa turun sehingga
‘- -’ muncul. (Gamb. 9)
Menggoreng dalam udara panas
1 Buka laci dengan menarik pada pemegang. (Gamb. 3)
2 Letakkan ramuan ke dalam bakul (Gamb. 10).

Nota: Jangan isikan bakul melebihi penunjuk MAX atau melebihi jumlah yang
ditunjukkan dalam jadual (lihat seksyen ‘Tetapan’ dalam bab ini), kerana ia
boleh menjejaskan kualiti keputusan akhir.
3 Luncurkan semula laci ke dalam Airfryer dengan pemegang (Gamb. 11).

Jangan gunakan kuali tanpa bakul di dalamnya. Jika anda memanaskan
perkakas tanpa bakul, gunakan sarung tangan ketuhar untuk membuka laci.
Penjuru dan bahagian dalamnya menjadi sangat panas.
Awas: Jangan menyentuh kuali semasa atau selepas seketika digunakan,
kerana ianya sangat panas.
4 Tekan butang pemasa naik atau turun untuk menetapkan pemasa

kepada masa memasak yang dikehendaki. Lihat seksyen ‘Tetapan’ dalam
bab ini untuk menentukan masa memasak yang betul. (Gamb. 12)

Petua:Tekan butang pemasa naik atau turun lebih lama untuk meletakkan
masa ke hadapan atau ke belakang dengan lebih cepat.
Nota: Jika anda belum lagi prapanaskan perkakas, tambah 3 minit masa memasak.
Nota: Jika anda tidak menetapkan masa memasak yang diperlukan dalam masa
5 minit, perkakas akan mati secara automatik atas sebab-sebab keselamatan.
5 Tekan butang mula/jeda untuk memulakan proses

Jangan letak perkakas yang beroperasi dekat atau di bawah objek yang
boleh dirosakkan oleh stim seperti dinding dan almari.

memasak. (Gamb. 13)
,, Paparan mula mengira masa memasak yang ditetapkan.
,, Minyak berlebihan daripada ramuan terkumpul pada bahagian bawah kuali.

Nota:Tempatkan perkakas pada permukaan kerja dalam kedudukan supaya
laci boleh dibuka sepenuhnya.

Nota: Anda juga boleh menghentikan proses memasak secara manual.
Untuk melakukannya, tekan butang mula/jeda (Gamb. 8).

Jangan letakkan perkakas yang beroperasi pada permukaan yang tidak
tahan haba.

2 Tarik keluar kord sesalur keluar dari petak penyimpanan kord di

belakang perkakas.

Airfryer ini berfungsi dengan udara panas. Jangan isikan kuali dengan
minyak, lemak penggorengan atau sebarang cecair lain.
Jangan letakkan apa-apa pada bahagian atas perkakas. Ia mengganggu aliran
udara dan menjejaskan keputusan menggoreng dengan udara panas.
Menggunakan perkakas
Airfryer boleh menyediakan jenis ramuan yang pelbagai. Buku kecil resipi
yang disertakan dapat membantu anda mengenali perkakas. Anda boleh
mendapatkan lebih banyak resipi di www.philips.com/kitchen.
Prapemanasan
1 Pasang palam wayar di soket dinding yang dibumikan.
2 Tekan butang kuasa hidup/mati untuk hidupkan perkakas. (Gamb. 6)

,, Paparan menunjukkan suhu terakhir yang dipilih.

3 Tekan butang suhu naik atau turun untuk menetapkan suhu

dikehendaki. Lihat seksyen ‘Tetapan’ dalam bab ini untuk menentukan
suhu yang betul. (Gamb. 7)

Petua:Tekan butang naik atau turun lebih lama untuk meletakkan suhu ke
hadapan atau ke belakang dengan lebih cepat.
Nota: Jika anda tidak mahu untuk prapanas, tetapi mahu memulakan
penggorengan serta-merta, langkau langkah 4 dan ikuti arahan dalam seksyen
‘Penggorengan udara panas’ dalam bab ini.

6 Apabila perkakas mula berbunyi bip, masa memasak yang ditetapkan

telah pun berlalu.

7 Buka laci dengan menarik pada pemegangnya dan pastikan jika ramuan

telah sedia. (Gamb. 14)
Jika ramuan belum disediakan lagi, secara mudah dengan pemegangnya
luncurkan semula laci ke dalam Airfryer dan menambah beberapa minit
tambahan kepada masa yang ditetapkan.

8 Untuk mengeluarkan ramuan kecil (cth. kentang goreng), angkat bakul

keluar dari kuali dengan pemegang. (Gamb. 15)

Selepas proses memasak, kuali, bakul dan ramuan adalah panas. Bergantung
kepada jenis ramuan di dalam Airfryer, stim mungkin keluar dari kuali.
9 Masukkan ramuan ke dalam mangkuk atau piring. (Gamb. 16)

Petua: Untuk mengeluarkan ramuan yang besar atau mudah rapuh, gunakan
penyepit untuk mengangkat ramuan keluar daripada bakul (Gamb. 17).
10 Apabila sekelompok ramuan telah selesai, Airfryer sedia

untuk menyediakan kumpulan ramuan lain dengan serta-merta.

Nota: Ulangi langkah 1 hingga 9 jika anda mahu menyediakan kelompok yang lain.
Nota: Jika anda menyediakan kelompok lain dalam tempoh 30 minit, adalah
tidak perlu untuk prapanas semula perkakas.
11 Tekan butang kuasa hidup/mati untuk matikan Airfryer.

Butang pratetap
Anda boleh programkan perkakas untuk menyediakan ramuan kegemaran
anda pada suhu tertentu untuk tempoh masa yang tertentu.
Nota: Perkakas hanya boleh mengingat satu suhu dan satu masa memasak.
Untuk menetapkan tetapan kegemaran anda:
1 Tekan butang kuasa hidup/mati untuk hidupkan perkakas. (Gamb. 6)

2 Tekan butang pratetap (simbol bintang). (Gamb. 18)
,, Paparan menunjukkan tetapan semasa yang tersimpan.

Jumlah
minmaks
(g)

Masa
memasak
(min.)

Suhu
(°C)

Goncang

Maklumat
tambahan

300g900g

18-24

180

Goncang

tambah 1/2
sudu besar
minyak untuk
300g; tambah
1 1/2 sudu
besar untuk
1200g

Popia

100g400g

7

200

Goncang

Gunakan
ketuhar-sedia

Ketulan ayam
dibekukan

400g

6

200

Goncang

Gunakan
ketuhar-sedia

Jejari ikan
dibekukan

4-12

8-10

200

Sayur
dipanggang

750g

15

200

Daging gulung

1-5

6

200

Hamburger

100g - 6-7
400g

180

Kek

500g

50

150

Gunakan tin
pembakar

Quiche

400g

20

190

Gunakan
dulang
pembakar/
pinggan
ketuhar

Mufin

400g

15

180

Gunakan tin
pembakar

3 Tekan butang suhu naik atau turun untuk menetapkan suhu yang

dikehendaki. (Gamb. 7)
,, Simbol bintang mula berkelip.

4 Tekan butang pemasa naik atau turun untuk menetapkan masa yang

dikehendaki. (Gamb. 12)

5 Tekan butang pratetap (simbol bintang). (Gamb. 18)
,, Anda akan mendengar bunyi bip dan simbol bintang menyala terus
bagi menunjukkan tetapan telah disimpan.
Mulai sekarang, perkakas mengingati tetapan kegemaran anda. Hanya tekan
butang pratetap untuk mendapatkan semula tetapan yang disimpan. Tekan
butang mula/jeda untuk memulakan program.

Nota: Jika anda ingin mengubah tetapan yang tersimpan, hanya lakukan
langkah 1 hingga 5 lagi.
Tetapan
Jadual di bawah membantu anda memilih tetapan asas untuk ramuan yang
anda ingin sediakan.
Nota: Sila ingat bahawa tetapan ini adalah penunjuk. Oleh sebab ramuannya
berbeza-beza dari segi asalnya, saiz, bentuk serta jenama, kami tidak dapat
menjamin tetapan terbaik untuk ramuan anda.
Oleh sebab teknologi Udara Pantas memanaskan semula udara dengan
serta-merta dalam perkakas, jika menarik keluar kuali daripada perkakas
sewaktu memasak walaupun sekejap hampir-hampir mengganggu proses.
-----------

Petua
Ramuan yang lebih kecil biasanya memerlukan masa memasak yang
agak singkat berbanding ramuan yang lebih besar.
Sejumlah ramuan yang lebih besar hanya memerlukan masa memasak
yang lebih lama sedikit, sejumlah ramuan yang lebih kecil hanya
memerlukan masa memasak yang lebih singkat.
Goncangkan ramuan yang lebih kecil pada separuh masa memasak
untuk mengagihkannya semula. Ini meningkatkan hasil akhir dan
membantu mengelakkan ramuan dimasak tidak sekata.
Tambah sedikit minyak pada ubi kentang segar untuk hasil yang rangup.
Goreng ramuan anda dalam Airfryer dalam masa beberapa minit selepas
anda menambah minyak.
Jangan sediakan ramuan yang sangat berminyak seperti sosej dalam Airfryer.
Snek yang boleh disediakan di dalam ketuhar juga boleh disediakan di
dalam Airfryer.
Jumlah optimum untuk menyediakan kentang goreng rangup adalah
750 gram.
Gunakan doh yang siap sedia untuk menyediakan snek berinti dengan
cepat dan mudah. Doh siap sedia memerlukan masa memasak yang
lebih singkat daripada doh yang dibuat sendiri.
Letakkan dulang pembakar atau pinggan ketuhar di dalam bakul Airfryer
jika anda hendak membakar kek atau quiche atau jika anda hendak
menggoreng ramuan yang mudah rapuh atau ramuan yang berinti.
Anda juga boleh menggunakan Airfryer untuk memanaskan semula
ramuan. Untuk memanaskan semula ramuan, tetapkan suhu kepada
150°C selama sehingga 10 minit.
Jumlah
minmaks
(g)

Masa
memasak
(min.)

Suhu
(°C)

Goncang

Maklumat
tambahan

Potongan ubi
kentang yang
dibuat sendiri

Snek

Gunakan
ketuhar-sedia

Membakar

Jumlah min-maks
(g)

Masa memasak (min.) pada suhu (°C)

100g

5 pada 180°C dan 4 pada 100°C

600g

6 pada 180°C dan 4 pada 100°C

1 (80g)

10 pada 200°C dan 10 pada
150°C

7 (600g)

10 pada 200°C dan 10 pada
150°C

100g

8 pada 140°C dan 6 pada 180°C

800g

8 pada 140°C dan 8 pada 180°C

Daging &
tenusu
Stik*
Paha ayam*

Dada ayam*

* Sentiasa mula memasak pada suhu tertinggi kemudian diteruskan pada suhu
yang lebih rendah sehingga selesai.
Nota: Apabila anda menggunakan ramuan yang naik (seperti kek, quiche,
atau mufin) dulang pembakar tidak harus diisi melebihi separuh.

Ubi kentang
& kentang
goreng
Kentang goreng
nipis beku

300g1000g

8-16

200

Goncang

Kentang goreng
tebal beku

300g1000g

13-19

200

Goncang

Kentang goreng
yang dibuat
sendiri
(8x8mm)

300g1200g

20-30

180

Goncang

Nota: Masa memasak tidak termasuk masa yang diperlukan untuk
prapemanasan perkakas.
Membuat kentang goreng dibuat sendiri

tambah 1/2
sudu besar
minyak untuk
300g; tambah
1 1/2 sudu
besar untuk
1200g

Untuk hasil terbaik, kami menasihatkan anda menggunakan kentang goreng
pramasak (cth. sejuk beku). Jika anda ingin membuat kentang goreng buatan
sendiri, ikuti langkah di bawah.
1 Buang kulit ubi kentang dan potongnya ke dalam bentuk kayu.
2 Rendamkan potongan kentang dalam mangkuk selama sekurang-

kurangnya 30 minit, keluarkan dan keringkannya dengan kertas dapur.

3 Tuang ½ sudu besar minyak zaitun dalam mangkuk untuk 300g (untuk

1200g gunakan 1½ sudu besar), letakkan kentang yang telah dipotong
di bahagian atas dan campurkan sehingga kentang disaluti minyak.

4 Keluarkan kentang dari mangkuk menggunakan jari anda atau alat

dapur supaya minyak berlebihan kekal berada dalam mangkuk.
Letakkan kentang dalam bakul.

Nota: Jangan sengetkan mangkuk untuk meletakkan semua kentang dalam
bakul pada satu masa, untuk mengelakkan minyak berlebihan pergi ke
bahagian bawah kuali.

Masalah

5 Goreng kentang mengikut arahan dalam bab ini.

Pembersihan
Bersihkan perkakas setiap kali selepas digunakan. Keluarkan minyak dari
bahagian bawah kuali selepas setiap proses memasak untuk mencegah
pengeluaran asap.
Buka laci untuk membiarkan Airfyer menyejuk lebih cepat. Biarkan kuali
menyejuk sebelum anda keluarkannya dari perkakas.
Kuali, pemisah, bakul dan bahagian dalam perkakas mempunyai saduran
tidak melekat. Jangan gunakan alat dapur logam atau ramuan pencucian
yang melelaskan untuk mencucinya kerana ia boleh merosakkan saduran
tidak melekat.
1 Cabut plag sesalur kuasa dari soket dinding dan biarkan perkakas

Ramuan digoreng
secara tidak sekata
dalam perkakas.

menyejuk.

2 Lapkan bahagian luar perkakas dengan kain lembap.

Nota: Pastikan tiada kelembapan ditinggalkan pada panel kawalan. Keringkan
panel kawalan dengan kain selepas anda telah membersihkannya.
3 Cuci kuali, pemisah dan bakul menggunakan air panas, sedikit cecair

pencucian dan span yang tidak melelaskan.
Anda boleh menggunakan cecair nyahgris untuk mengeluarkan sebarang sisa
kotoran.
Nota: Kuali, pemisah dan bakul adalah tahan mesin basuh pinggan mangkuk.
Petua: Jika kotoran tersekat pada bakul atau bahagian bawah kuali, isikan kuali
dengan air panas dengan sedikit cecair pencuci. Letakkan bakul dalam kuali
dan biarkan kuali dan bakul direndam selama kira-kira 10 minit.
4 Cuci bahagian dalam perkakas dengan air panas dan span yang tidak

melelaskan.

Penyelesaian

Perkakas tidak
berfungsi.

Plag perkakas
tidak dipasang.

Pasang palam wayar di soket
dinding yang dibumikan.

Perkakas tidak
dihidupkan.

Tekan butang kuasa hidup/mati
untuk hidupkan perkakas.

Suhu yang dipilih
terlalu rendah.

Tekan butang suhu naik
untuk menetapkan suhu
yang dikehendaki (lihat
seksyen ‘Tetapan’ dalam bab
‘Menggunakan perkakas’).

Ramuan yang
digoreng
dengan perkakas
belum masak lagi.

Sesetengah jenis
ramuan perlu
digoncang pada
separuh masa
memasak.

Ramuan yang terdapat pada
bahagian atas atau bertindan
antara satu sama lain (cth.
kentang goreng) perlu
diconcang pada separuh
masa memasak. Lihat
seksyen ‘Tetapan’ dalam bab
‘Menggunakan perkakas’.

Kuali dan bakul
tidak diletakkan
dengan betul.

Pastikan kuali dan bakul
diletakkan dengan betul.

Anda sedang
menyediakan
ramuan
berminyak.

Semasa anda menggoreng
ramuan berminyak dalam
perkakas, jumlah minyak yang
banyak akan memasuki ke
dalam kuali. Minyak menghasilkan
asap putih dan kuali mungkin
menjadi lebih panas daripada
biasa. Ia tidak menjejaskan
perkakas atau hasil terakhir.

Kuali masih
mengandungi
kesan berminyak
daripada
penggunaan
sebelum ini.

Asap putih disebabkan oleh
minyak yang memanas di dalam
kuali. Pastikan anda mencuci
kuali dengan betul selepas
setiap penggunaan.

Anda tidak
merendam
potongan
kentang dengan
betul sebelum
menggorengnya.

Rendamkan potongan kentang
dalam mangkuk selama
sekurang-kurangnya 30 minit,
keluarkan dan keringkannya
dengan kertas dapur.

Anda tidak
menggunakan
jenis kentang
yang betul.

Pastikan anda menggunakan
kentang segar dan jenis pejal.

Kentang goreng
yang digoreng tidak
rangup apabila
dikeluarkan dari
perkakas.

Kerangupan
kentang
bergantung pada
jumlah minyak
dan air dalam
kentang.

Pastikan anda mengeringkan
potongan kentang dengan
betul sebelum anda menambah
minyak. Potong potongan
kentang lebih kecil dan
tambahkan minyak lebih sedikit
untuk hasil lebih rangup.

Mesej ‘Er’ muncul
pada paparan.

Ralat telah
berlaku.

Perkakas perlu diperiksa oleh
pusat servis yang dibenarkan
oleh Philips.

Asap putih keluar
daripada perkakas.

Kentang goreng
digoreng secara
tidak sekata dalam
perkakas.

Penyelesai Masalah
Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang mungkin anda hadapi dengan
perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat
di bawah, lawati www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai
soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.
Penyebab yang
mungkin

Letakkan kelompok kecil
ramuan di dalam bakul.
Kelompok kecil digoreng
dengan lebih sekata. Jangan
melebihi penunjuk MAX atau
jumlah maksimum dalam jadual.

Jangan isi bakul melebihi
penunjuk MAX.

Memesan aksesori
Untuk membeli aksesori atau barang ganti, lawati ke www.shop.philips.com/
service atau pergi ke penjual Philips anda. Anda juga boleh menghubungi
Pusat Khidmat Pelanggan di negara anda (lihat risalah jaminan sedunia untuk
butiran hubungan).

Masalah

Jumlah ramuan
dalam bakul
terlalu besar.

Terdapat
terlalu banyak
ramuan dalam
bakul.

3 Masukkan kord ke dalam petak simpanan kord.

Jaminan dan sokongan
Jika anda perlukan maklumat atau sokongan, sila lawati www.philips.com/
support atau baca risalah jaminan sedunia.

Tekan butang pemasa naik
untuk menetapkan masa memasak (lihat seksyen ‘Tetapan’
dalam bab ‘Menggunakan
perkakas’).

Saya tidak dapat
meluncurkan laci
ke dalam perkakas
dengan betul.

2 Pastikan semua bahagian bersih dan kering.

Kitar semula
Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir
hayatnya, sebaliknya serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar
semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara alam sekitar.

Masa memasak
terlalu singkat.

Gunakan snek ketuhar atau
sapu sedikit minyak pada snek
untuk hasil yang lebih rangup.

mengeluarkan sebarang baki makanan.
Penyimpanan

Penyelesaian

Snek goreng tidak
Anda telah
rangup semasa ia
menggunakan
keluar dari perkakas. jenis snek untuk
disediakan dalam
penggoreng
dalam minyak
tradisional.

5 Cuci elemen pemanasan menggunakan berus pencucian untuk

1 Cabut plag perkakas dan biarkannya menjadi sejuk.

Penyebab yang
mungkin

Masalah

Penunjuk masa
dan suhu berubah
secara automatik,
walaupun saya tidak
menekan sebarang
butang.

Penyebab yang
mungkin

Penyelesaian

Terdapat
Pastikan anda mengeringkan
kelembapan pada panel kawalan dengan
panel kawalan.
kain selepas anda telah
membersihkannya.

ภาษาไทย

--

นำ�เครื่องไปตรวจสอบหรือซอมแซมที่ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิปส อยาซอมแซมดวยตัวคุณเอง มิฉะนั้นการรับ

--

ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใชงาน

ประกันจะเปนโมฆะ

--

ปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 30 นาที กอนที่คุณจะเริ่มจับหรือทำ�ความสะอาดเครื่อง

--

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนผสมที่ทอดแลวมีสีเหลืองทอง ไมใชสีนตาลไหม ใหนำ�สวนที่ไหมออก หามทอดมันฝรั่งสดที่
อุณหภูมิสูงกวา 180°C (เพื่อลดการเกิดสารอะคริลาไมด)
ปดสวิตชโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้มีการติดตั้งที่ปดสวิตชอัตโนมัติ หากคุณไมไดกดปุ่มใดๆ ภายในเวลา 30 นาที เครื่องจะปดสวิตชโดยอัตโนมัติ หากตอง
การปดสวิตชดวยตนเอง ใหกดปุ่มเปด/ปด

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑของ Philips ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ�แนะนำ�
ในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

เครื่อง Airfryer ชวยใหคุณเตรียมสวนผสมที่ชอบและอาหารวางดวยวิธีที่ดีตอสุขภาพ

Airfryer ใชลมรอนรวมกับการหมุนเวียนอากาศความเร็วสูง (Rapid Air) และตะแกรงดานบนเพื่อเตรียมอาหารหลากชนิดดวย

วิธีที่งายและดีตอสุขภาพ สวนผสมอาหารจะไดรับความรอนจากทุกดานในครั้งเดียวและไมจำ�เปนตองใชนมันสำ�หรับสวนผสม
สวนใหญ

สำ�หรับสูตรอาหารที่นาสนใจและขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง Airfryer โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/kitchen
สวนประกอบ (รูปที่ 1)
1

ตะแกรง

2

ขีดแสดงระดับสูงสุด (MAX)

4

กระทะ

3
5

--

ที่จับตะแกรง
ปุ่มควบคุม

A ปุ่มเปด/ปด

--

B ปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว

--

D ปุ่มเพิ่มและลดอุณหภูมิ

--

--

E ตัวบอกเวลา/อุณหภูมิ

F ปุ่มเพิ่มและลดการตั้งเวลา

7

ที่เปดอากาศออก

8

ลิ้นชัก

ทางลมเขา

ขอสำ�คัญ
ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
อันตราย

--

อยาจมตัวเครื่องซึ่งมีสวนประกอบที่ใชไฟฟาและชิ้นสวนทำ�ความรอน ลงในนหรือนำ�ไปลางน

--

ใหใสสวนผสมที่ตองการทอดลงในตะแกรงเสมอ เพื่อปองกันไมใหสวนผสมสัมผัสกับชิ้นสวนใหความรอน

--

อยาใหน หรือของเหลวใด ๆ เขาสตัวเครื่องเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อต

--

อยาคลุมปดที่เปดอากาศเขาและออกขณะเครื่องทำ�งาน

--

อยาสัมผัสดานในตัวเครื่องขณะที่เครื่องทำ�งาน

--

กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟที่ใชภายในบานหรือไม

--

--

อยาเติมนมันลงในกระทะเนื่องจากอาจทำ�ใหไฟลุกไหมได

หามใชผลิตภัณฑนี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำ�รุด

หากสายไฟชำ�รุด ควรนำ�ไปเปลี่ยนที่ Philips หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือบุคคลที่ผานการอบรมจาก

--

ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณ ประสาทสัมผัสไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาด

Philips ดำ�เนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได

ประสบการณและความรความเขาใจ นำ�เครื่องนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในการ
ใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย

เก็บเครื่องและสายไฟใหพนมือเด็ก

--

หามวางสายไฟบนพื้นผิวที่มีความรอน

--

เสียบปลั๊กไฟเครื่องเขากับเตารับบนผนังที่ตอสายดินไวเรียบรอยแลว จากนั้นตรวจดูใหแนใจอีกครั้งวาเสียบปลั๊กไฟเขากับ

--

เครื่องนี้ไมไดมีวัตถุประสงคในการใชรวมกับเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยก

--

--

ไมควรใชมือเปยกเสียบปลั๊กไฟเครื่องหรือใชงานปุ่มควบคุม

เตารับบนผนังเรียบรอยแลวหรือไม

ไมควรวางเครื่องบนหรือใกลกับวัสดุที่ติดไฟงาย เชน ผามาน หรือผาปูโตะ

--

ไมควรวางเครื่องพิงกับฝาหรืออุปกรณอื่นๆ ควรวางโดยเวนหางจากดานหลัง ดานขางทั้งสองดาน และดานบนเหนือเครื่อง

--

หามใชงานเครื่องเพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ

--

หามปลอยใหเครื่องทำ�งานทิ้งไวตามลำ�พัง

ระหวางการทอดดวยลมรอน ไอความรอนจะถูกระบายออกมาทางชองเปดอากาศออก ควรใหมือและใบหนาของคุณมีระ

--

พื้นผิวที่สามารถสัมผัสไดอาจรอนขณะการใชงาน (รูปที่ 2)

เปดลิ้นชักโดยดึงที่ดามจับ (รูปที่ 3)

4

ถอดตะแกรงออกโดยการยกดามจับขึ้น (1) หากตองการถอดกระทะออก ใหเอียงไปทางดานหลังและยกออก

5

ทำ�ความสะอาดตะแกรงและกระทะ ดวยนรอนที่ผสมนยาทำ�ความสะอาดเล็กนอย และใชฟองนนม

ถอดปลั๊กเครื่องออกทันที หากมีควันดำ�ลอยออกมาจากเครื่อง ใหรอจนกระทั่งควันที่ปลอยออกมาหมดไปกอนที่จะนำ�

--

กระทะอาจรอนทั่วทั้งตัวกระทะเวลาที่นำ�มาใชกับเครื่อง Airfryer ดังนั้น จึงควรปลอยใหเย็นลงกอนที่จะจับ

--

ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง

กระทะออกจากตัวเครื่อง

ขอควรระวัง

เครื่องเหมาะสำ�หรับการใชงานภายในครัวเรือนเทานั้น และเหมาะสำ�หรับใชในครัวของรานคา สำ�นักงาน ฟารมหรือสิ่ง
แวดลอมการทำ�งานอื่น หรือสามารถใหลูกคาใชในโรงแรม โมเต็ล หองพักและสิ่งแวดลอมการพักอาศัยอื่นๆ

หากนำ�เครื่องไปใชในทางไมเหมาะสม นำ�ไปใชในการคาหรือกึ่งการคา หรือใชโดยไมปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�การใชงาน
ในคมือนี้ การรับประกันจะถือเปนโมฆะและ Philips จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

มาจากราง (2) (รูปที่ 4)

หมายเหตุ: สามารถทำ�ความสะอาดชิ้นสวนเหลานี้ไดในเครื่องลางจาน
6

เช็ดภายในและภายนอกของเครื่องดวยผาชุบนหมาดๆ

7

ใสกระทะลงในลิ้นชัก (1) และใสตะแกรงลงในกระทะ (2) (รูปที่ 5)

8

เลื่อนลิ้นชักกลับเขาไปในเครื่อง Airfryer โดยใชดามจับ

หมายเหตุ: เมื่อคุณใชงานเครื่องครั้งแรกอาจมีควันลอยออกมาจากเครื่อง ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
การเตรียมตัวกอนใชงาน
1

วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน

อยาวางเครื่องที่กำ�ลังทำ�งานลงบนพื้นผิวที่ไมทนความรอน
หามวางเครื่องที่กำ�ลังทำ�งานไวขางใตหรือใกลกับวัตถุที่อาจเสียหายจากไอนไดงาย เชน ผนังและตตางๆ
หมายเหตุ: วางเครื่องไวบนพื้นโตะในลักษณะที่สามารถเปดลิ้นชักไดจนสุด
2

ดึงสายไฟออกจากชองเก็บสายไฟที่อยดานหลังของเครื่อง

เครื่อง Airfryer ใชลมรอนในการทำ�งาน ดังนั้น โปรดอยาเติมนมัน ไขมันสำ�หรับทอด หรือของเหลวอื่นใด
อยาวางวัตถุใดๆ บนตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการปดกั้นชองทางระบายอากาศและสงผลตอผลการทอดด

วยลมรอน

การใชงาน
เครื่อง Airfryer สามารถเตรียมสวนผสมไดหลากหลายประเภท ตำ�ราอาหารที่มีมาพรอมกับเครื่องจะชวยใหคุณทราบวิธีใชงาน
เครื่อง คุณสามารถคนหาสูตรเพิ่มเติมไดที่ www.philips.com/kitchen
การอน
1

เสียบปลั๊กไฟในเตารับที่ตอสายดินไวเรียบรอยแลว

2

กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดสวิตชเครื่อง (รูปที่ 6)

3

กดปุ่มเพิ่มหรือลดอุณหภูมิเพื่อตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบทนี้ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสม

,,

หนาจอจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไวลาสุด
(รูปที่ 7)

เคล็ดลับ: กดปุ่มเพิ่มหรือลดอุณหภูมิคางไวใหนานขึ้น เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิไดอยางรวดเร็วขึ้น
หมายเหตุ: หากไมตองการอน แตตองการเริ่มตนทอดทันที ใหขามขั้นตอนที่ 4 และปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�

ในสวน ‘การทอดดวยลมรอน’ ในบทนี้
4

,,
,,

กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว (รูปที่ 8)
เครื่องจะเริ่มรอนขึ้น

อุณหภูมิที่ตั้งไวจะกะพริบจนกวาจะถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว หลังจากนั้น เครื่องจะสงเสียงบี๊พและอุณหภูมิที่ตั้ง

ไวจะแสดงอยางตอเนื่อง เครื่องจะหยุดบี๊พหากคุณตั้งคาเวลาในการประกอบอาหารตามที่กำ�หนด (ดูขั้นตอน
ที่ 4 ในสวน ‘การทอดดวยลมรอน’)

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเริ่มกระบวนการอนไดดวยตนเอง โดยตั้งคาอุณหภูมิ แลวกดปุ่มลดการตั้งเวลาจนกระทั่ง
‘- -’ แสดงขึ้น (รูปที่ 9)

การทอดดวยลมรอน

ยะหางที่ปลอดภัยจากไอนและชองเปดอากาศออก และตองระมัดระวังไอความรอนเมื่อดึงกระทะออกมาจากตัวเครื่อง

--

--

ถอดฟอยลออกจากแผงควบคุม รวมทั้งแกะสติกเกอรหรือฉลากออกจากเครื่อง

3

อยางนอย 10 ซม. ไมควรวางของสิ่งใดทับลงบนเครื่อง

--

--

2

คำ�เตือน

--

--

นำ�บรรจุภัณฑทั้งหมดออก

C ปุ่มตั้งคาลวงหนา

-6

กอนใชงานครั้งแรก
1

1

เปดลิ้นชักโดยดึงที่ดามจับ (รูปที่ 3)

2

ใสสวนผสมลงในตะแกรง (รูปที่ 10)

หมายเหตุ: อยาใสสวนผสมมากจนสูงกวาระดับสูงสุด (MAX) หรือเกินกวาปริมาณที่ระบุไวในตาราง (ดูสวน ‘การตั้ง
คา’ ในบทนี้) เนื่องจากอาจกระทบตอผลลัพธที่ได
3

เลื่อนลิ้นชักกลับเขาไปในเครื่อง Airfryer โดยใชดามจับ (รูปที่ 11)

อยาใชกระทะโดยไมมีตะแกรงอยขางใน หากคุณทำ�ความรอนกับตัวเครื่องโดยไมมีตะแกรง ใหใชถุงมือสำ�หรับจับ
ภาชนะรอนเพื่อเปดลิ้นชัก เนื่องจากตรงขอบและดานในของลิ้นชักจะรอนมาก

ขอควรระวัง: อยาแตะตองกระทะในระหวางใชงานหรือหลังจากใชงานเสร็จไมนาน เนื่องจากกระทะจะรอนมาก

4

กดปุ่มเพิ่มหรือลดการตั้งเวลา เพื่อตั้งคาเครื่องตั้งเวลาใหเปนไปตามเวลาในการประกอบอาหารที่กำ�หนด

เคล็ดลับ: กดปุ่มเพิ่มหรือลดการตั้งเวลาคางไวใหนานขึ้น เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาไดอยางรวดเร็วขึ้น
หมายเหตุ: หากคุณไมไดใหเครื่องอนเครื่องกอน ควรเพิ่มเวลาในการประกอบอาหารอีก 3 นาที
หมายเหตุ: หากคุณไมไดตั้งคาเวลาในการประกอบอาหารตามที่กำ�หนดภายใน 5 นาที เครื่องจะปดสวิตชโดย
อัตโนมัติเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย
5

,,

,,

6

ปริ
มาณตสุดสูงสุด (กรัม)

เวลาในการ
ประกอบ
อาหาร (นาที)

อุณหภูมิ
(°C)

เขยา

มันฝรั่งแทงแชแข็งแทงบาง

300 กรัม -

8-16

200

เขยา

มันฝรั่งแทงแชแข็งแทงหนา

300 กรัม -

13-19

200

เขยา

มันฝรั่งทอดดวยตนเอง

300 กรัม -

20-30

180

เขยา

ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบทนี้ เพื่อเลือกเวลาในการประกอบอาหารที่ถูกตอง (รูปที่ 12)

กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวเพื่อเริ่มขั้นตอนการประกอบอาหาร (รูปที่ 13)

จอแสดงผลเริ่มนับถอยหลังตามเวลาในการประกอบอาหารที่ตั้งไว

นมันสวนเกินที่ออกมาจากสวนผสมจะถูกเก็บไวที่กนกระทะ

เมื่อเครื่องเริ่มสงเสียงบี๊พ แสดงวา ครบตามเวลาในการประกอบอาหารที่ตั้งไวแลว

มันฝรั่งและมันฝรั่งแทง

(8x8 มม.)

1,000 กรัม
1,000 กรัม
1,200 กรัม

7

เปดลิ้นชักโดยการดึงที่ดามจับและตรวจดูวา สวนผสมพรอมหรือยัง (รูปที่ 14)

หากสวนผสมยังไมพรอม ก็เพียงแตเลื่อนลิ้นชักกลับเขาไปในเครื่อง Airfryer โดยจับที่ดามจับ แลวเพิ่มเวลาใหกับเวลาที่ตั้งไวอีก
หากตองการนำ�สวนผสมชิน
้ เล็กๆ ออก (เชน มันฝรัง่ ทอด) ใหยกตะแกรงออกจากกระทะโดยจับทีด
่ า มจับ (รูปที่ 15)

หลังจากขั้นตอนการทำ�อาหาร กระทะ ตะแกรง และสวนผสมจะรอน อาจมีไอนเล็ดลอดออกมาจากกระทะ ทั้งนี้
ขึ้นอยกับประเภทของสวนผสมในเครื่อง Airfryer
9

นำ�สวนผสมออกจากตะแกรงโดยใสในโถหรือบนจาน (รูปที่ 16)

เคล็ดลับ: ในการนำ�สวนผสมที่มีขนาดใหญและตองระมัดระวัง ใหใชที่คีบเพื่อยกสวนผสมออกจากตะแกรง (รูปที่ 17)
10 ในการเตรียมสวนผสมที่เตรียมไวเปนสวนๆ เมื่อสวนแรกสุกพรอมใชแลว สามารถนำ�สวนตอไปลงไปใน
เครื่อง Airfryer ไดทันที

หมายเหตุ: ดำ�เนินตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 หากคุณตองการเตรียมสวนผสมอีกชุดหนึ่ง
หมายเหตุ: หากคุณเตรียมสวนผสมอีกชุดหนึ่งภายในเวลา 30 นาที ก็ไมจำ�เปนตองอนเครื่องอีกครั้ง
11 กดปุ่มเปด/ปดเพื่อเปดสวิตชเครื่อง Airfryer
ปุ่มตั้งคาลวงหนา

โตะ สำ�หรับ 300 กรัม
สำ�หรับ 1200 กรัม

มันฝรั่งทอดดวยตนเองแทง
ทรงลิ่ม

300 กรัม 900 กรัม

18-24

180

เขยา

เพิ่มนมัน 1 / 2 ชอน

โตะ สำ�หรับ 300 กรัม
; เพิ่ม 1 1/2 ชอนโตะ

สองสามนาที
8

เพิ่มนมัน 1 / 2 ชอน
; เพิ่ม 1 1/2 ชอนโตะ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถ หยุดขั้นตอนการประกอบอาหารไดดวยตนเอง สามารถทำ�ไดโดย กดปุ่มเริ่ม/หยุด
ชั่วคราว (รูปที่ 8)

ขอมูลเพิ่มเติม

สำ�หรับ 1200 กรัม
อาหารวาง
ปอเป๊ยะ

100 กรัม -

7

200

เขยา

ใชแบบพรอมเขาเตาอบ

นักเก็ตไกแชแข็ง

400 กรัม

6

200

เขยา

ใชแบบพรอมเขาเตาอบ

400 กรัม

ปลาแทงแชแข็ง

4-12

8-10

200

ผักอบ

750 กรัม

15

200

เนื้อมวน

1-5

6

200

แฮมเบอรเกอร

100 กรัม -

6-7

180

500 กรัม

50

150

ใชถาดอบ

400 กรัม

ใชแบบพรอมเขาเตาอบ

การอบ
เคก

คุณสามารถตั้งโปรแกรมเครื่องใหเตรียมสวนผสมโปรดของคุณดวยระดับอุณหภูมิเฉพาะและตามชวงระยะเวลาเฉพาะ

Quiche

400 กรัม

20

190

ใชถาดอบ/จานเตาอบ

หมายเหตุ: เครื่องจะสามารถจดจำ�ไดเพียงหนึ่งอุณหภูมิและหนึ่งเวลาในการประกอบอาหารเทานั้น

มัฟฟน

400 กรัม

15

180

ใชถาดอบ

วิธีการดำ�เนินการตั้งคาโปรดของคุณ:
1
2

กดปุ่มตั้งคาลวงหนา (สัญลักษณรูปดาว) (รูปที่ 18)

,,

จอแสดงผลจะแสดงการตั้งคาปจจุบันที่บันทึกไว

,,

สัญลักษณรูปดาวเริ่มตนกะพริบ

3

กดปุ่มเพิ่มหรือลดอุณหภูมิเพื่อตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ (รูปที่ 7)

4

กดปุ่มเพิ่มหรือลดการตั้งเวลาเพื่อตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ (รูปที่ 12)

5

กดปุ่มตั้งคาลวงหนา (สัญลักษณรูปดาว) (รูปที่ 18)

,,

คุณจะไดยินเสียงบี๊พและสัญลักษณรูปดาวจะติดไฟสวางอยางตอเนื่อง เพื่อแสดงวา การตั้งคาไดรับการ
บันทึกแลว

ชั่วคราว เพื่อเริ่มตนโปรแกรม

หมายเหตุ: หากคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาที่บันทึกไว เพียงแคปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 อีกครั้ง
การตั้งคา
ตารางดานลางนี้ชวยใหคุณเลือกการตั้งคาพื้นฐานสำ�หรับสวนผสมที่คุณตองการเตรียม

สเต็ก*

ขาเปดไกที่มีเนื้อมาก*

อกไก*

ปราง แบรนด เราจึงไมสามารถรับประกันไดวาการตั้งคาเหลานี้จะดีที่สุดสำ�หรับสวนผสมของคุณ

เนื่องจากเทคโนโลยี Rapid Air จะทำ�ใหอากาศภายในเครื่องรอนทันที ดังนั้น การดึงกระทะออกมาจากเครื่องเล็กนอยในระหวางก
ระบวนการทำ�อาหารจึงแทบจะไมสงผลรบกวนตอกระบวนดังกลาวเลย

----

--

--

--

100 กรัม

5 ที่ 180°C และ 4 ที่ 100°C

600 กรัม

6 ที่ 180°C และ 4 ที่ 100°C

1 (80 กรัม)

10 ที่ 200°C และ 10 ที่ 150°C

7 (600 กรัม)

10 ที่ 200°C และ 10 ที่ 150°C

100 กรัม

8 ที่ 140°C และ 6 ที่ 180°C

800 กรัม

8 ที่ 140°C และ 8 ที่ 180°C

* ควรเริ่มตนประกอบอาหารโดยใชอุณหภูมิสูงสุดเสมอ แลวจึงใชอุณหภูมิที่ตลงจนกระทั่งสุก
หมายเหตุ: เมื่อคุณใชสวนผสมที่มีการฟู (เชน เคก, Quiche หรือมัฟฟน) ตองไมใสสวนผสมในถาดอบม
ากกวาครึ่งถาด

หมายเหตุ: เวลาในการประกอบอาหารไมรวมเวลาที่ตองใชในการอนเครื่อง
การทำ�มันฝรั่งทอดดวยตนเอง

หมายเหตุ: โปรดทราบวาการตั้งคาเหลานี้เปนการประมาณการ เนื่องจากสวนผสมมีความแตกตางกันในเรื่องขนาด รู

--

เวลาในการประกอบอาหาร (นาที) ที่
อุณหภูมิ (°C)

เนื้อและสัตวปก

จากนี้ไป เครื่องจะจดจำ�การตั้งคาโปรดของคุณ เพียงแคกดปุ่มตั้งคาลวงหนา เพื่อเรียกการตั้งคาที่บันทึกไว กดปุ่มเริ่ม/หยุด

--

ปริมาณตสุด-สูงสุด (กรัม)

กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดสวิตชเครื่อง (รูปที่ 6)

ขอแนะนำ�เพิ่มเติม

โดยปกติแลวสวนผสมที่มีขนาดเล็กจะใชเวลาในการประกอบอาหารนอยกวาสวนผสมที่มีขนาดใหญ

สวนผสมปริมาณมากจะใชเวลาในการประกอบอาหารนานขึ้นเล็กนอย สวนผสมปริมาณนอยจะใชเวลาในการประกอบ
อาหารสั้นลงเล็กนอย

ควรเขยาสวนผสมที่มีปริมาณนอย เมื่อถึงครึ่งทางของเวลาในการประกอบอาหาร เพื่อใหสวนผสมกระจายใหทั่ว การ
ทำ�เชนนี้จะชวยปรับปรุงผลลัพธที่ไดและชวยปองกันไมใหสวนผสมสุกไมทั่วถึง

เติมนมันไปในมันฝรั่งสดเพื่อใหไดผลลัพธที่กรอบ ใหทอดสวนผสมใน Airfryer ภายในสองสามนาทีหลังจากเต
ิมนมันลงไป

อยาเตรียมสวนผสมที่มีความมันมากในเครื่อง Airfryer เชน ไสกรอก

อาหารวางที่สามารถเตรียมดวยเตาอบไดก็สามารถใชกับเครื่อง Airfryer ไดเชนกัน

สามารถเตรียมมันฝรั่งทอดกรอบไดมากที่สุดถึง 750 กรัม

ใหใชแปงโดวสำ�เร็จรูปเพื่อจะไดเตรียมอาหารวางแบบสอดไสไดอยางรวดเร็วและงายดาย แปงโดวสำ�เร็จรูปยังใชเวลาใน
การเตรียมอาหารนอยกวาแปงโดวแบบทำ�เอง

--

ใหวางถาดอบหรือจานเตาอบลงในตะแกรงของ Airfryer หากคุณตองการอบขนมเคกหรือ Quiche หรือหากคุณตองการ

--

คุณสามารถใชเครื่อง Airfryer เพื่ออนสวนผสม ในการอนสวนผสม ใหตั้งอุณหภูมิไปที่ 150°C เปนเวลา 10 นาที

ทอดสวนผสมที่เปราะบางหรือสวนผสมที่มีการใสไส

เพื่อใหไดผลดีที่สุด เราแนะนำ�ใหใชมันฝรั่งที่อบมากอนแลว (เชน แบบแชแข็ง) หากคุณตองการทำ�มันฝรั่งทอดโฮมเมด ใหทำ�
ตามขั้นตอนตอไปนี้
1

ปอดเปลือกมันฝรั่งและตัดใหเปนแทง

2

แชมันฝรั่งแทงในนเปนเวลาอยางนอย 30 นาที จากนั้นนำ�ออกมาซับนใหแหงดวยกระดาษทำ�ความสะอาด

3

เทนมันมะกอก ½ ชอนโตะลงในชามสำ�หรับ 300 กรัม (สำ�หรับ 1200 กรัม ใหใช 1½ ชอนโตะ) วางมันฝรั่ง

4

นำ�มันฝรั่งแทงออกจากโถโดยใชมือหรืออุปกรณอื่น โดยใหนมันหยดลงบนโถ วางมันฝรั่งแทงลงในตะแกรง

แทงดานบน แลวผสมกันจนมันฝรั่งแทงถูกเคลือบดวยนมัน

หมายเหตุ: อยาเอียงถวยเพื่อใสมันฝรั่งแทงลงในโถในครั้งเดียว ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหนมันหยดลงไปในกระทะ
5

ทอดมันฝรั่งแทงตามคำ�แนะนำ�ในบทนี้
การทำ�ความสะอาด

ทำ�ความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังการใชงาน ขจัดนมันออกจากสวนลางสุดของกระทะหลังจากทำ�อาหารทุกครั้ง เพื่อปองกันการ
เกิดควัน

เปดลิ้นชักเพื่อใหเครื่อง Airfryer เย็นลงไดเร็วยิ่งขึ้น ควรปลอยใหกระทะเย็นกอนจึงจะถอดออกจากเครื่อง
กระทะ ตะแกรงและดานในตัวเครื่องถูกเคลือบสารกันอาหารติด อยาใชอุปกรณเครื่องครัวที่เปนเหล็กหรือสารขัด
ถูกในการทำ�ความสะอาด เนื่องจากอาจทำ�ใหสารที่เคลือบอยไดรับความเสียหาย
1

ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับบนผนังแลวปลอยใหเย็นลง

2

ใชผาชุบนบิดพอหมาดเช็ดทำ�ความสะอาดดานนอกเครื่อง

หมายเหตุ: ควรตรวจดูวา ไมมีความชื้นเหลืออยที่ดานหลังบนแผงควบคุม ควรใชผาเช็ดแผงควบคุมใหแหงหลังจาก
ที่ทำ�ความสะอาดแลว
3

ทำ�ความสะอาดกระทะ และตะแกรงดวยนรอนที่ผสมนยาทำ�ความสะอาดเล็กนอย และใชฟองนนม

คุณสามารถใชนยาขจัดความมันเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ตกคาง

หมายเหตุ: กระทะ และตะแกรงสามารถนำ�เขาเครื่องลางจานได
เคล็ดลับ: หากสิ่งสกปรกอุดตันในตะแกรงหรือกนกระทะ ใหเติมนรอนที่ผสมนยาทำ�ความสะอาดเล็กนอยลงไป
วางตะแกรงลงในกระทะและแชไวประมาณ 10 นาที
4

ทำ�ความสะอาดดานในเครื่องดวยนรอนและฟองนนม

5

ทำ�ความสะอาดชิ้นสวนทำ�ความรอนดวยแปรงทำ�ความสะอาดเพื่อขจัดเศษอาหาร
การจัดเก็บ

1

ถอดปลั๊ก แลวทิ้งไวใหเย็น

2

ตรวจสอบใหแนใจวาชิ้นสวนทุกชิ้นแหงและสะอาด

3

ใสสายไฟลงในชองเก็บใหเรียบรอย
การสั่งซื้ออุปกรณเสริม

หากตองการซือ้ อุปกรณเสริมหรืออะไหล โปรดเยีย่ มชม www.shop.philips.com/service หรือไปทีต่ วั แทนจำ�หนาย Philips คุณ
สามารถติดตอศูนยบริการลูกคา Philips ในประเทศของคุณ (ดูรายละเอียดการติดตอจากเอกสารแผนพับเกีย่ วกับการรับประกันทัว่ โลก)
การรีไซเคิล
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับนำ�กลับไปใชใหม
ได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
การรับประกันและสนับสนุน
หากคุณตองการขอมูลหรือการสนับสนุน โปรดเขาชมเว็บไซต www.philips.com/supportหรืออานขอมูลจากเอกสารแผน
พับที่แยกเฉพาะ เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
การแกปญหา
บทนี้ไดรวบรวมปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได หากยังไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลดานลาง โปรดดูรายการ
คำ�ถามที่พบบอยที่ www.philips.com/support หรือติดตอศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ
ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

การแกปญหา

เครื่องไมทำ�งาน

ยังไมเสียบปลั๊กไฟ

เสียบปลั๊กไฟในเตารับที่ตอสายดินไวเรียบรอยแลว

เครื่องไมเปดสวิตช

กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดสวิตชเครื่อง

เลือกอุณหภูมิไวตเกิน

กดปุ่มเพิ่มอุณหภูมิเพื่อตั้งคาอุณหภูมิที่กำ�หนด (ดูสวน ‘การตั้ง

เวลาในการประกอบ

กดปุ่มเพิ่มการตั้งเวลาเพื่อตั้งคาเวลาในการประกอบอาหารที่

ใสสวนผสมลงในตะแกรง

ใสสวนผสมชุดเล็กลงในตะแกรง สวนผสมชุดเล็กจะถูกทอด

สวนผสมที่ทอดดวยเครื่อง
ยังไมสุก

ไป

อาหารสั้นเกินไป
มากเกินไป
สวนผสมที่ทอดยังสุกไมทั่ว
ถึงในเครื่อง

คา’ ในบท ‘การใชงาน’)

กำ�หนด (ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบท ‘การใชงาน’)

ไดอยางทั่วถึงมากกวา อยาใสจนเกินขีดแสดงระดับสูงสุด
(MAX) หรือเกินปริมาณสูงสุดที่ระบุในตาราง

สวนผสมบางชนิด

สวนผสมที่วางซอนหรือทับกัน (เชน มันฝรั่ง) จำ�เปนตองเขยา

ไปไดครึ่งทางของเวลา

‘การตั้งคา’ ในบท ‘การใชงาน’

จำ�เปนตองเขยาเมื่อทอด
ในการประกอบอาหาร

เมื่อทอดไปไดครึ่งทางของเวลาในการประกอบอาหาร ดูสวน

ที่ตั้งไว
อาหารวางไมกรอบเมื่อนำ�
ออกมาจากเครื่อง

ฉันไมสามารถเลื่อนลิ้น

ชักเขาไปในเครื่องใหปด
สนิทได

อาหารวางที่คุณ

ใชจำ�เปนตองทอดใน
เครื่องทอดแบบเกา

จากเครื่อง

เพื่อใหกรอบยิ่งขึ้น

มีสวนผสมในตะแกรง

ไมควรเติมสวนผสมในตะแกรงมากกวาขีดสูงสุด (MAX)

กระทะและตะแกรงจัด

ควรตรวจสอบวา กระทะและตะแกรงจัดวางถูกตองแลว

คุณกำ�ลังเตรียมสวน

เมื่อคุณทอดสวนผสมที่มีความมันในเครื่อง Airfryer จะมีนมัน

มากเกินไป

วางไมถูกตอง
มีควันสีขาวลอยออกมา

ใหใชอาหารวางที่ตองอบหรือทานมันลงบนอาหารวางเล็กนอย

ผสมที่มัน

จำ�นวนมากไหลลงไปในกระทะ นมันเหลานี้ทำ�ใหเกิดควันสี

ขาวและกระทะอาจรอนมากกวาปกติ ลักษณะเชนนี้ไมสงผลก
ระทบตอเครื่องหรือผลลัพธในขั้นสุดทาย

กระทะยังมีคราบมันจา

ควันสีขาวเกิดจากนมันที่รอนในกระทะ ตรวจสอบใหแนใจวา

คุณไมไดแชมันฝรั่งแทง

แชมันฝรั่งแทงในนเปนเวลาอยางนอย 30 นาที จากนั้นนำ�ออก

กการใชครั้งกอน
มันฝรั่งสดสุกไมทั่วถึง
ในเครื่อง

ในนอยางทั่วถึงกอนที่
จะทอด

คุณทำ�ความสะอาดกระทะใหสะอาดหลังการใชงานทุกครั้ง
มาซับนใหแหงดวยกระดาษทำ�ความสะอาด

คุณใชมันฝรั่งผิดชนิด

ตรวจสอบวา ใชมันฝรั่งที่สดและเปนประเภทที่มีเนื้อแนน

มันฝรั่งที่ทอดสด

ความกรอบของมันฝรั่ง

ตรวจสอบวา คุณไดทำ�ใหแทงมันฝรั่งแหงดีแลว กอนที่จะเติม

จากเครื่อง

มาณนมันและนใน

นอยเพื่อใหไดความกรอบมากยิ่งขึ้น

ใหมไมกรอบเมื่อนำ�ออกมา

ทอดนั้นขึ้นอยกับปริ
มันฝรั่ง

นมัน ควรตัดมันฝรั่งใหเปนแทงเล็กลงและเติมนมันเพิ่มเล็ก

ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

การแกปญหา

ขอความ ‘Er’ (ขอผิดพลาด)

เกิดขอผิดพลาด

ควรนำ�เครื่องเขารับการตรวจสอบจากที่ศูนยบริการที่ไดรับ

ตัวบอกเวลาและอุณหภูมิ

แผงควบคุมมีความชื้น

ควรใชผาเช็ดแผงควบคุมใหแหง หลังจากที่ทำ�ความสะอาด

ปรากฏบนหนาจอ

เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ แมวา
ฉันจะไมไดกดปุ่มใดๆ
เลยก็ตาม

อนุญาตของ Philips

