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ข้อ้สำาคัญั

โปรดอ�านข้อ้มูลืที่่�สำาค่ญ้อย�างลืะเอย่ดก�อนใช้ง้านเค่ร ื�องแลืะเก็บคู่�มอืไวเ้พื่ื�อใช้อ้า้งองิ
ในภายหลืง้

อันตราย
 - ใหใ้ส�ส�วนผสมที่่�ตอ้งการที่อดลืงในตะกรา้เสมอ เพื่ื�อป้องกน้ไม�ใหส้�วนผสม
สม้ผส้กบ้ช้ิ �นส�วนใหค้่วามรอ้น 

 - อย�าค่ลืม่ปิดที่่�เปิดอากาศเข้า้แลืะออกข้ณะเค่ร ื�องที่ำางาน
 - อย�าเตมินำ �ามน้ลืงในกระที่ะเนื�องจากอาจที่ำาใหไ้ฟลืก่ไหมไ้ด ้
 - หา้มจ่�มตว้เค่ร ื�องลืงในนำ �าหรอืข้องเหลืวใดๆ หรอืเปิดนำ �ากอ๊กไหลืผ�านตว้เค่ร ื�อง
 - อย�าใหน้ำ �า หรอืข้องเหลืวใด ๆ เข้า้สู�ตว้เค่ร ื�องเพื่ื�อเป็นการป้องกน้ไม�ใหเ้กดิไฟฟ้า
ช้อ็ต

 - อย�าใส�อาหารที่่�มป่รมิาณเกนิระดบ้สงูสด่ที่่�ระบไ่วใ้นตะกรา้
 - อย�าสม้ผส้ดา้นในตว้เค่ร ื�องข้ณะที่่�เค่ร ื�องที่ำางาน
 - ตรวจสอบใหม้้�นใจเสมอว�าเค่ร ื�องที่ำาค่วามรอ้นว�างแลืะไม�มอ่าหารตดิอยู�ในเค่ร ื�อง
ที่ำาค่วามรอ้น

คัำาเตือน
 - ก�อนใช้ง้านโปรดตรวจสอบแรงดน้ไฟที่่�ระบบ่นผลืติภณ้ฑ์ว์�าตรงกบ้แรงดน้ไฟที่่�

ใช้ภ้ายในบา้นหรอืไม�
 - หา้มใช้ผ้ลืติภณ้ฑ์น่์� หากปลื้�กไฟ สายไฟ หรอืตว้เค่ร ื�องเกดิการช้ำารด่
 - หากสายไฟช้ำารด่ ค่ณ่ตอ้งใหช้้�างผูช้้ำานาญข้อง Philips ดำาเนินการให,้ ศนูย ์
บรกิารที่่�ไดร้บ้อน่ญาตจาก Philips หรอืผูท้ี่่�ผ�านการฝึกอบรม ดำาเนินการ
เปลื่�ยนใหเ้พื่ื�อหลืก่เลื่�ยงอน้ตรายที่่�อาจเกดิข้ึ �น

 - เด็กอาย ่8 ป่แลืะมากกว�า แลืะผูท้ี่่�มส่ภาพื่ร�างกายไม�สมบรูณห์รอืสภาพื่จติใจ
ไม�ปกต ิหรอืข้าดประสบการณแ์ลืะค่วามรูค้่วามเข้า้ใจสามารถใช้ง้านเค่ร ื�องน่�

ได ้โดยตอ้งอยู�ในการค่วบค่ม่ดแูลืหรอืไดร้บ้ค่ำาแนะนำาในการใช้ง้านที่่�ปลือดภย้
แลืะเข้า้ใจถงึอน้ตรายที่่�เก่�ยวข้อ้งในการใช้ง้าน หา้มเด็กเลื�นเค่ร ื�อง หา้มใหเ้ด็ก
ที่ำาค่วามสะอาดแลืะดแูลืรก้ษาเค่ร ื�อง เวน้แต�เด็กอาย ่8 ป่ข้ึ �นไป แลืะอยู�ภายใต ้
การค่วบค่ม่ดแูลื

 - เก็บเค่ร ื�องแลืะสายไฟใหห้�างจากมอืเด็กอายต่ำ�ากว�า 8 ป่
 - หา้มวางสายไฟบนพื่ื �นผวิที่่�มค่่วามรอ้น
 - เสย่บปลื้�กไฟเข้า้กบ้เตา้รบ้ที่่�ต�อสายดนิไวเ้รย่บรอ้ยแลืว้เที่�าน้�น ตรวจดใูหแ้น�ใจ
เสมอว�าเสย่บปลื้�กไฟเข้า้กบ้เตา้รบ้บนผน้งแน�นดแ่ลืว้

 - เค่ร ื�องน่�ไม�ไดม้ว่ต้ถป่ระสงค่ใ์นการใช้ร้�วมกบ้เค่ร ื�องต้�งเวลืาภายนอกหรอืระบบ
รโ่มที่ค่อนโที่รลืแยก 
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 - อย�าวางเค่ร ื�องตดิกำาแพื่งหรอืตดิกบ้เค่ร ื�องใช้อ้ื�นๆ เวน้ระยะดา้นหลืง้แลืะที่้�งสอง
ดา้นข้องเค่ร ื�องอย�างนอ้ย 10 ซม. แลืะเวน้ระยะเหนือเค่ร ื�อง 10 ซม. หา้มวางสิ�ง
ข้องใดๆ ที่่�ดา้นบนข้องเค่ร ื�อง 

 - หา้มใช้ง้านเค่ร ื�องเพื่ื�อจด่ประสงค่อ์ื�นนอกเหนือจากที่่�อธิบิายไวใ้นคู่�มอืการใช้ง้าน
 - ระหว�างการที่อดดว้ยลืมรอ้น ไอค่วามรอ้นจะถกูระบายออกมาที่างช้�องเปิด
อากาศออก รก้ษาระยะห�างระหว�างมอืแลืะใบหนา้ข้องค่ณ่ใหห้�างจากไอนำ �าแลืะ
ช้�องเปิดอากาศออก โปรดระมด้ระวง้ไอนำ �าแลืะค่วามรอ้นเมื�อค่ณ่นำากระที่ะออก
จากเค่ร ื�อง 

 - พื่ื �นผวิส�วนที่่�สามารถจบ้ตอ้งไดอ้าจมค่่วามรอ้นในระหว�างการใช้ง้าน
 - กระที่ะ ตะแกรง แลืะอป่กรณเ์สรมิอื�นๆ ภายใน Airfryer จะมค่่วามรอ้นในข้ณะ
ใช้ง้าน โปรดใช้ค้่วามระมด้ระวง้เมื�อใช้ง้าน

 - หา้มวางเค่ร ื�องไวบ้นหรอืใกลืก้บ้เตาแกส๊ที่่�มค่่วามรอ้นหรอืเตาไฟฟ้าแลืะแผ�น
ที่ำาค่วามรอ้นดว้ยไฟฟ้าที่ก่ประเภที่ หรอืในเตาอบที่่�มค่่วามรอ้น

 - หา้มใช้ส้�วนผสมที่่�มน่ำ �าหน้กเบาหรอืกระดาษรองอบในตว้เค่ร ื�อง
 - ไม�ค่วรวางเค่ร ื�องบนหรอืใกลืก้บ้วส้ดท่ี่่�ตดิไฟง�าย เช้�น ผา้ม�าน หรอืผา้ปโูตะ๊
 - หา้มปลื�อยใหเ้ค่ร ื�องที่ำางานที่ิ �งไวต้ามลืำาพื่ง้
 - ถอดปลื้�กเค่ร ื�องออกที่น้ที่ ่หากค่ณ่เห็นมค่่วน้ดำาลือยออกมาจากตว้เค่ร ื�อง รอ
จนกระที่้�งค่วน้กระจายจนหมดก�อนจงึนำากระที่ะออกจากเค่ร ื�องได ้

 - การจด้เก็บมน้ฝร ้�ง : อณ่หภมูจิะตอ้งเหมาะสมกบ้พื่น้ธิ่ม์น้ฝร ้�งที่่�จด้เก็บไวแ้ลืะ
จะตอ้งมอ่ณ่หภมูติำ�ากว�า 6°C เพื่ื�อลืดค่วามเส่�ยงในการเกดิสารอะค่รลิืาไมดใ์น
อาหารที่่�เตรย่มไว ้

 - ไม�ค่วรใช้ม้อืเป่ยกเสย่บปลื้�กไฟเค่ร ื�องหรอืใช้ง้านป่� มค่วบค่ม่
 - เค่ร ื�องน่�ไดร้บ้การออกแบบมาเพื่ื�อใช้ท้ี่่�อณ่หภมูแิวดลือ้มระหว�าง 5ºC แลืะ 
40ºC

ข้้อคัวรระวัง
 - เค่ร ื�องน่�ผลืติมาเพื่ื�อใช้ง้านภายในค่รว้เรอืนเที่�าน้�น ไม�ใช้�เพื่ื�อใช้ใ้นสภาพื่
แวดลือ้มอื�น เช้�น หอ้งค่รว้สำาหรบ้พื่น้กงานในรา้นค่า้ สำาน้กงาน ฟารม์หรอื
สภาพื่แวดลือ้มการที่ำางานอื�น แลืะไม�ใช้�เพื่ื�อการใช้ง้านโดยลืกูค่า้ในโรงแรม 
โมเต็ลื หอ้งพื่ก้ แลืะสภาพื่แวดลือ้มการพื่ก้อาศย้อื�น

 - ใหน้ำาเค่ร ื�องไปที่่�ศนูยบ์รกิารที่่�ไดร้บ้อน่ญาตจากฟิลืปิสเ์พื่ื�อตรวจสอบหรอื
ซ�อมแซม อย�าพื่ยายามซ�อมแซมเค่ร ื�องดว้ยตว้เอง มฉิะน้�นการรบ้ประกน้จะเป็น
โมฆะ

 - หากนำาเค่ร ื�องไปใช้ใ้นที่างไม�เหมาะสม นำาไปใช้ใ้นการค่า้หรอืกึ�งการค่า้ หรอืใช้ ้
โดยไม�ปฏิบิต้ติามค่ำาแนะนำาการใช้ง้านในคู่�มอืน่� การรบ้ประกน้จะถอืเป็นโมฆะ
แลืะ Philips จะไม�รบ้ผดิช้อบต�อค่วามเสย่หายใดๆ ที่้�งสิ �น

 - วางแลืะใช้ง้านอป่กรณบ์นพื่ื �นที่่�แหง้ เรย่บ ม้�นค่ง แลืะมพ่ื่ื �นผวิเสมอกน้เที่�าน้�น 
 - ดงึปลื้�กออกหลืง้การใช้ง้านที่ก่ค่ร ้�ง
 - ปลื�อยใหเ้ค่ร ื�องเย็นลืงประมาณ 30 นาที่ ่ก�อนจด้หรอืลืา้งที่ำาค่วามสะอาด
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 - ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าส�วนผสมที่่�ที่อดแลืว้มส่เ่หลือืงที่อง ไม�ใช้�สน่ำ �าตาลืไหมห้รอื
ดำา ใหน้ำาส�วนที่่�ไหมอ้อก หา้มที่อดมน้ฝร ้�งสดที่่�อณ่หภมูสิงูกว�า 180°C (เพื่ื�อลืด
การเกดิสารอะค่รลิืาไมด)์ 

 - โปรดใช้ค้่วามระมด้ระวง้ในข้ณะที่ำาค่วามสะอาดพื่ื �นที่่�ส�วนบนข้องช้�องปรง่
อาหาร: ส�วนประกอบที่่�ที่ำาค่วามรอ้นอยู�, ข้อบข้องช้ิ �นส�วนโลืหะ

 - ตรวจสอบใหม้้�นใจเสมอว�าอาหารสก่ดแ่ลืว้ใน Airfryer
 - ตรวจสอบใหม้้�นใจเสมอว�าค่ณ่สามารถค่วบค่ม่ Airfryer ข้องค่ณ่ได ้
 - เมื�อปรง่อาหารที่่�มไ่ข้มน้ Airfryer อาจมค่่วน้ออกมา

คัลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
ผลืติภณ้ฑ์ข์้อง Philips ร่ �นน่�สอดค่ลือ้งตามมาตรฐานแลืะกฎข้อ้บง้ค่บ้เก่�ยวกบ้
ค่ลืื�นแม�เหล็ืกไฟฟ้าที่ก่ประการ

ระบับัปิดเคัรื่องอัตโนมัติ
เค่ร ื�องมฟ้่งกช์้น้ตด้ไฟอต้โนมต้ ิหากค่ณ่ไม�ไดก้ดป่� มภายใน 20 นาที่ ่เค่ร ื�องจะปิด
การที่ำางานโดยอต้โนมต้ ิหากตอ้งการปิดเค่ร ื�องดว้ยตนเอง ใหก้ดป่� มเปิด/ปิดเค่ร ื�อง

ข้อ้มูลเบัื �องตน้

ข้อแสดงค่วามยนิดท่ี่่�ค่ณ่เลือืกซื �อผลืติภณ้ฑ์ข์้องเรา แลืะยนิดต่อ้นรบ้สู� Philips
เพื่ื�อใหค้่ณ่ไดร้บ้ประโยช้นอ์ย�างเต็มที่่�จากบรกิารที่่� Philips มอบให ้โปรดลืงที่ะเบย่น
ผลืติภณ้ฑ์ข์้องค่ณ่ที่่� www.philips.com/welcome
Philips Airfryer ค่อื Airfryer ร่ �นเดย่วที่่�มเ่ที่ค่โนโลืย ่Rapid Air ที่่�ไม�เหมอืนใค่ร
ในการที่อดอาหารโปรดข้องค่ณ่โดยใส�นำ �ามน้เพื่ย่งเล็ืกนอ้ยหรอืไม�ใส�เลืยเพื่ื�อไข้มน้ที่่�

นอ้ยลืงถงึ 90%
เที่ค่โนโลืย ่Rapid Air ข้อง Philips สามารถปรง่อาหารไดห้ลืากหลืายแบบใน
อป่กรณด์ไ่ซนร์ปูปลืาดาวข้องเราเพื่ื�อผลืลืพ้ื่ธิอ์น้สมบรูณแ์บบต้�งแต�ค่ำาแรกจนค่ำา
สด่ที่า้ย
ตอนน่�ค่ณ่ก็สามารถเพื่ลืดิเพื่ลืนิไปกบ้อาหารที่อดที่่�ปรง่อย�างสมบรูณแ์บบ ที่่�ที่ ้�ง
กรอบนอกน่�มใน โดยการที่อด ปิ�ง ย�าง แลืะอบที่่�ใหค้่ณ่เตรย่มอาหารรสช้าตเิย่�ยม
หลืากหลืายรปูแบบที่่�ที่ ้�งดต่�อสข่้ภาพื่ รวดเรว็ แลืะง�ายดาย
สำาหรบ้สตูรอาหารที่่�น�าสนใจแลืะข้อ้มูลืเพื่ิ�มเตมิเก่�ยวกบ้เค่ร ื�อง Airfryer โปรดเย่�ยม
ช้ม www.philips.com/kitchen หรอืดาวนโ์หลืดแอป NutriU ฟร*่ สำาหรบ้ 
IOS® หรอื Android™
*แอป NutriU อาจไม�มใ่หบ้รกิารในประเที่ศข้องค่ณ่
ในกรณ่น่� โปรดเข้า้ใช้เ้ว็บไซต ์Philips ในพื่ื �นที่่�ข้องค่ณ่เพื่ื�อรบ้แรงบน้ดาลืใจ
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สว่นประกอบั

1 Control panel
A  ป่� มเพื่ิ�มอณ่หภมูิ
B  ป่� มลืดอณ่หภมูิ
C  ป่� ม Menu
D  เมนูที่่�ต ้�งไวล้ื�วงหนา้
E  ป่� มเปิด/ปิด
F  ป่� มลืดเวลืา
G  ป่� มปรบ้เวลืา
H  ตว้บอกเวลืา
I  หนา้จอ
J  สญ้ญาณแสดงอณ่หภมูิ

2 ข้ด่แสดงระดบ้สงูสด่ (MAX)
3 ตะแกรง
4 ป่� มปลืดตะแกรง
5 กระที่ะ
6 สายไฟ
7 ที่างลืมออก
8 ที่างลืมเข้า้
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กอ่นการใช้ง้านคัร ั�งแรก

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

การเตรยีมตวักอ่นใช้ง้าน

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

•  หา้มวางสิ�งข้องใดๆ ที่่�ดา้นบนหรอืดา้นข้า้งข้องเค่ร ื�อง เพื่ราะอาจบง้ที่างลืมแลืะส�งผลืต�อ

การที่อดอาหารได ้

•  หา้มวางเค่ร ื�องที่่�กำาลืง้ที่ำางานไวข้้า้งใตห้รอืใกลืก้บ้วต้ถท่ี่่�อาจเสย่หายจากไอนำ �าไดง้�าย เช้�น 

ผน้งแลืะตูต้�างๆ

การใช้ง้าน

ตารางอาหาร

ตารางดา้นลื�างน่�ช้�วยใหค้่ณ่เลือืกการต้�งค่�าพื่ื �นฐานสำาหรบ้ประเภที่อาหารที่่�ค่ณ่
ตอ้งการเตรย่ม

หมายเหตุ

•  โปรดที่ราบว�า การต้�งค่�าเหลื�าน่�เป็นเพื่ย่งค่ำาแนะนำาเที่�าน้�น เนื�องจากส�วนผสมมท่ี่่�มา 

ข้นาด รปูร�าง รวมถงึแบรนดแ์ตกต�างกน้ออกไป เราจงึไม�สามารถรบ้ประกน้การต้�งค่�า

ส�วนผสมที่่�ดท่ี่่�สด่ใหก้บ้ค่ณ่ได ้

•  เมื�อเตรย่มอาหารที่่�มจ่ำานวนมาก (เช้�น มน้ฝร ้�งที่อด, ก่ง้, น�องไก�, ข้นมแช้�แข็้ง) ใหเ้ข้ย�า, 

หม่น หรอืกวนส�วนผสมในตะแกรง 2 ถงึ 3 ค่ร ้�งเพื่ื�อใหไ้ดผ้ลืลืพ้ื่ธิท์ี่่�มค่่วามสมำ�าเสมอกน้

สว่นผสม
ตำ�าสุด – สูงสุด 

ปรมิาณ

เวลา

(นาที)ี
อณุหภููมิ หมายเหตุ

เฟรนช้ฟ์รายแช้�แข็้งแที่�งบาง 
(7x7 มม./0.3x0.3 นิ�ว)

200-500 ก. / 
7-18 ออนซ ์

16-22 180°C/350°F •  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่น 2-3 ค่ร ้�ง

มน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมด (หนา
ประมาณ 10x10 มม./
0.4x0.4 นิ�ว)

200-500 ก. / 
7-18 ออนซ ์

18-26 180°C/350°F •  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่น 2-3 ค่ร ้�ง
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สว่นผสม
ตำ�าสุด – สูงสุด 

ปรมิาณ

เวลา

(นาที)ี
อณุหภููมิ หมายเหตุ

น้กเก็ตไก�แช้�แข็้ง 200-600 ก. / 
7-21 ออนซ ์

10-15 200°C/400°F •  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

ปอเป่�ยะแช้�แข็้ง 200-600 ก. / 
7-21 ออนซ ์

10-15 200°C/400°F •  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

แฮมเบอรเ์กอร ์(ประมาณ 
150 ก./ 5 ออนซ)์

1-3 ไส ้ 15-20 200°C/400°F

มท่ี่โลืฟ 800 ก. / 28 
ออนซ ์

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

เนื�อสบ้ไม�มก่ระดกู (ประมาณ 
150 ก./5 ออนซ)์

1-2 ช้ิ �น 11-15 200°C/400°F •  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

ไสก้รอกบาง (ประมาณ 50 
ก./1.8 ออนซ)์

1-6 ช้ิ �น 9-13 200°C/400°F •  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

น�องไก� (ประมาณ 125 ก./
4.5 ออนซ)์

2-6 ช้ิ �น 18-24 180°C/350°F •  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

อกไก� (ประมาณ 160 ก./6 
ออนซ)์

1-3 ช้ิ �น 20-25 180°C/350°F

ปลืาที่้�งตว้ (ประมาณ 300-
400 ก./11-14 ออนซ)์

ปลืา 1 ตว้ 15-20 200°C/400°F

เนื�อปลืา (ประมาณ 200 ก./
7 ออนซ)์

1-3 (1 ช้ ้�น) 22-25 160°C / 
325°F

ผก้รวม (ห้�นหยาบๆ) 200-600 ก./ 
7-21 ออนซ ์

10-20 180°C/350°F •  ต้�งเวลืาในการปรง่อาหารตาม
ค่วามตอ้งการข้องค่ณ่

•  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

มฟ้ฟิน (ประมาณ 50 ก./
1.8 ออนซ)์

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

Cake 500 ก./18 
ออนซ ์

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

ข้นมป้งแผ�น/กอ้นที่่�อบมา
แลืว้ (ประมาณ 60 ก./ 2 
ออนซ)์

1-4 ช้ิ �น 6-8 200°C/400°F

ข้นมป้งโฮมเมด 500 ก. / 18 
ออนซ ์

50-60 150°C/300°F •  ใช้อ้ป่กรณอ์บอาหาร
•  ค่วรที่ำาเป็นรปูที่รงที่่�แบนที่่�สด่
เที่�าที่่�จะเป็นไปไดเ้พื่ื�อหลืก่เลื่�ยง
ไม�ใหข้้นมป้งสม้ผส้เข้า้กบ้แผ�น
ที่ำาค่วามรอ้นเมื�อยกตว้ข้ึ �น
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Airfrying

ข้อ้คัวรระวงั

•  นี�คัอืเคัร ื�อง Airfryer ทีี�ทีำางานโดยใช้ล้มรอ้น หา้มเตมินำ�ามนั ไข้มนัช้นิด
ตา่งๆ หรอืข้องเหลวใดๆ กต็ามลงในกระทีะ

•  หา้มสมัผสัพื้ื �นผวิทีี�รอ้น ใช้ด้า้มจับััหรอืปุ่ม จับัักระทีะทีี�มคีัวามรอ้นดว้ยถุงุมอื
จับััข้องรอ้น

•  เคัร ื�องใช้ไ้ฟฟ้านี�เหมาะสำาหรบััการใช้ง้านในคัรวัเรอืนเที่านั�น
•  เมื�อคัณุใช้ง้านเคัรื�องคัร ั�งแรกอาจัมคีัวนัลอยออกมาจัากเคัรื�อง เป็น

เหตกุารณป์กติ
•  ไม่จัำาเป็นตอ้งอุน่เคัร ื�องกอ่น

1 เสำยีบื้ปลั�กไฟเข้ ��กบัื้เต้ ��รบัื้บื้นผู้นัง

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

3 ใสำ�สำ�วนผู้สำมืลงในต้ะแกรง

หมายเหตุ

•  เค่ร ื�อง Airfryer สามารถที่อดอาหารไดห้ลืากหลืายประเภที่ โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ เพื่ื�อ

ที่ราบปรมิาณที่่�ถกูตอ้งแลืะเวลืาที่อดโดยประมาณ

•  อย�าใส�อาหารเกนิปรมิาณที่่�ระบไ่วใ้นส�วน ‘ตารางอาหาร’ หรอืเตมิอาหารในตะกรา้เกนิ

ระดบ้สงูสด่ ‘MAX’ ที่่�ระบไ่ว ้เพื่ราะจะส�งผลืต�อค่ณ่ภาพื่ข้องการที่อดที่่�ได ้

•  ถา้ค่ณ่ตอ้งการปรง่อาหารต�างช้นิดในเวลืาเดย่วกน้ ตอ้งแน�ใจว�าค่ณ่ไดด้เูวลืาที่อดที่่�

แนะนำาไวส้ำาหรบ้อาหารช้นิดน้�นๆ ก�อนที่่�จะเร ิ�มที่อดพื่รอ้มกน้
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4 ใสำ�กระทำะพื้ร �อมืต้ะแกรงกลบัื้เข้ ��ไปใน Airfryer

ข้อ้คัวรระวงั

•  อย่าใช้ก้ระทีะโดยไม่มตีะแกรงข้า้งใน
•  หา้มสมัผสัทีี�กระทีะหรอืตะแกรงในระหวา่งหรอืหลงัการใช้ ้เนื�องจัากจัะมคีัวาม

รอ้นสูง

5 กดปุ� มืเปิด/ปิดเคู่ร ื�องเพื้ื�อเปิดเคู่ร ื�อง

6 กดปุ� มืเพื้ิ�มืหรอืลดอณุหภัม่ืเิพื้ื�อเลอืกอณุหภัม่ืทิำี�ต้ �องก�ร

7 กดปุ� มืปรบัื้เวล�เพื้ื�อเลอืกก�รต้ั�งเวล�ล�วงหน��ทำี�ต้ �องก�ร

8 กดปุ� มืเปิด/ปิดเพื้ื�อเร ิ�มืข้ั�นต้อนก�รปรงุอ�ห�ร

หมายเหตุ

•  ในข้ณะที่่�กำาลืง้ปรง่อาหาร อณ่หภมูแิลืะเวลืาจะแสดงสลืบ้กน้

•  นาที่ส่ด่ที่า้ยในการปรง่อาหารจะน้บเป็นวนิาที่่

•  ดทูี่่�ตารางอาหารพื่รอ้มการต้�งค่�าปรง่อาหารพื่ื �นฐานสำาหรบ้อาหารแต�ลืะช้นิด
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เคัล็ดลบัั

•  ในข้ณะที่่�กำาลืง้ปรง่อาหาร หากค่ณ่ตอ้งการเปลื่�ยนเวลืาหรอือณ่หภมูใินการปรง่อาหาร 

ใหก้ดป่� มข้ึ �นหรอืลืงที่่�เก่�ยวข้อ้งไดต้ลือดเวลืา

•  หากตอ้งการหยด่การปรง่อาหารช้ ้�วค่ราว ใหก้ดป่� มเปิด/ปิด หากตอ้งการประกอบ

อาหารต�อ ใหก้ดป่� มเปิด/ปิดอก่ค่ร ้�งเพื่ื�อประกอบอาหารต�อไป

•  อป่กรณจ์ะอยู�ในโหมดหยด่ช้ ้�วค่ราวโดยอต้โนมต้เิมื�อค่ณ่ดงึกระที่ะแลืะตะแกรงออก ข้้�น

ตอนการปรง่อาหารจะดำาเนินต�อไปเมื�อใส�กระที่ะแลืะตะแกรงลืงในเค่ร ื�องอก่ค่ร ้�ง

•  หากตอ้งการเปลี�ยนหน่วยอณุหภููมจิัากเซลเซยีสเป็นฟาหเ์รนไฮตห์รอืหน่วย
อื�นๆ บัน Airfryer ข้องคัณุ ใหก้ดปุ่มเพื้ิ�มและลดอณุหภููมพิื้รอ้มกนัคัา้งไว ้
ประมาณ 10 วนิาทีี

หมายเหตุ

•  หากค่ณ่ไม�ไดต้ ้�งค่�าเวลืาในการประกอบอาหารตามที่่�กำาหนดภายใน 30 นาที่ ่เค่ร ื�องจะ

ปิดสวติช้โ์ดยอต้โนมต้เิพื่ื�อเหตผ่ลืดา้นค่วามปลือดภย้

•  ส�วนผสมบางอย�างตอ้งมก่ารเข้ย�าหรอืพื่ลืกิเมื�อที่อดไปถงึค่ร ึ�งหนึ�งข้องเวลืาที่อด (โปรด

ด ู‘ตารางอาหาร’) ในการเข้ย�าส�วนผสม ใหด้งึกระที่ะพื่รอ้มตะแกรงออกวางบนส�วนบน

ที่่�ที่นค่วามรอ้นได ้เลืื�อนฝาปิดแลืะกดป่� มปลืดตะแกรงเพื่ื�อถอดตะแกรงออกแลืะเข้ย�า

ตะแกรงเหนืออ�าง จากน้�นใส�ตะแกรงไปที่่�กระที่ะย�าง แลืะนำาใส�กลืบ้เข้า้ไปในเค่ร ื�อง

•  หากค่ณ่ต้�งเวลืาไวท้ี่่�ค่ร ึ�งหนึ�งข้องเวลืาที่อด เมื�อค่ณ่ไดย้นิเสย่งกร ิ�งข้องตว้ต้�งเวลืา แสดง

ว�าถงึเวลืาเข้ย�าหรอืพื่ลืกิส�วนผสมแลืว้ ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าไดร้เ่ซต็ตว้ต้�งเวลืาใหม�เป็น

เวลืาที่อดที่่�เหลือื

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

หมายเหตุ

•  ค่ณ่สามารถหยด่ข้้�นตอนการที่ำาอาหารไดด้ว้ยตนเอง ในการดำาเนินการ ใหก้ดป่� มเปิด/

ปิด

10 ดงึกระทำะออกมื�และต้รวจัดว่��สำ�วนผู้สำมืพื้ร �อมืหรอืไมื�

ข้อ้คัวรระวงั

•  กระทีะ Airfryer รอ้นหลงัจัากการทีำาอาหาร วางกระทีะไวบ้ันสว่นบันทีี�ทีน
คัวามรอ้นไดเ้สมอ (เช้น่ ข้าต ั�งสามข้า เป็นตน้) เมื�อคัณุนำาออกจัากอปุกรณ์

หมายเหตุ

•  หากส�วนผสมยง้ไม�พื่รอ้ม ใหเ้ลืื�อนกระที่ะกลืบ้เข้า้ไปในเค่ร ื�อง Airfryer โดยจบ้ที่่�ดา้มจบ้ 

แลืว้เพื่ิ�มเวลืาใหก้บ้เวลืาที่่�ต ้�งไวอ้ก่สองสามนาที่่
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11 ในก�รนำ�สำ�วนผู้สำมืข้น�ดเล็กออก (เช้�น มืนัฝร ั�งทำอด) ให �ยกต้ะแกรงออกจั�ก
กระทำะโดยเลื�อนฝ�ปิดก�อน แล �วกดปุ� มืปลดต้ะแกรง

ข้อ้คัวรระวงั

•  หลงัจัากข้ั�นตอนการปรุงอาหาร กระทีะ ตะแกรง ตวัเคัร ื�องดา้นใน และสว่น
ผสมจัะมคีัวามรอ้น อาจัมไีอนำ�าออกมาจัาก Airfryer ข้้ �นอยู่กบััประเภูทีข้อง
สว่นผสมในกระทีะ

12 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 

หมายเหตุ

•  เมื�อตอ้งการนำาส�วนผสมที่่�มข่้นาดใหญ�หรอืเปราะบางออกมา ใหใ้ช้ท้ี่่�หน่บค่บ่ส�วนผสม

น้�นออกมา

•  นำ �ามน้ส�วนเกนิหรอืนำ �ามน้เจย่วออกที่่�ออกมาจากส�วนผสมจะถกูเก็บไวท้ี่่�กน้กระที่ะ

•  ค่ณ่อาจตอ้งเที่นำ �ามน้ที่่�เหลือืหรอืนำ �ามน้เจย่วออกจากกระที่ะอย�างระมด้ระวง้หลืง้การที่ำา

อาหารแต�ลืะค่ร ้�งหรอืก�อนการเข้ย�าหรอืเปลื่�ยนตะแกรงในกระที่ะ ที่้�งน่�ข้ึ �นอยู�กบ้ประเภที่

ข้องส�วนผสมที่่�ใช้ท้ี่ำาอาหาร วางตะแกรงไวบ้นพื่ื �นผวิที่่�ที่นค่วามรอ้น สวมถง่มอืจบ้ข้อง

รอ้นเพื่ื�อเที่นำ �ามน้ส�วนเกนิหรอืนำ �ามน้เจย่วออก นำาตะแกรงใส�กลืบ้ไปในกระที่ะ

เมื�อส�วนผสมช้ด่หนึ�งสก่พื่รอ้มแลืว้ Airfryer สามารถปรง่ช้ด่ส�วนผสมต�อไปไดท้ี่น้ที่่
หมายเหตุ

•  ดำาเนินตามข้้�นตอนที่่� 3 ถงึ 12 หากค่ณ่ตอ้งการเตรย่มส�วนผสมอก่ช้ด่หนึ�ง

การเลอืกโหมดการอุน่

1 กดปุ� มืเปิด/ปิด เพื้ื�อเปิดเคู่ร ื�อง Airfryer 

2 กดปุ� มืเมืน่จันกว��ไอคู่อนก�รอุ�นจัะกะพื้รบิื้ 
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3 กดปุ� มืเปิด/ปิดเพื้ื�อเร ิ�มืโหมืดก�รอุ�น 

หมายเหตุ

•  เวลืาการอ่�นจะต้�งค่�าไวท้ี่่� 30 นาที่ ่หากตอ้งการเปลื่�ยนเวลืาในการรก้ษาค่วามอ่�น (1 - 

30 นาที่)่ ใหก้ดป่� มลืดเวลืา เวลืาจะไดร้บ้การยนืยน้โดยอต้โนมต้ิ

•  ไม�สามารถเปลื่�ยนอณ่หภมูใินโหมดการอ่�นได ้

4 ห�กต้ �องก�รหยดุก�รโหมืดก�รอุ�นช้ ั�วคู่ร�ว ให �กดปุ� มืเปิด/ปิด ห�กต้ �องก�รเร ิ�มื
โหมืดก�รอุ�นอกีคู่ร ั�ง ให �กดปุ� มืเปิด/ปิดอกีคู่ร ั�ง

5 ห�กต้ �องก�รออกจั�กโหมืดก�รอุ�น ให �กดปุ� มืเปิด/ปิดคู่ ��งไว �

เคัล็ดลบัั

•  หากอาหารเช้�นเฟรนช้ฟ์รายสญูเสย่ค่วามกรอบไปในข้ณะที่่�อยู�ในโหมดการอ่�น ใหใ้ช้ ้

เวลืาการอ่�นใหน้อ้ยลืงโดยปิดเค่ร ื�องใหเ้รว็ข้ึ �น หรอืที่อดใหก้รอบอก่ค่ร ้�งประมาณ 2-3 

นาที่ท่ี่่�อณ่หภมู ิ180°C/350°F

หมายเหตุ

•  ข้ณะที่่�อยู�ในโหมดการอ่�น พื่ด้ลืมแลืะตว้ที่ำาค่วามรอ้นดา้นในเค่ร ื�องจะที่ำางานเป็นระยะๆ

•  โหมดการอ่�นออกแบบมาเพื่ื�อรก้ษาอาหารข้องค่ณ่ใหอ้่�นอยู�เสมอหลืง้จากที่่�ปรง่อาหาร

เสรจ็ในเค่ร ื�อง Airfryer ไม�ไดม้ไ่วส้ำาหรบ้การอ่�นรอ้น

การปรุงอาหารดว้ยคัา่ทีี�ต ั�งล่วงหน้า

1 ทำำ�ต้�มืข้ั�นต้อนทำี� 1 ถึงึ 5 ในบื้ทำ "Airfrying"

2 กดปุ� มืเมืน่ ไอคู่อนอ�ห�รว��งแช้�แข็้งกะพื้รบิื้ กดปุ� มืเมืน่จันกว��คู่��ทำี�ต้ ั�งล�วง
หน��ทำี�คู่ณุต้ �องก�รจัะกระพื้รบิื้ 

3 เร ิ�มืข้ั�นต้อนก�รปรงุอ�ห�รโดยก�รกดปุ� มืเปิด/ปิด 

หมายเหตุ

•  ในตารางต�อไปน่�ค่ณ่สามารถค่น้หาข้อ้มูลืเพื่ิ�มเตมิเก่�ยวกบ้ค่�าที่่�ต ้�งลื�วงหนา้
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ต ั�งคัา่ล่วงหน้า

เวลาทีี�ต ั�งไว ้

ล่วงหน้า (ตำ�า

สุด)

อณุหภููมทิีี�ต ั�งไว ้

ล่วงหน้า
นำ�าหนกั (สูงสุด) ข้อ้มูลข้องคัณุ

อาหารว�างแช้�แข็้งที่่�ที่ำา
จากมน้ฝร ้�ง

22 180°C/
350°F 500 ก./18 ออนซ ์

•  อาหารว�างแช้�แข็้งที่่�ที่ำาจาก
มน้ฝร ้�ง เช้�น เฟรนช้ฟ์ราย
แช้�แข็้ง เฟรนช้ฟ์รายแที่�ง
ใหญ� มน้ฝร ้�งที่อดแผ�น
ตาข้�าย ฯลืฯ

•  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่น 
2-3 ค่ร ้�ง

เฟรนช้ฟ์ราย
26 180°C/

350°F 500 ก./18 ออนซ ์

•  ใช้ม้น้ฝร ้�งสำาหรบ้ที่อด
•  ห้�นหนา 10x10 มม. / 
0.4x0.4 นิ�ว

•  แช้�ไวใ้นนำ �า 30 นาที่ ่ที่ำาให ้
แหง้ จากน้�นใส�นำ �ามน้ ¼ ถงึ 
1 ช้อ้นโตะ๊ลืงไป

•  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่น 
2-3 ค่ร ้�ง

น�องไก�
24 180°C/

350°F 750 ก./26 ออนซ ์
•  น�องไก�สงูสด่ 6 ช้ิ �น
•  เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

เนื�อปลืาประมาณ 200 
ก./7 ออนซ ์

23 160°C / 325°F 600 ก./21 ออนซ ์

มฟ้ฟิน
13 180°C/

350°F
50 ก./1.8 ออนซ ์
ต�อมฟ้ฟิน •  มฟ้ฟิน 7 ช้ิ �นในค่ร ้�งเดย่ว

เนื�อห้�น
13 200°C/

400°F 300 ก./11 ออนซ ์
•  เนื�อสบ้ไม�มก่ระดกูสงูสด่ 
2 ช้ิ �น

ผด้ผก้ 
20 180°C/

350°F 600 ก./21 ออนซ ์
•  ห้�นหยาบๆ
•  ใช้อ้ป่กรณอ์บอาหาร XL

อ่�น
30 80°C/

175°F ไม�ม่ •  ไม�สามารถปรบ้อณ่หภมูไิด ้
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เปลี�ยนเป็นคัา่ทีี�ต ั�งล่วงหน้าอื�น

1 ในระหว��งข้ั�นต้อนก�รปรงุอ�ห�ร กดปุ� มืเปิด/ปิดคู่ ��งไว �เพื้ื�อหยดุก�รปรงุอ�ห�ร 
จั�กนั�นอปุกรณจ์ัะอย่�ในโหมืดสำแต้นดบ์ื้�ย

2 กดปุ� มืเปิด/ปิดอกีคู่ร ั�งเพื้ื�อเปิดอปุกรณ์

3 กดปุ� มืเมืน่จันกว��คู่��ทำี�ต้ ั�งล�วงหน��ทำี�คู่ณุต้ �องก�รจัะกระพื้รบิื้ 

4 กดปุ� มืเปิด/ปิดเพื้ื�อเร ิ�มืข้ั�นต้อนก�รปรงุอ�ห�ร
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 การทีำามนัฝร ั�งทีอดโฮมเมด

การที่ำามน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมดใหอ้ร�อยโดยใช้เ้ค่ร ื�อง Airfryer:

 - เลือืกช้นิดมน้ฝร ้�งที่่�มล่ืก้ษณะเหมาะสำาหรบ้การที่อด เช้�น มน้ฝร ้�งที่่�สดแลืะม่
ค่วามเป็นแป้ง (เล็ืกนอ้ย)

 - ค่วรที่อดมน้ฝร ้�งดว้ยลืมรอ้นในสด้ส�วนไม�เกนิ 500 ก./18 ออนซเ์พื่ื�อใหไ้ด ้
ผลืลืพ้ื่ธิท์ี่่�ดท่ี่่�สด่ การที่อดมน้ฝร ้�งจำานวนมากจะที่ำาใหก้รอบนอ้ยกว�าการที่อดใน
จำานวนที่่�นอ้ยกว�า

1 ปอกมืนัฝร ั�งและหั�นเป็นแทำ�ง (หน� 10 x 10 มืมื./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

หมายเหตุ

•  อย�าเอย่งอ�างเพื่ื�อเที่มน้ฝร ้�งแที่�งที่้�งหมดลืงในตะกรา้ในค่ราวเดย่ว เพื่ื�อป้องกน้ไม�ใหเ้ที่

นำ �ามน้ส�วนเกนิลืงในกระที่ะ

6 ใสำ�มืนัฝร ั�งแทำ�งลงในต้ะกร �� 

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

การทีำาคัวามสะอาด

คัำาเตอืน

•  รอใหต้ะกรา้ กระทีะ และดา้นในข้องเคัรื�องเย็นกอ่น แลว้จัง้เร ิ�มทีำาคัวามสะอาด
•  กระทีะ ตะกรา้ และดา้นในข้องเคัรื�องมกีารเคัลอืบัสารกนัอาหารตดิ อย่าใช้ ้

อปุกรณท์ีำาคัวามสะอาดในคัรวัทีี�เป็นโลหะหรอืสารทีำาคัวามสะอาดทีี�กดักรอ่น 
เพื้ราจัะทีำาใหส้ารทีี�เคัลอืบัอยู่ไดร้บััคัวามเสยีหายได้

ที่ำาค่วามสะอาดเค่ร ื�องหลืง้ใช้ง้านที่ก่ค่ร ้�ง เช้ด็นำ �ามน้แลืะไข้มน้ออกจากดา้นลื�างข้อง
กระที่ะหลืง้การใช้ท้ี่ก่ค่ร ้�ง
1 กดปุ�มื On/Off (     ) เพื้ื�อปิดเคู่ร ื�อง ถึอดปลั�กออกจั�กเต้ ��รบัื้ และทำิ �งให �

เคู่ร ื�องเย็นลง 
เคัล็ดลบัั

•  นำากระที่ะแลืะตะกรา้ออกเพื่ื�อใหเ้ค่ร ื�อง Airfryer เย็นลืงเรว็ข้ึ �น
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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’)

เคัล็ดลบัั

•  หากมเ่ศษอาหารตดิอยู�ที่่�กระที่ะหรอืตะแกรง ค่ณ่สามารถนำาไปแช้�ในนำ �ารอ้นแลืะนำ �ายา

ลืา้งจานเป็นเวลืา 10-15 นาที่ไ่ด ้การแช้�นำ �าจะที่ำาใหอ้าหารไม�ตดิแน�นแลืะเช้ด็ออกง�าย

ข้ึ �น ค่ณ่ตอ้งใช้น้ำ �ายาลืา้งจานที่่�สามารถข้จด้นำ �ามน้แลืะไข้มน้ หากมค่่ราบไข้มน้บนกระที่ะ

หรอืตะกรา้ที่่�ไม�สามารถลืา้งออกไดด้ว้ยนำ �ารอ้นหรอืนำ �ายาลืา้งจาน ใหใ้ช้น้ำ �ายาข้จด้ค่ราบ

ไข้มน้ 

•  ในกรณ่ที่่�มเ่ศษอาหารตดิอยู�ในแผ�นที่ำาค่วามรอ้น ใหน้ำาออกดว้ยแปรงข้นน่�มหรอืน่�ม

ปานกลืาง อย�าใช้แ้ปรงข้นโลืหะหรอืแปรงข้นแข็้งเด็ดข้าดเพื่ราะอาจที่ำาใหส้ารเค่ลือืบ

แผ�นที่ำาค่วามรอ้นเสย่หาย

4 ใช้ �ผู้ ��ช้บุื้นำ ��บื้ดิพื้อหมื�ดเช้ด็ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ดด ��นนอกเคู่ร ื�อง

หมายเหตุ

•  ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าไม�มค่่วามช้ื �นอยู�บนแผงค่วบค่ม่ เช้ด็แผงค่วบค่ม่ใหแ้หง้ หลืง้จากที่่�

ที่ำาค่วามสะอาด

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
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ตารางการทีำาคัวามสะอาด

การจัดัเกบ็ั

1 ถึอดปลั�ก แล �วทำิ �งไว �ให �เย็น

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

หมายเหตุ

•  ถอืเค่ร ื�อง Airfryer ในแนวนอนเสมอ ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าค่ณ่ไดจ้บ้กระที่ะไวท้ี่่�ส�วนหนา้

ข้องเค่ร ื�องเนื�องจากกระที่ะที่่�มต่ะแกรงสามารถเลืื�อนออกมาจากเค่ร ื�องไดห้ากเอย่งลืงโดย

บง้เอญิ ซึ�งอาจที่ำาใหช้้ ิ �นส�วนเหลื�าน่�เสย่หาย

•  ตรวจดใูหแ้น�ใจที่ก่ค่ร ้�งว�าที่ก่ช้ิ �นที่่�สามารถถอดไดใ้นเค่ร ื�อง Airfryer ยดึเข้า้ที่่�แลืว้ก�อนที่่�

จะเค่ลืื�อนยา้ยแลืะ/หรอืเก็บ

การรไีซเคัลิ

 - เมื�อหมดอายก่ารใช้ง้านแลืว้ หา้มที่ิ �งผลืติภณ้ฑ์น่์�รวมกบ้ข้ยะในค่รว้เรอืนที่้�วไป 
แต�ค่วรนำาไปที่ิ �งที่่�จด่รวบรวมข้ยะเพื่ื�อนำาไปรไ่ซเค่ลิื เพื่ื�อช้�วยรก้ษาสภาวะสิ�ง
แวดลือ้มที่่�ด่

 - ปฏิบิต้ติามกฎระเบย่บข้องประเที่ศข้องค่ณ่สำาหรบ้การแยกเก็บผลืติภณ้ฑ์ ์
ไฟฟ้าแลืะอเิล็ืกที่รอนิกส ์การกำาจด้อย�างถกูตอ้งช้�วยป้องกน้ผลืสบืเนื�องที่างลืบ
ที่่�อาจเกดิข้ึ �นกบ้สิ�งแวดลือ้มแลืะสข่้ภาพื่ข้องมน่ษย ์
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การรบััประกนัและสนบััสนุน

หากค่ณ่ตอ้งการข้อ้มูลืหรอืการสน้บสน่น โปรดเข้า้ช้มเว็บไซต ์
www.philips.com/support หรอือ�านข้อ้มูลืจากเอกสารแผ�นพื่บ้ที่่�แยกเฉพื่าะ 
เก่�ยวกบ้การรบ้ประกน้ที่้�วโลืก

วธิีแีกไ้ข้ปัญหา

ในบที่น่� เราไดร้วบรวมป้ญหาต�างๆ ที่่�อาจเกดิข้ึ �นกบ้เค่ร ื�องได ้หากยง้ไม�
สามารถแกไ้ข้ป้ญหาตามข้อ้มูลืดา้นลื�างได ้โปรดดรูายการค่ำาถามที่่�พื่บบ�อยที่่� 
www.philips.com/support หรอืตดิต�อศนูยบ์รกิารลืกูค่า้ในประเที่ศข้องค่ณ่

ปัญหา สาเหตทุีี�เป็นไปได้ วธิีแีกปั้ญหา

ดา้นนอกข้องเค่ร ื�องจะ
เกดิค่วามรอ้นระหว�าง
การใช้ ้

ค่วามรอ้นภายในแผ�ข้ยายออกมา
ถงึผน้งดา้นนอก

เป็นเหตก่ารณป์กต ิดา้มจบ้แลืะป่� มที่้�งหมดที่่�ค่ณ่
ตอ้งจบ้ระหว�างใช้จ้ะเย็นพื่อที่่�สามารถจบ้ได ้

กระที่ะ ตะกรา้ แลืะดา้นในข้องเค่ร ื�องจะรอ้นเสมอ
เมื�อเปิดเค่ร ื�อง เพื่ื�อใหป้รง่อาหารไดอ้ย�างเหมาะสม 
ส�วนต�างๆ เหลื�าน่�รอ้นเกนิกว�าที่่�จะสม้ผส้เสมอ

ถา้ค่ณ่เปิดเค่ร ื�องไวเ้ป็นเวลืานาน บางส�วนจะ
รอ้นมากจนไม�สามารถสม้ผส้ได ้พื่ื �นที่่�เหลื�าน่�จะม่
สญ้ลืก้ษณบ์นเค่ร ื�องดง้น่�:

 
ตราบใดที่่�ค่ณ่ระวง้บรเิวณที่่�รอ้นแลืะไม�ไปสม้ผส้โดน 
เค่ร ื�องน่�ก็จะใช้ไ้ดอ้ย�างปลือดภย้

มน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมดไม�
เป็นไปตามที่่�ฉ้นค่าดไว ้

ค่ณ่ใช้ม้น้ฝร ้�งผดิช้นิด เพื่ื�อใหไ้ดผ้ลืลืพ้ื่ธิด์ท่ี่่�สด่ ใหใ้ช้ม้น้ฝร ้�งที่่�สดแลืะม่
เนื�อไม�ฉำ�า ถา้ค่ณ่ตอ้งเก็บมน้ฝร ้�งไว ้หา้มเก็บไวใ้นที่่�

เย็น เช้�น ตูเ้ย็น เลือืกมน้ฝร ้�งที่่�บรรจภ่ณ้ฑ์ร์ะบไ่วว้�า
เหมาะสำาหรบ้การที่อด

ใส�ส�วนผสมลืงในตะกรา้มากเกนิไป ที่ำาตามค่ำาแนะนำาในคู่�มอืผูใ้ช้ใ้นหนา้ 17 เพื่ื�

เตรย่มมน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมด

ส�วนผสมบางช้นิดจำาเป็นตอ้งเข้ย�า
เมื�อที่อดไปไดค้่ร ึ�งที่างข้องเวลืาใน
การประกอบอาหารที่่�ต ้�งไว ้

ที่ำาตามค่ำาแนะนำาในคู่�มอืผูใ้ช้ใ้นหนา้ 17 เพื่ื�

เตรย่มมน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมด

เค่ร ื�อง Airfryer ไม�เปิด
เค่ร ื�อง

ยง้ไม�เสย่บปลื้�กไฟ ตรวจสอบว�าเสย่บปลื้�กไฟเข้า้กบ้เตา้รบ้บนผน้ง
อย�างถกูตอ้งหรอืไม�
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ปัญหา สาเหตทุีี�เป็นไปได้ วธิีแีกปั้ญหา

มเ่ค่ร ื�องใช้ไ้ฟฟ้าหลืายเค่ร ื�องที่่�

เสย่บไวก้บ้เตา้รบ้เดย่ว
Airfryer มก่ำาลืง้ไฟฟ้าสงู ลืองเสย่บปลื้�กที่่�เตา้รบ้อื�น
แลืะตรวจสอบฟิวส ์

ฉ้นเห็นมบ่างจด่ที่่�ลือก
ในเค่ร ื�อง Airfryer

อาจมจ่ด่เล็ืกๆ เกดิข้ึ �นภายใน
กระที่ะข้อง Airfryer เนื�องจาก
การไปสม้ผส้หรอืข้ดูข้ด่พื่ื �นผวิที่่�

มส่ารเค่ลือืบโดยบง้เอญิ (เช้�น ใน
ระหว�างที่ำาค่วามสะอาดดว้ยเค่ร ื�อง
มอืที่ำาค่วามสะอาดสำาหรบ้งาน
หน้กแลืะ/หรอืข้ณะใส�ตะกรา้)

ค่ณ่สามารถป้องกน้ค่วามเสย่หายไดโ้ดยการวาง
ตะกรา้เข้า้ไปในกระที่ะอย�างถกูตอ้ง ถา้ค่ณ่ใส�
ตะกรา้เข้า้ไปที่่�ม่ม ดา้นข้า้งตะกรา้อาจกระแที่ก
กบ้ผน้งข้องกระที่ะ ที่ำาใหผ้วิเค่ลือืบลือกเป็นรอย
เล็ืกๆ โปรดที่ราบว�ากรณ่ดง้กลื�าวไม�เป็นอน้ตราย
เนื�องจากวส้ดท่ี่้�งหมดปลือดภย้สำาหรบ้อาหาร

มค่่วน้สข่้าวลือยออกมา
จากเค่ร ื�อง

ค่ณ่กำาลืง้ปรง่อาหารที่่�มส่�วนผสม
ตดิมน้

เที่นำ �ามน้หรอืไข้มน้ส�วนเกนิออกอย�างระมด้ระวง้ แลืว้
ปรง่อาหารต�อได ้

กระที่ะยง้มค่่ราบมน้จากการใช้ ้
ค่ร ้�งก�อน

ค่วน้ข้าวเกดิจากเศษไข้มน้ที่่�ตกค่า้งอยู�ที่ำาใหก้ระที่ะ
รอ้นมากข้ึ �น หม้�นที่ำาค่วามสะอาดกระที่ะแลืะตะกรา้
ใหท้ี่้�วหลืง้การใช้ท้ี่ก่ค่ร ้�ง

เกล็ืดข้นมป้งหรอืส�วนผสมช้บ่ที่อด
อาจไม�ตดิกบ้อาหาร

ช้�องอากาศเล็ืกๆ ข้องเกล็ืดข้นมป้งจะที่ำาใหเ้กดิค่วน้
ข้าวได ้ใหบ้บ่เกล็ืดข้นมป้งหรอืส�วนผสมช้บ่ที่อดเข้า้
กบ้อาหารเพื่ื�อใหต้ดิแน�น

ซอสหมก้ เหลืา้ หรอืนำ �าจากเนื�อจะ
กระเด็นจากไข้มน้หรอืไข้

ใช้ก้ระดาษซบ้อาหารแหง้สนิที่ดแ่ลืว้ก�อนวางใน
ตะกรา้

หนา้จอบน Airfryer 
แสดง "E1"

อป่กรณเ์สย่หาย/ช้ำารด่
ใหต้ดิต�อศนูยด์แูลืลืกูค่า้ข้อง Philips หรอืตดิต�อ
ศนูยด์แูลืลืกูค่า้ข้อง Philips ในประเที่ศข้องค่ณ่

อาจจด้เก็บ Airfryer ข้องค่ณ่ในที่่�

ที่่�เย็นเกนิไป

หากเก็บอป่กรณข์้องค่ณ่ไวใ้นที่่�อณ่หภมูแิวดลือ้ม
ตำ�า ใหอ้่�นเค่ร ื�องจนมอ่ณ่หภมูเิที่�ากบ้อณ่หภมูหิอ้ง
เป็นเวลืาอย�างนอ้ย 15 นาที่ก่�อนที่่�ค่ณ่จะเสย่บปลื้�ก
อก่ค่ร ้�ง 
หากจอแสดงผลืข้องค่ณ่ยง้แสดง "E1" ใหต้ดิต�อ
ศนูยด์แูลืลืกูค่า้ข้อง Philips หรอืตดิต�อศนูยด์แูลื
ลืกูค่า้ข้อง Philips ในประเที่ศข้องค่ณ่
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