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ข้อ้สำาคัญั
โปรดอา่นข้อ้มูลืที่่�สำาคญ้อยา่งลืะเอย่ดกอ่นใชง้านเคร ื�องแลืะเก็บคูม่อืไวเ้พื่ื�อใชอ้า้งองิ
ในภายหลืง้

อนัต้ราย
 - ให้ใ้ส่ส่่ว่นผส่มที่่�ต้อ้งการที่อดลงในต้ะกรา้เส่มอ เพื่่�อป้้องกนัไม่ให้ส้่ว่นผส่ม

ส่มัผสั่กบัชิ้้ �นส่ว่นให้ค้วามรอ้น 
 - อย่า่คลมุป้้ดที่่�เป้้ดอากาศเข้า้และออกข้ณะเคร ่�องที่ำางาน
 - อย่า่เต้ม้นำ �ามนัลงในกระที่ะเน่�องจากอาจที่ำาให้ไ้ฟลกุไห้มไ้ด ้
 - ห้า้มจุม่ต้วัเคร ่�องลงในนำ �าห้รอ่ข้องเห้ลวใดๆ ห้รอ่เป้้ดนำ �ากอ๊กไห้ลผ่านต้วัเคร ่�อง
 - อย่า่ให้น้ำ �า ห้รอ่ข้องเห้ลวใด ๆ เข้า้ส่่ต่้วัเคร ่�องเพื่่�อเป็้นการป้้องกนัไม่ให้เ้กด้ไฟฟ้า

ชิ้อ็ต้
 - อย่า่ใส่อ่าห้ารที่่�มป่้รม้าณเกน้ระดบัส่ง่ส่ดุที่่�ระบไุวใ้นต้ะกรา้
 - อย่า่ส่มัผสั่ดา้นในต้วัเคร ่�องข้ณะที่่�เคร ่�องที่ำางาน
 - ต้รวจส่อบให้ม้ั�นใจเส่มอวา่เคร ่�องที่ำาความรอ้นวา่งและไม่มอ่าห้ารต้ด้อย่่ใ่นเคร ่�อง

ที่ำาความรอ้น

คัำาเต้อ้น
 - กอ่นใชิ้ง้านโป้รดต้รวจส่อบแรงดนัไฟที่่�ระบบุนผลต้้ภัณัฑ์ว์า่ต้รงกบัแรงดนัไฟที่่�

ใชิ้ภ้ัาย่ในบา้นห้รอ่ไม่
 - ห้า้มใชิ้ผ้ลต้้ภัณัฑ์น่์� ห้ากป้ลั�กไฟ ส่าย่ไฟ ห้รอ่ต้วัเคร ่�องเกด้การชิ้ำารดุ
 - ห้ากส่าย่ไฟชิ้ำารดุ คณุต้อ้งให้ช้ิ้า่งผ่ช้ิ้ำานาญข้อง Philips ดำาเน้นการให้,้ ศน่ย่ ์

บรก้ารที่่�ไดร้บัอนุญาต้จาก Philips ห้รอ่ผ่ท้ี่่�ผ่านการฝึึกอบรม ดำาเน้นการ
เป้ล่�ย่นให้เ้พื่่�อห้ลก่เล่�ย่งอนัต้ราย่ที่่�อาจเกด้ข้ึ �น

 - เด็กอาย่ ุ8 ป่้และมากกวา่ และผ่ท้ี่่�มส่่ภัาพื่รา่งกาย่ไม่ส่มบร่ณห์้รอ่ส่ภัาพื่จต้้ใจ
ไม่ป้กต้ ้ห้รอ่ข้าดป้ระส่บการณแ์ละความร่ค้วามเข้า้ใจส่ามารถใชิ้ง้านเคร ่�องน่�

ได ้โดย่ต้อ้งอย่่ใ่นการควบคมุดแ่ลห้รอ่ไดร้บัคำาแนะนำาในการใชิ้ง้านที่่�ป้ลอดภัยั่
และเข้า้ใจถงึอนัต้ราย่ที่่�เก่�ย่วข้อ้งในการใชิ้ง้าน ห้า้มเด็กเลน่เคร ่�อง ห้า้มให้เ้ด็ก
ที่ำาความส่ะอาดและดแ่ลรกัษาเคร ่�อง เวน้แต้เ่ด็กอาย่ ุ8 ป่้ข้ึ �นไป้ และอย่่ภ่ัาย่ใต้ ้
การควบคมุดแ่ล

 - เก็บเคร ่�องและส่าย่ไฟให้ห้้า่งจากมอ่เด็กอาย่ตุ้ำ�ากวา่ 8 ป่้
 - ห้า้มวางส่าย่ไฟบนพื่่ �นผว้ที่่�มค่วามรอ้น
 - เส่ย่่บป้ลั�กไฟเข้า้กบัเต้า้รบัที่่�ต้อ่ส่าย่ดน้ไวเ้รย่่บรอ้ย่แลว้เที่า่นั�น ต้รวจดใ่ห้แ้น่ใจ

เส่มอวา่เส่ย่่บป้ลั�กไฟเข้า้กบัเต้า้รบับนผนังแน่นดแ่ลว้
 - เคร ่�องน่�ไม่ไดม้ว่ตั้ถปุ้ระส่งคใ์นการใชิ้ร้ว่มกบัเคร ่�องต้ั�งเวลาภัาย่นอกห้รอ่ระบบ

รโ่มที่คอนโที่รลแย่ก 
 - อย่า่วางเคร ่�องต้ด้กำาแพื่งห้รอ่ต้ด้กบัเคร ่�องใชิ้อ้่�นๆ เวน้ระย่ะดา้นห้ลงัและที่ั�งส่อง

ดา้นข้องเคร ่�องอย่า่งนอ้ย่ 10 ซม. และเวน้ระย่ะเห้น่อเคร ่�อง 10 ซม. ห้า้มวางส่้�ง
ข้องใดๆ ที่่�ดา้นบนข้องเคร ่�อง 
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 - ห้า้มใชิ้ง้านเคร ่�องเพื่่�อจดุป้ระส่งคอ์่�นนอกเห้น่อจากที่่�อธิบ้าย่ไวใ้นค่ม่อ่การใชิ้ง้าน
 - ระห้วา่งการที่อดดว้ย่ลมรอ้น ไอความรอ้นจะถก่ระบาย่ออกมาที่างชิ้อ่งเป้้ด

อากาศออก รกัษาระย่ะห้า่งระห้วา่งมอ่และใบห้นา้ข้องคณุให้ห้้า่งจากไอนำ �าและ
ชิ้อ่งเป้้ดอากาศออก โป้รดระมดัระวงัไอนำ �าและความรอ้นเม่�อคณุนำากระที่ะออก
จากเคร ่�อง 

 - พื่่ �นผว้ส่ว่นที่่�ส่ามารถจบัต้อ้งไดอ้าจมค่วามรอ้นในระห้วา่งการใชิ้ง้าน
 - กระที่ะ ต้ะแกรง และอปุ้กรณเ์ส่รม้อ่�นๆ ภัาย่ใน Airfryer จะมค่วามรอ้นในข้ณะ

ใชิ้ง้าน โป้รดใชิ้ค้วามระมดัระวงัเม่�อใชิ้ง้าน
 - ห้า้มวางเคร ่�องไวบ้นห้รอ่ใกลก้บัเต้าแกส๊่ที่่�มค่วามรอ้นห้รอ่เต้าไฟฟ้าและแผ่น

ที่ำาความรอ้นดว้ย่ไฟฟ้าที่กุป้ระเภัที่ ห้รอ่ในเต้าอบที่่�มค่วามรอ้น
 - ห้า้มใชิ้ส้่ว่นผส่มที่่�มน่ำ �าห้นักเบาห้รอ่กระดาษรองอบในต้วัเคร ่�อง
 - ไม่ควรวางเคร ่�องบนห้รอ่ใกลก้บัวสั่ดทุี่่�ต้ด้ไฟง่าย่ เชิ้น่ ผา้ม่าน ห้รอ่ผา้ป้โ่ต้ะ๊
 - ห้า้มป้ลอ่ย่ให้เ้คร ่�องที่ำางานที่้ �งไวต้้ามลำาพื่งั
 - ถอดป้ลั�กเคร ่�องออกที่นัที่ ่ห้ากคณุเห็้นมค่วนัดำาลอย่ออกมาจากต้วัเคร ่�อง รอ

จนกระที่ั�งควนักระจาย่จนห้มดกอ่นจงึนำากระที่ะออกจากเคร ่�องได ้
 - การจดัเก็บมนัฝึร ั�ง : อณุห้ภัม่จ้ะต้อ้งเห้มาะส่มกบัพื่นัธิุม์นัฝึร ั�งที่่�จดัเก็บไวแ้ละ

จะต้อ้งมอ่ณุห้ภัม่ต้้ำ�ากวา่ 6°C เพื่่�อลดความเส่่�ย่งในการเกด้ส่ารอะครล้าไมดใ์น
อาห้ารที่่�เต้รย่่มไว ้

 - ไม่ควรใชิ้ม้อ่เป่้ย่กเส่ย่่บป้ลั�กไฟเคร ่�องห้รอ่ใชิ้ง้านปุ้่ มควบคมุ
 - เคร ่�องน่�ไดร้บัการออกแบบมาเพื่่�อใชิ้ท้ี่่�อณุห้ภัม่แ้วดลอ้มระห้วา่ง 5ºC และ 

40ºC

ข้อ้คัวรระวงั
 - เคร ่�องน่�ผลต้้มาเพื่่�อใชิ้ง้านภัาย่ในครวัเรอ่นเที่า่นั�น ไม่ใชิ้เ่พื่่�อใชิ้ใ้นส่ภัาพื่

แวดลอ้มอ่�น เชิ้น่ ห้อ้งครวัส่ำาห้รบัพื่นักงานในรา้นคา้ ส่ำานักงาน ฟารม์ห้รอ่
ส่ภัาพื่แวดลอ้มการที่ำางานอ่�น และไม่ใชิ้เ่พื่่�อการใชิ้ง้านโดย่ลก่คา้ในโรงแรม 
โมเต็้ล ห้อ้งพื่กั และส่ภัาพื่แวดลอ้มการพื่กัอาศยั่อ่�น

 - ให้น้ำาเคร ่�องไป้ที่่�ศน่ย่บ์รก้ารที่่�ไดร้บัอนุญาต้จากฟ้ลป้้ส่เ์พื่่�อต้รวจส่อบห้รอ่
ซอ่มแซม อย่า่พื่ย่าย่ามซอ่มแซมเคร ่�องดว้ย่ต้วัเอง มฉ้ะนั�นการรบัป้ระกนัจะเป็้น
โมฆะ

 - ห้ากนำาเคร ่�องไป้ใชิ้ใ้นที่างไม่เห้มาะส่ม นำาไป้ใชิ้ใ้นการคา้ห้รอ่กึ�งการคา้ ห้รอ่ใชิ้ ้
โดย่ไม่ป้ฏิบ้ตั้ต้้ามคำาแนะนำาการใชิ้ง้านในค่ม่อ่น่� การรบัป้ระกนัจะถอ่เป็้นโมฆะ
และ Philips จะไม่รบัผด้ชิ้อบต้อ่ความเส่ย่่ห้าย่ใดๆ ที่ั�งส่้ �น

 - วางและใชิ้ง้านอปุ้กรณบ์นพื่่ �นที่่�แห้ง้ เรย่่บ มั�นคง และมพ่ื่่ �นผว้เส่มอกนัเที่า่นั�น 
 - ดงึป้ลั�กออกห้ลงัการใชิ้ง้านที่กุคร ั�ง
 - ป้ลอ่ย่ให้เ้คร ่�องเย็่นลงป้ระมาณ 30 นาที่ ่กอ่นจดัห้รอ่ลา้งที่ำาความส่ะอาด
 - ต้รวจส่อบให้แ้น่ใจวา่ส่ว่นผส่มที่่�ที่อดแลว้มส่่เ่ห้ลอ่งที่อง ไม่ใชิ้ส่่น่ำ �าต้าลไห้มห้้รอ่

ดำา ให้น้ำาส่ว่นที่่�ไห้มอ้อก ห้า้มที่อดมนัฝึร ั�งส่ดที่่�อณุห้ภัม่ส้่ง่กวา่ 180°C (เพื่่�อลด
การเกด้ส่ารอะครล้าไมด)์ 
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 - โป้รดใชิ้ค้วามระมดัระวงัในข้ณะที่ำาความส่ะอาดพื่่ �นที่่�ส่ว่นบนข้องชิ้อ่งป้รงุ
อาห้าร: ส่ว่นป้ระกอบที่่�ที่ำาความรอ้นอย่่,่ ข้อบข้องชิ้้ �นส่ว่นโลห้ะ

 - ต้รวจส่อบให้ม้ั�นใจเส่มอวา่อาห้ารส่กุดแ่ลว้ใน Airfryer
 - ต้รวจส่อบให้ม้ั�นใจเส่มอวา่คณุส่ามารถควบคมุ Airfryer ข้องคณุได ้
 - เม่�อป้รงุอาห้ารที่่�มไ่ข้มนั Airfryer อาจมค่วนัออกมา

คัล้�นแมู่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
ผลืติภณ้ฑ์ข์้อง Philips ร่น่น่�สอดคลือ้งตามมาตรฐานแลืะกฎข้อ้บง้คบ้เก่�ยวกบ้
คลืื�นแม่เหล็ืกไฟฟ้าที่ก่ประการ

ระบับัปิดเคัร้�องอตั้โนมูตั้ิ
เคร ื�องมฟ้่งกช์น้ตด้ไฟอต้โนมต้ ิหากคณ่ไม่ไดก้ดป่่ มภายใน 20 นาที่ ่เคร ื�องจะปิด
การที่ำางานโดยอต้โนมต้ ิหากตอ้งการปิดเคร ื�องดว้ยตนเอง ใหก้ดป่่ มเปิด/ปิดเคร ื�อง

ข้อ้มููลเบั้ �องต้น้
ข้อแสดงความยนิดท่ี่่�คณ่เลือืกซื้ื �อผลืติภณ้ฑ์ข์้องเรา แลืะยนิดต่อ้นรบ้สู ่Philips
เพื่ื�อใหค้ณ่ไดร้บ้ประโยชนอ์ยา่งเต็มที่่�จากบรกิารที่่� Philips มอบให ้โปรดลืงที่ะเบย่น
ผลืติภณ้ฑ์ข์้องคณ่ที่่� www.philips.com/welcome
Philips Airfryer คอื Airfryer ร่น่เดย่วที่่�มเ่ที่คโนโลืย ่Rapid Air ที่่�ไม่เหมอืนใคร
ในการที่อดอาหารโปรดข้องคณ่โดยใสน่ำ �ามน้เพื่ย่งเล็ืกนอ้ยหรอืไม่ใสเ่ลืยเพื่ื�อไข้มน้ที่่�

นอ้ยลืงถึงึ 90%
เที่คโนโลืย ่Rapid Air ข้อง Philips สามารถึปรง่อาหารไดห้ลืากหลืายแบบใน
อป่กรณด์ไ่ซื้นร์ปูปลืาดาวข้องเราเพื่ื�อผลืลืพ้ื่ธ์อ์น้สมบรูณแ์บบต้�งแตค่ำาแรกจนคำา
สด่ที่า้ย
ตอนน่�คณ่ก็สามารถึเพื่ลืดิเพื่ลืนิไปกบ้อาหารที่อดที่่�ปรง่อยา่งสมบรูณแ์บบ ที่่�ที่ ้�ง
กรอบนอกน่่มใน โดยการที่อด ปิ�ง ยา่ง แลืะอบที่่�ใหค้ณ่เตรย่มอาหารรสชาตเิย่�ยม
หลืากหลืายรปูแบบที่่�ที่ ้�งดต่อ่สข่้ภาพื่ รวดเรว็ แลืะง่ายดาย
สำาหรบ้สตูรอาหารที่่�น่าสนใจแลืะข้อ้มูลืเพื่ิ�มเตมิเก่�ยวกบ้เคร ื�อง Airfryer โปรดเย่�ยม
ชม www.philips.com/kitchen หรอืดาวนโ์หลืดแอป NutriU ฟร*่ สำาหรบ้ 
IOS® หรอื Android™
*แอป NutriU อาจไม่มใ่หบ้รกิารในประเที่ศข้องคณ่
ในกรณ่น่� โปรดเข้า้ใชเ้ว็บไซื้ต ์Philips ในพื่ื �นที่่�ข้องคณ่เพื่ื�อรบ้แรงบน้ดาลืใจ
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สว่นประกอบั
1 Control panel

A  ป่่ มเพื่ิ�มอณ่หภมูิ
B  ป่่ มลืดอณ่หภมูิ
C  ป่่ ม Menu
D  เมนูที่่�ต ้�งไวล้ืว่งหนา้
E  ป่่ มเปิด/ปิด
F  ป่่ มลืดเวลืา
G  ป่่ มปรบ้เวลืา
H  ตว้บอกเวลืา 
I  หนา้จอ
J  สญ้ญาณแสดงอณ่หภมูิ

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

2 นำาสต้ิ �กเกอรห์รอ้ป้ายใดกต็้ามู (หากมู)ี ออกจัากเคัร้�อง

3 ทำำาคัวามูสะอาดใหท้ำ ั�วทำ ั�งเคัร ้�องการกอ่นใช้ง้านคัร ั�งแรก ต้ามูทำี�ระบุัไว ้
ในบัทำการทำำาคัวามูสะอาด

การเต้รยีมูต้วักอ่นใช้ง้าน
1 วางเคัร้�องบันพื้้ �นผิวิทำี�มู ั�นคัง อยู่ในแนวระนาบั เสมูอกนั และทำนต้อ่

คัวามูรอ้น
หมูายเหตุ้

 • ห้า้มวางส่้�งข้องใดๆ ที่่�ดา้นบนห้รอ่ดา้นข้า้งข้องเคร ่�อง เพื่ราะอาจบงัที่างลมและส่ง่ผลต้อ่
การที่อดอาห้ารได ้

 • ห้า้มวางเคร ่�องที่่�กำาลงัที่ำางานไวข้้า้งใต้ห้้รอ่ใกลก้บัวตั้ถทุี่่�อาจเส่ย่่ห้าย่จากไอนำ �าไดง้่าย่ เชิ้น่ 
ผนังและต้่ต้้า่งๆ

 • ป้ลอ่ย่จกุย่างไวใ้นกระที่ะ ห้า้มถอดออกกอ่นป้รงุอาห้าร

การใช้ง้าน

ต้ารางอาหาร

ตารางดา้นลืา่งน่�ชว่ยใหค้ณ่เลือืกการต้�งคา่พื่ื �นฐานสำาหรบ้ประเภที่อาหารที่่�คณ่
ตอ้งการเตรย่ม

หมูายเหตุ้

• โป้รดที่ราบวา่ การต้ั�งคา่เห้ลา่น่�เป็้นเพื่ย่่งคำาแนะนำาเที่า่นั�น เน่�องจากส่ว่นผส่มมท่ี่่�มา 
ข้นาด รป่้รา่ง รวมถงึแบรนดแ์ต้กต้า่งกนัออกไป้ เราจงึไม่ส่ามารถรบัป้ระกนัการต้ั�งคา่
ส่ว่นผส่มที่่�ดท่ี่่�ส่ดุให้ก้บัคณุได ้

• เม่�อเต้รย่่มอาห้ารที่่�มจ่ำานวนมาก (เชิ้น่ มนัฝึร ั�งที่อด, กุง้, น่องไก,่ ข้นมแชิ้แ่ข็้ง) ให้เ้ข้ย่า่, 
ห้มุน ห้รอ่กวนส่ว่นผส่มในต้ะแกรง 2 ถงึ 3 คร ั�งเพื่่�อให้ไ้ดผ้ลลพัื่ธิท์ี่่�มค่วามส่มำ�าเส่มอกนั

สว่นผิสมู ต้ำ�าสุด – สูงสุด 
ปรมิูาณ

เวลา
(นาทำ)ี อณุหภูัมูิ หมูายเหตุ้

เฟรนชิ้ฟ์ราย่แชิ้แ่ข็้งแที่ง่บาง 
(7x7 มม./0.3x0.3 น้�ว)

200-800 ก. / 
7-28 ออนซ ์

14-31 180°C/350°F • เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คน 2-3 
คร ั�ง

มนัฝึร ั�งที่อดโฮมเมด (ห้นา
ป้ระมาณ 10x10 มม./
0.4x0.4 น้�ว)

200-800 ก. / 
7-28 ออนซ ์

20-40 180°C/350°F • เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คน 2-3 
คร ั�ง

นักเก็ต้ไกแ่ชิ้แ่ข็้ง 200-600 ก./ 
7-21 ออนซ ์

9-20 200°C/400°F • เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คนใน
ระห้วา่งป้รงุ
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สว่นผิสมู ต้ำ�าสุด – สูงสุด 
ปรมิูาณ

เวลา
(นาทำ)ี อณุหภูัมูิ หมูายเหตุ้

ป้อเป่้�ย่ะแชิ้แ่ข็้ง 200-600 ก./ 
7-21 ออนซ ์

9-20 200°C/400°F • เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คนใน
ระห้วา่งป้รงุ

แฮมเบอรเ์กอร ์(ป้ระมาณ 
150 ก./ 5 ออนซ)์

1-5 ไส่ ้ 16-21 200°C/400°F

มท่ี่โลฟ 1200 ก. / 42 
ออนซ ์

55-60 150°C/300°F • ใชิ้อ้ปุ้กรณอ์บอาห้าร

เน่�อส่บัไม่มก่ระดก่ (ป้ระมาณ 
150 ก./5 ออนซ)์

1-4 ชิ้้ �น 15-20 200°C/400°F • เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คนใน
ระห้วา่งป้รงุ

ไส่ก้รอกบาง (ป้ระมาณ 50 
ก./2 ออนซ)์

2-10 ชิ้้ �น 11-15 200°C/400°F • เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คนใน
ระห้วา่งป้รงุ

น่องไก ่(ป้ระมาณ 125 ก./
4.5 ออนซ)์

2-8 ชิ้้ �น 17-27 180°C/350°F • เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คนใน
ระห้วา่งป้รงุ

อกไก ่(ป้ระมาณ 160 ก./6 
ออนซ)์

1-5 ชิ้้ �น 15-25 180°C/350°F

ไกท่ี่ั�งต้วั 1200 ก./42 
ออนซ ์

60-70 180°C/350°F

ป้ลาที่ั�งต้วั (ป้ระมาณ 300-
400 ก./11-14 ออนซ)์

ป้ลา 1-2 ต้วั 20-25 200°C/400°F

เน่�อป้ลา (ป้ระมาณ 200 ก./
7 ออนซ)์

1-5 (1 ชิ้ ั�น) 25-32 160°C / 325°F

ผกัรวม (ห้ั�นห้ย่าบๆ) 200-800 ก./
7-28 ออนซ ์

9-18 180°C/350°F • ต้ั�งเวลาในการป้รงุอาห้าร
ต้ามความต้อ้งการข้องคณุ

• เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คนใน
ระห้วา่งป้รงุ

มฟัฟ้น (ป้ระมาณ 50 ก./
1.8 ออนซ)์

1-9 13-15 180°C/350°F • ใชิ้ถ้ว้ย่มฟัฟ้น

Cake 500 ก./18 
ออนซ ์

40-45 160°C/325°F • ใชิ้พ้ื่ม้พื่เ์คก้

ข้นมปั้งแผ่น/กอ้นที่่�อบมา
แลว้ (ป้ระมาณ 60 ก./ 2 
ออนซ)์

1-6 ชิ้้ �น 6-8 200°C/400°F

ข้นมปั้งโฮมเมด 800 ก. / 28 
ออนซ ์

55-65 150°C/300°F • ใชิ้อ้ปุ้กรณอ์บอาห้าร
• ควรที่ำาเป็้นรป่้ที่รงที่่�แบนที่่�ส่ดุ

เที่า่ที่่�จะเป็้นไป้ไดเ้พื่่�อห้ลก่
เล่�ย่งไม่ให้ข้้นมปั้งส่มัผสั่เข้า้
กบัแผ่นที่ำาความรอ้นเม่�อย่ก
ต้วัข้ึ �น
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Airfrying

ข้อ้คัวรระวงั

 • น่ี่�คือืเคืรื่ ื�อง Airfryer ที่่�ที่ำ�ง�นี่โดยใช้ล้มรื่อ้นี่ ห้�้มเติมินี่ำ��มนัี่ ไขมนัี่ช้นิี่ด
ติ�่งๆ ห้รื่อืของเห้ลวใดๆ ก็ต็ิ�มลงในี่ก็รื่ะที่ะ

 • ห้�้มสัมัผัสััพื้ื �นี่ผัวิที่่�รื่อ้นี่ ใช้ด้�้มจับัห้รื่อืปุ่่่ม จับัก็รื่ะที่ะที่่�มค่ืว�มรื่อ้นี่ดว้ยถุง่มอื
จับัของรื่อ้นี่

 • เคืรื่ ื�องใช้ไ้ฟฟ้�น่ี่�เห้ม�ะสัำ�ห้รื่บัก็�รื่ใช้ง้�นี่ในี่คืรื่วัเรื่อืนี่เที่่�นี่ั�นี่
 • เมื�อคืณ่ใช้ง้�นี่เคืรื่ื�องคืรื่ ั�งแรื่ก็อ�จัมค่ืวนัี่ลอยออก็ม�จั�ก็เคืรื่ื�อง เป็ุ่นี่

เห้ติก่็�รื่ณป์ุ่ก็ติิ
 • ไม่จัำ�เป็ุ่นี่ติอ้งอ่น่ี่เคืรื่ ื�องก็อ่นี่

1 เสยีบัปล ั�กไฟเข้า้กบััเต้า้รบัับันผินงั

2 นำากระทำะพื้รอ้มูต้ะกรา้ออกจัากเคัร้�องโดยดงึทำี�ดา้มูจับัั

3 ใสส่ว่นผิสมูลงในต้ะแกรง

หมูายเหตุ้

• เคร ่�อง Airfryer ส่ามารถที่อดอาห้ารไดห้้ลากห้ลาย่ป้ระเภัที่ โป้รดด ่‘ต้ารางอาห้าร’ เพื่่�อ
ที่ราบป้รม้าณที่่�ถก่ต้อ้งและเวลาที่อดโดย่ป้ระมาณ

• อย่า่ใส่อ่าห้ารเกน้ป้รม้าณที่่�ระบไุวใ้นส่ว่น ‘ต้ารางอาห้าร’ ห้รอ่เต้ม้อาห้ารในต้ะกรา้เกน้
ระดบัส่ง่ส่ดุ ‘MAX’ ที่่�ระบไุว ้เพื่ราะจะส่ง่ผลต้อ่คณุภัาพื่ข้องการที่อดที่่�ได ้

• ถา้คณุต้อ้งการป้รงุอาห้ารต้า่งชิ้น้ดในเวลาเดย่่วกนั ต้อ้งแน่ใจวา่คณุไดด้เ่วลาที่อดที่่�

แนะนำาไวส้่ำาห้รบัอาห้ารชิ้น้ดนั�นๆ กอ่นที่่�จะเร ้�มที่อดพื่รอ้มกนั

4 ใสก่ระทำะพื้รอ้มูต้ะแกรงกลบััเข้า้ไปใน Airfryer

ข้อ้คัวรระวงั

• อย่าใช้ก้ระทำะโดยไมู่มูตี้ะแกรงข้า้งใน
• หา้มูสมัูผิสัทำี�กระทำะหรอ้ต้ะแกรงในระหวา่งหรอ้หลงัการใช้ ้เน้�องจัากจัะมูคีัวามู
รอ้นสูง
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5 กดปุ่มูเปิด/ปิดเคัร้�องเพื้้�อเปิดเคัร ้�อง

6 กดปุ่มูเพื้ิ�มูหรอ้ลดอณุหภูัมูเิพื้้�อเลอ้กอณุหภูัมูทิำี�ต้อ้งการ

7 กดปุ่มูปรบััเวลาเพื้้�อเลอ้กการต้ ั�งเวลาล่วงหน้าทำี�ต้อ้งการ

8 กดปุ่มูเปิด/ปิดเพื้้�อเร ิ�มูข้ ั�นต้อนการปรุงอาหาร

หมูายเหตุ้

• ในข้ณะที่่�กำาลงัป้รงุอาห้าร อณุห้ภัม่แ้ละเวลาจะแส่ดงส่ลบักนั
• นาที่ส่่ดุที่า้ย่ในการป้รงุอาห้ารจะนับเป็้นวน้าที่่
• ดท่ี่่�ต้ารางอาห้ารพื่รอ้มการต้ั�งคา่ป้รงุอาห้ารพื่่ �นฐานส่ำาห้รบัอาห้ารแต้ล่ะชิ้น้ด

เคัล็ดลบัั

• ในข้ณะที่่�กำาลงัป้รงุอาห้าร ห้ากคณุต้อ้งการเป้ล่�ย่นเวลาห้รอ่อณุห้ภัม่ใ้นการป้รงุอาห้าร 
ให้ก้ดปุ้่ มข้ึ �นห้รอ่ลงที่่�เก่�ย่วข้อ้งไดต้้ลอดเวลา

• ห้ากต้อ้งการห้ย่ดุการป้รงุอาห้ารชิ้ ั�วคราว ให้ก้ดปุ้่ มเป้้ด/ป้้ด ห้ากต้อ้งการป้ระกอบ
อาห้ารต้อ่ ให้ก้ดปุ้่ มเป้้ด/ป้้ดอก่คร ั�งเพื่่�อป้ระกอบอาห้ารต้อ่ไป้

• อปุ้กรณจ์ะอย่่ใ่นโห้มดห้ย่ดุชิ้ ั�วคราวโดย่อตั้โนมตั้เ้ม่�อคณุดงึกระที่ะและต้ะแกรงออก ข้ั�น
ต้อนการป้รงุอาห้ารจะดำาเน้นต้อ่ไป้เม่�อใส่ก่ระที่ะและต้ะแกรงลงในเคร ่�องอก่คร ั�ง

• หากต้อ้งการเปลี�ยนหน่วยอณุหภูัมูจิัากเซลเซยีสเป็นฟาหเ์รนไฮต้ห์รอ้หน่วย
อ้�นๆ บัน Airfryer ข้องคัณุ ใหก้ดปุ่มูเพื้ิ�มูและลดอณุหภูัมูพิื้รอ้มูกนัคัา้งไว ้
ประมูาณ 10 วนิาทำี
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หมูายเหตุ้

• ห้ากคณุไม่ไดต้้ ั�งคา่เวลาในการป้ระกอบอาห้ารต้ามที่่�กำาห้นดภัาย่ใน 30 นาที่ ่เคร ่�องจะ
ป้้ดส่วต้้ชิ้โ์ดย่อตั้โนมตั้เ้พื่่�อเห้ต้ผุลดา้นความป้ลอดภัยั่

• ส่ว่นผส่มบางอย่า่งต้อ้งมก่ารเข้ย่า่ห้รอ่พื่ลก้เม่�อที่อดไป้ถงึคร ึ�งห้นึ�งข้องเวลาที่อด (โป้รด
ด ่‘ต้ารางอาห้าร’) ในการเข้ย่า่ส่ว่นผส่ม ให้ด้งึกระที่ะพื่รอ้มต้ะแกรงออกวางบนส่ว่นบน
ที่่�ที่นความรอ้นได ้เล่�อนฝึาป้้ดและกดปุ้่ มป้ลดต้ะแกรงเพื่่�อถอดต้ะแกรงออกและเข้ย่า่
ต้ะแกรงเห้น่ออา่ง จากนั�นใส่ต่้ะแกรงไป้ที่่�กระที่ะย่า่ง และนำาใส่ก่ลบัเข้า้ไป้ในเคร ่�อง

• ห้ากคณุต้ั�งเวลาไวท้ี่่�คร ึ�งห้นึ�งข้องเวลาที่อด เม่�อคณุไดย้่น้เส่ย่่งกร ้�งข้องต้วัต้ั�งเวลา แส่ดง
วา่ถงึเวลาเข้ย่า่ห้รอ่พื่ลก้ส่ว่นผส่มแลว้ ต้รวจส่อบให้แ้น่ใจวา่ไดร้เ่ซต็้ต้วัต้ั�งเวลาให้ม่เป็้น
เวลาที่อดที่่�เห้ลอ่

9 เมู้�อคัณุไดย้นิเสยีงกริ�งข้องต้วัต้ ั�งเวลา แสดงวา่คัรบักำาหนดเวลาปรุง
อาหารทำี�ต้ ั�งไวแ้ลว้

หมูายเหตุ้

• คณุส่ามารถห้ย่ดุข้ั�นต้อนการที่ำาอาห้ารไดด้ว้ย่ต้นเอง ในการดำาเน้นการ ให้ก้ดปุ้่ มเป้้ด/
ป้้ด

10 ดงึกระทำะออกมูาและต้รวจัดูวา่สว่นผิสมูพื้รอ้มูหรอ้ไมู่

ข้อ้คัวรระวงั

• กระทำะ Airfryer รอ้นหลงัจัากการทำำาอาหาร วางกระทำะไวบ้ันสว่นบันทำี�ทำน
คัวามูรอ้นไดเ้สมูอ (เช้น่ ข้าต้ ั�งสามูข้า เป็นต้น้) เมู้�อคัณุนำาออกจัากอปุกรณ์

หมูายเหตุ้

• ห้ากส่ว่นผส่มย่งัไม่พื่รอ้ม ให้เ้ล่�อนกระที่ะกลบัเข้า้ไป้ในเคร ่�อง Airfryer โดย่จบัที่่�ดา้มจบั 
แลว้เพื่้�มเวลาให้ก้บัเวลาที่่�ต้ ั�งไวอ้ก่ส่องส่ามนาที่่

11 ในการนำาสว่นผิสมูข้นาดเล็กออก (เช้น่ มูนัฝร ั�งทำอด) ใหย้กต้ะแกรง
ออกจัากกระทำะโดยเล้�อนฝาปิดกอ่น แลว้กดปุ่มูปลดต้ะแกรง

ข้อ้คัวรระวงั

• หลงัจัากข้ั�นต้อนการปรุงอาหาร กระทำะ ต้ะแกรง ต้วัเคัร ้�องดา้นใน และสว่น
ผิสมูจัะมูคีัวามูรอ้น อาจัมูไีอนำ�าออกมูาจัาก Airfryer ข้ึ �นอยู่กบััประเภัทำข้อง
สว่นผิสมูในกระทำะ
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12 นำาสว่นผิสมูออกจัากต้ะกรา้โดยใสใ่นช้ามูหรอ้จัาน นำาต้ะแกรงออก
มูาจัากกระทำะเสมูอเพื้้�อเทำสิ�งทำี�อยู่ข้า้งในออกมูาใหห้มูด เน้�องจัาก
นำ�ามูนัรอ้นอาจัอยู่ทำี�ดา้นล่างข้องกระทำะ 

หมูายเหตุ้

• เม่�อต้อ้งการนำาส่ว่นผส่มที่่�มข่้นาดให้ญห่้รอ่เป้ราะบางออกมา ให้ใ้ชิ้ท้ี่่�ห้น่บคบ่ส่ว่นผส่ม
นั�นออกมา

• นำ �ามนัส่ว่นเกน้ห้รอ่นำ �ามนัเจย่่วออกที่่�ออกมาจากส่ว่นผส่มจะถก่เก็บไวท้ี่่�กน้กระที่ะ
• คณุอาจต้อ้งเที่นำ �ามนัที่่�เห้ลอ่ห้รอ่นำ �ามนัเจย่่วออกจากกระที่ะอย่า่งระมดัระวงัห้ลงัการที่ำา

อาห้ารแต้ล่ะคร ั�งห้รอ่กอ่นการเข้ย่า่ห้รอ่เป้ล่�ย่นต้ะแกรงในกระที่ะ ที่ั�งน่�ข้ึ �นอย่่ก่บัป้ระเภัที่
ข้องส่ว่นผส่มที่่�ใชิ้ท้ี่ำาอาห้าร วางต้ะแกรงไวบ้นพื่่ �นผว้ที่่�ที่นความรอ้น ส่วมถงุมอ่จบัข้อง
รอ้นเพื่่�อเที่นำ �ามนัส่ว่นเกน้ห้รอ่นำ �ามนัเจย่่วออก นำาต้ะแกรงใส่ก่ลบัไป้ในกระที่ะ

เมื�อสว่นผสมชด่หนึ�งสก่พื่รอ้มแลืว้ Airfryer สามารถึปรง่ชด่สว่นผสมตอ่ไปไดท้ี่น้ที่่
หมูายเหตุ้

• ดำาเน้นต้ามข้ั�นต้อนที่่� 3 ถงึ 12 ห้ากคณุต้อ้งการเต้รย่่มส่ว่นผส่มอก่ชิ้ดุห้นึ�ง

การเล้อกโหมูดการอุ่น

1 กดปุ่มูเมูนูจันกวา่ไอคัอนการอุน่จัะกะพื้รบิั 

2 กดปุ่มูเปิด/ปิดเพื้้�อเร ิ�มูโหมูดการอุน่ 

หมูายเหตุ้

• เวลาการอุน่จะต้ั�งคา่ไวท้ี่่� 30 นาที่ ่ห้ากต้อ้งการเป้ล่�ย่นเวลาในการรกัษาความอุน่ (1 - 
30 นาที่)่ ให้ก้ดปุ้่ มลดเวลา เวลาจะไดร้บัการย่น่ย่นัโดย่อตั้โนมตั้้

• ไม่ส่ามารถเป้ล่�ย่นอณุห้ภัม่ใ้นโห้มดการอุน่ได ้

3 หากต้อ้งการหยุดการโหมูดการอุน่ช้ ั�วคัราว ใหก้ดปุ่มูเปิด/ปิด หาก
ต้อ้งการเร ิ�มูโหมูดการอุน่อกีคัร ั�ง ใหก้ดปุ่มูเปิด/ปิดอกีคัร ั�ง

4 หากต้อ้งการออกจัากโหมูดการอุน่ ใหก้ดปุ่มูเปิด/ปิดคัา้งไว ้
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เคัล็ดลบัั

• ห้ากอาห้ารเชิ้น่เฟรนชิ้ฟ์ราย่ส่ญ่เส่ย่่ความกรอบไป้ในข้ณะที่่�อย่่ใ่นโห้มดการอุน่ ให้ใ้ชิ้ ้
เวลาการอุน่ให้น้อ้ย่ลงโดย่ป้้ดเคร ่�องให้เ้รว็ข้ึ �น ห้รอ่ที่อดให้ก้รอบอก่คร ั�งป้ระมาณ 2-3 
นาที่ท่ี่่�อณุห้ภัม่ ้180°C/350°F

หมูายเหตุ้

• ข้ณะที่่�อย่่ใ่นโห้มดการอุน่ พื่ดัลมและต้วัที่ำาความรอ้นดา้นในเคร ่�องจะที่ำางานเป็้นระย่ะๆ
• โห้มดการอุน่ออกแบบมาเพื่่�อรกัษาอาห้ารข้องคณุให้อุ้น่อย่่เ่ส่มอห้ลงัจากที่่�ป้รงุอาห้าร

เส่รจ็ในเคร ่�อง Airfryer ไม่ไดม้ไ่วส้่ำาห้รบัการอุน่รอ้น

การปรุงอาหารด้วยคั่าทำี่ต้ั้งล่วงหน้า

1 ทำำาต้ามูข้ั�นต้อนทำี� 1 ถึงึ 5 ในบัทำ "Airfrying"

2 กดปุ่มูเมูนู ไอคัอนอาหารวา่งแช้แ่ข็้งกะพื้รบิั กดปุ่มูเมูนูจันกวา่คัา่ทำี�
ต้ ั�งล่วงหน้าทำี�คัณุต้อ้งการจัะกระพื้รบิั 

3 เร ิ�มูข้ ั�นต้อนการปรุงอาหารโดยการกดปุ่มูเปิด/ปิด 

หมูายเหตุ้

• ในต้ารางต้อ่ไป้น่�คณุส่ามารถคน้ห้าข้อ้ม่ลเพื่้�มเต้ม้เก่�ย่วกบัคา่ที่่�ต้ ั�งลว่งห้นา้

ต้ ั�งคัา่ล่วงหน้า
เวลาทำี�ต้ ั�งไว ้
ล่วงหน้า (ต้ำ�า

สุด)

อณุหภูัมูทิำี�ต้ ั�งไว ้
ล่วงหน้า นำ�าหนกั (สูงสุด) ข้อ้มููลข้องคัณุ

อาหารวา่งแชแ่ข็้งที่่�ที่ำา
จากมน้ฝร ้�ง

31 180°C/
350°F 800 ก./28 ออนซื้ ์

• อาห้ารวา่งแชิ้แ่ข็้งที่่�ที่ำาจาก
มนัฝึร ั�ง เชิ้น่ เฟรนชิ้ฟ์ราย่
แชิ้แ่ข็้ง เฟรนชิ้ฟ์ราย่แที่ง่
ให้ญ ่มนัฝึร ั�งที่อดแผ่น
ต้าข้า่ย่ ฯลฯ

• เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คน 
2-3 คร ั�ง
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ต้ ั�งคัา่ล่วงหน้า
เวลาทำี�ต้ ั�งไว ้
ล่วงหน้า (ต้ำ�า

สุด)

อณุหภูัมูทิำี�ต้ ั�งไว ้
ล่วงหน้า นำ�าหนกั (สูงสุด) ข้อ้มููลข้องคัณุ

เฟรนชฟ์ราย
38 180°C/

350°F 800 ก./28 ออนซื้ ์

• ใชิ้ม้นัฝึร ั�งส่ำาห้รบัที่อด
• ห้ั�นห้นา 10x10 มม. / 

0.4x0.4 น้�ว
• แชิ้ไ่วใ้นนำ �า 30 นาที่ ่ที่ำาให้ ้

แห้ง้ จากนั�นใส่น่ำ �ามนั ¼ ถงึ 
1 ชิ้อ้นโต้ะ๊ลงไป้

• เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คน 
2-3 คร ั�ง

น่องไก่
27 180°C/

350°F
1000 ก./35 
ออนซื้ ์

• น่องไกส่่ง่ส่ดุ 8 ชิ้้ �น
• เข้ย่า่ กลบัดา้น ห้รอ่คนใน

ระห้วา่งป้รงุ

ปลืาที่้�งตว้ประมาณ 300 
ก./11 ออนซื้ ์

20 200°C/
400°F 600 ก./21 ออนซื้ ์

Cake
45 160°C/

325°F 500 ก./18 ออนซื้ ์
• ใชิ้อ้ปุ้กรณอ์บอาห้าร XL 

(199 x 189 x 80 มม.)

เนื�อห้�น
20 200°C/

400°F 600 ก./21 ออนซื้ ์
• เน่�อส่บัไม่มก่ระดก่ส่ง่ส่ดุ 

4 ชิ้้ �น

ผด้ผก้ 
18 180°C/

350°F 800 ก./28 ออนซื้ ์
• ห้ั�นห้ย่าบๆ
• ใชิ้อ้ปุ้กรณอ์บอาห้าร XL

อ่น่
30 80°C/

175°F ไม่ม่ • ไม่ส่ามารถป้รบัอณุห้ภัม่ไ้ด ้

เปลี่ยนเป็นคั่าทำี่ต้ั้งล่วงหน้าอ้่น

1 ในระหวา่งข้ ั�นต้อนการปรุงอาหาร กดปุ่มูเปิด/ปิดคัา้งไวเ้พื้้�อหยุดการ
ปรุงอาหาร จัากนั�นอปุกรณจ์ัะอยู่ในโหมูดสแต้นดบ์ัาย
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2 กดปุ่มูเปิด/ปิดอกีคัร ั�งเพื้้�อเปิดอปุกรณ์

3 กดปุ่มูเมูนูจันกวา่คัา่ทำี�ต้ ั�งล่วงหน้าทำี�คัณุต้อ้งการจัะกระพื้รบิั 

4 กดปุ่มูเปิด/ปิดเพื้้�อเร ิ�มูข้ ั�นต้อนการปรุงอาหาร

การทำำามูันฝรั่งทำอดโฮมูเมูด

การที่ำามน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมดใหอ้รอ่ยโดยใชเ้คร ื�อง Airfryer:
 - เลือืกชนิดมน้ฝร ้�งที่่�มล่ืก้ษณะเหมาะสำาหรบ้การที่อด เชน่ มน้ฝร ้�งที่่�สดแลืะม่
ความเป็นแป้ง (เล็ืกนอ้ย)

 - ควรที่อดมน้ฝร ้�งดว้ยลืมรอ้นในสด้สว่นไม่เกนิ 800 ก./28 ออนซื้เ์พื่ื�อใหไ้ด ้
ผลืลืพ้ื่ธ์ท์ี่่�ดท่ี่่�สด่ การที่อดมน้ฝร ้�งจำานวนมากจะที่ำาใหก้รอบนอ้ยกวา่การที่อดใน
จำานวนที่่�นอ้ยกวา่

1 ปอกมูนัฝร ั�งและห ั�นเป็นแทำ่ง (หนา 10 x 10 มูมู./0.4 x 0.4 นิ�ว) 

2 แช้มู่นัฝร ั�งแทำ่งในอา่งนำ�าอย่างน้อย 30 นาทำี

3 เทำมูนัฝร ั�งออกจัากอา่งแลว้ซบัันำ�าใหแ้หง้ดว้ยผิา้เช้ด็จัานหรอ้กระดาษ
เช้ด็มูอ้

4 รนินำ�ามูนัปรุงอาหารหนึ�งช้อ้นโต้ะ๊ลงในอา่ง เทำมูนัฝร ั�งแทำ่งลงในอา่ง
แลว้คัลุกจันกระทำ ั�งนำ �ามูนัเคัลอ้บัผิวิอย่างทำ ั�วถึงึ

5 ใช้นิ้�วหรอ้อปุกรณเ์คัร้�องคัรวัหยบิัมูนัฝร ั�งออกจัากอา่งเพื้้�อใหน้ำ �ามูนั
สว่นเกนิยงัคังอยู่ในอา่ง
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หมูายเหตุ้

• อย่า่เอย่่งอา่งเพื่่�อเที่มนัฝึร ั�งแที่ง่ที่ั�งห้มดลงในต้ะกรา้ในคราวเดย่่ว เพื่่�อป้้องกนัไม่ให้เ้ที่
นำ �ามนัส่ว่นเกน้ลงในกระที่ะ

6 ใสมู่นัฝร ั�งแทำ่งลงในต้ะกรา้ 

7 ทำอดมูนัฝร ั�งแทำ่งและเข้ย่าต้ะแกรง 2-3 คัร ั�งในระหวา่งการทำอด

การทำำาคัวามูสะอาด

คัำาเต้อ้น

• รอใหต้้ะกรา้ กระทำะ และดา้นในข้องเคัร้�องเย็นกอ่น แลว้จังึเร ิ�มูทำำาคัวามูสะอาด
• กระทำะ ต้ะกรา้ และดา้นในข้องเคัร้�องมูกีารเคัลอ้บัสารกนัอาหารต้ดิ อย่าใช้ ้
อปุกรณท์ำำาคัวามูสะอาดในคัรวัทำี�เป็นโลหะหรอ้สารทำำาคัวามูสะอาดทำี�กดักรอ่น 
เพื้ราจัะทำำาใหส้ารทำี�เคัลอ้บัอยู่ไดร้บััคัวามูเสยีหายได้

ที่ำาความสะอาดเคร ื�องหลืง้ใชง้านที่ก่คร ้�ง เชด็นำ �ามน้แลืะไข้มน้ออกจากดา้นลืา่งข้อง
กระที่ะหลืง้การใชท้ี่ก่คร ้�ง
1 กดปุ่มู On/Off (   ) เพื้้่อปิดเคัร้่อง ถึอดปลั๊กออกจัากเต้้ารับั และทำิ้ง

ให้เคัร้่องเย็นลง 
เคัล็ดลบัั

• นำากระที่ะและต้ะกรา้ออกเพื่่�อให้เ้คร ่�อง Airfryer เย็่นลงเรว็ข้ึ �น

2 ทำิ �งนำ �ามูนัเจัยีวหรอ้นำ �ามูนัออกจัากสว่นล่างข้องกระทำะ

3 ทำำาคัวามูสะอาดกระทำะและต้ะแกรงในเคัร้�องลา้งจัาน คัณุยงัสามูารถึ
ทำำาคัวามูสะอาดไดใ้นนำ�ารอ้น นำ �ายาลา้งจัานและฟองนำ�าทำี�ไมู่ทำำาใหเ้กดิ
รอยข้ดีข่้วน (โปรดดู ‘บัทำการทำำาคัวามูสะอาด’)

ห้มาย่เห้ตุ้

 • นำากระที่ะที่่�มจ่กุย่างใส่เ่ข้า้ไป้ในเคร ่�องลา้งจาน ห้า้มถอดจกุย่างออกกอ่นที่ำาความส่ะอาด

เคัล็ดลบัั

• ห้ากมเ่ศษอาห้ารต้ด้อย่่ท่ี่่�กระที่ะห้รอ่ต้ะแกรง คณุส่ามารถนำาไป้แชิ้ใ่นนำ �ารอ้นและนำ �าย่า
ลา้งจานเป็้นเวลา 10-15 นาที่ไ่ด ้การแชิ้น่ำ �าจะที่ำาให้อ้าห้ารไม่ต้ด้แน่นและเชิ้ด็ออกง่าย่
ข้ึ �น คณุต้อ้งใชิ้น้ำ �าย่าลา้งจานที่่�ส่ามารถข้จดันำ �ามนัและไข้มนั ห้ากมค่ราบไข้มนับนกระที่ะ
ห้รอ่ต้ะกรา้ที่่�ไม่ส่ามารถลา้งออกไดด้ว้ย่นำ �ารอ้นห้รอ่นำ �าย่าลา้งจาน ให้ใ้ชิ้น้ำ �าย่าข้จดัคราบ
ไข้มนั 

• ในกรณ่ที่่�มเ่ศษอาห้ารต้ด้อย่่ใ่นแผ่นที่ำาความรอ้น ให้น้ำาออกดว้ย่แป้รงข้นนุ่มห้รอ่นุ่ม
ป้านกลาง อย่า่ใชิ้แ้ป้รงข้นโลห้ะห้รอ่แป้รงข้นแข็้งเด็ดข้าดเพื่ราะอาจที่ำาให้ส้่ารเคลอ่บ
แผ่นที่ำาความรอ้นเส่ย่่ห้าย่
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4 ใช้ผ้ิา้ช้บุันำ�าบัดิพื้อหมูาดเช้ด็ทำำาคัวามูสะอาดดา้นนอกเคัร้�อง

หมูายเหตุ้

• ต้รวจส่อบให้แ้น่ใจวา่ไม่มค่วามชิ้่ �นอย่่บ่นแผงควบคมุ เชิ้ด็แผงควบคมุให้แ้ห้ง้ ห้ลงัจากที่่�

ที่ำาความส่ะอาด

5 ทำำาคัวามูสะอาดช้ิ �นสว่นทำำาคัวามูรอ้นดว้ยแปรงทำำาคัวามูสะอาดเพื้้�อ
ข้จัดัเศษอาหาร

6 ทำำาคัวามูสะอาดดา้นในเคัร้�องดว้ยนำ�ารอ้นและฟองนำ�านุ่มู

ต้ารางการทำำาคัวามูสะอาด
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การจัดัเกบ็ั
1 ถึอดปล ั�ก แลว้ทำิ �งไวใ้หเ้ย็น

2 ต้รวจัสอบัวา่ช้ิ �นสว่นทำั�งหมูดสะอาดและแหง้แลว้กอ่นเกบ็ั

หมูายเหตุ้

• ถอ่เคร ่�อง Airfryer ในแนวนอนเส่มอ ต้รวจส่อบให้แ้น่ใจวา่คณุไดจ้บักระที่ะไวท้ี่่�ส่ว่นห้นา้
ข้องเคร ่�องเน่�องจากกระที่ะที่่�มต่้ะแกรงส่ามารถเล่�อนออกมาจากเคร ่�องไดห้้ากเอย่่งลงโดย่
บงัเอญ้ ซึ�งอาจที่ำาให้ช้ิ้ ้ �นส่ว่นเห้ลา่น่�เส่ย่่ห้าย่

• ต้รวจดใ่ห้แ้น่ใจที่กุคร ั�งวา่ที่กุชิ้้ �นที่่�ส่ามารถถอดไดใ้นเคร ่�อง Airfryer ย่ดึเข้า้ที่่�แลว้กอ่นที่่�

จะเคล่�อนย่า้ย่และ/ห้รอ่เก็บ

การรไีซเคัลิ
 - เมื�อหมดอายก่ารใชง้านแลืว้ หา้มที่ิ �งผลืติภณ้ฑ์น่์�รวมกบ้ข้ยะในครว้เรอืนที่้�วไป 
แตค่วรนำาไปที่ิ �งที่่�จด่รวบรวมข้ยะเพื่ื�อนำาไปรไ่ซื้เคลิื เพื่ื�อชว่ยรก้ษาสภาวะสิ�ง
แวดลือ้มที่่�ด่

 - ปฏิบิต้ติามกฎระเบย่บข้องประเที่ศข้องคณ่สำาหรบ้การแยกเก็บผลืติภณ้ฑ์ ์
ไฟฟ้าแลืะอเิล็ืกที่รอนิกส ์การกำาจด้อยา่งถึกูตอ้งชว่ยป้องกน้ผลืสบืเนื�องที่างลืบ
ที่่�อาจเกดิข้ึ �นกบ้สิ�งแวดลือ้มแลืะสข่้ภาพื่ข้องมน่ษย ์

การรบััประกนัและสนบััสนุน
หากคณ่ตอ้งการข้อ้มูลืหรอืการสน้บสน่น โปรดเข้า้ชมเว็บไซื้ต ์
www.philips.com/support หรอือา่นข้อ้มูลืจากเอกสารแผ่นพื่บ้ที่่�แยกเฉพื่าะ 
เก่�ยวกบ้การรบ้ประกน้ที่้�วโลืก

วธิีแีกไ้ข้ปัญหา
ในบที่น่� เราไดร้วบรวมป้ญหาตา่งๆ ที่่�อาจเกดิข้ึ �นกบ้เคร ื�องได ้หากยง้ไม่
สามารถึแกไ้ข้ป้ญหาตามข้อ้มูลืดา้นลืา่งได ้โปรดดรูายการคำาถึามที่่�พื่บบอ่ยที่่� 
www.philips.com/support หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลืกูคา้ในประเที่ศข้องคณ่
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ดา้นนอกข้องเคร ื�องจะ
เกดิความรอ้นระหวา่ง
การใช ้

ความรอ้นภายในแผ่ข้ยายออก
มาถึงึผน้งดา้นนอก

เป็นเหตก่ารณป์กต ิดา้มจบ้แลืะป่่ มที่้�งหมดที่่�คณ่ตอ้ง
จบ้ระหวา่งใชจ้ะเย็นพื่อที่่�สามารถึจบ้ได ้

กระที่ะ ตะกรา้ แลืะดา้นในข้องเคร ื�องจะรอ้นเสมอเมื�อ
เปิดเคร ื�อง เพื่ื�อใหป้รง่อาหารไดอ้ยา่งเหมาะสม สว่น
ตา่งๆ เหลืา่น่�รอ้นเกนิกวา่ที่่�จะสม้ผส้เสมอ
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ถึา้คณ่เปิดเคร ื�องไวเ้ป็นเวลืานาน บางสว่นจะรอ้นมาก
จนไม่สามารถึสม้ผส้ได ้พื่ื �นที่่�เหลืา่น่�จะมส่ญ้ลืก้ษณ์
บนเคร ื�องดง้น่�:

 
ตราบใดที่่�คณ่ระวง้บรเิวณที่่�รอ้นแลืะไม่ไปสม้ผส้โดน 
เคร ื�องน่�ก็จะใชไ้ดอ้ยา่งปลือดภย้

มน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมดไม่
เป็นไปตามที่่�ฉ้นคาดไว ้

คณ่ใชม้น้ฝร ้�งผดิชนิด เพื่ื�อใหไ้ดผ้ลืลืพ้ื่ธ์ด์ท่ี่่�สด่ ใหใ้ชม้น้ฝร ้�งที่่�สดแลืะมเ่นื�อ
ไม่ฉำ�า ถึา้คณ่ตอ้งเก็บมน้ฝร ้�งไว ้หา้มเก็บไวใ้นที่่�เย็น 
เชน่ ตูเ้ย็น เลือืกมน้ฝร ้�งที่่�บรรจภ่ณ้ฑ์ร์ะบไ่วว้า่เหมาะ
สำาหรบ้การที่อด

ใสส่ว่นผสมลืงในตะกรา้มาก
เกนิไป

ที่ำาตามคำาแนะนำาในคูม่อืผูใ้ชน่้�เพื่ื�อเตรย่มมน้ฝร ้�งที่อด
โฮมเมดในหนา้ 19

สว่นผสมบางชนิดจำาเป็นตอ้ง
เข้ยา่เมื�อที่อดไปไดค้ร ึ�งที่างข้อง
เวลืาในการประกอบอาหารที่่�
ต ้�งไว ้

ที่ำาตามคำาแนะนำาในคูม่อืผูใ้ชน่้�เพื่ื�อเตรย่มมน้ฝร ้�งที่อด
โฮมเมดในหนา้ 19

เคร ื�อง Airfryer ไม่เปิด
เคร ื�อง

ยง้ไม่เสย่บปลื้�กไฟ ตรวจสอบวา่เสย่บปลื้�กไฟเข้า้กบ้เตา้รบ้บนผน้งอยา่ง
ถึกูตอ้งหรอืไม่

มเ่คร ื�องใชไ้ฟฟ้าหลืายเคร ื�องที่่�
เสย่บไวก้บ้เตา้รบ้เดย่ว

Airfryer มก่ำาลืง้ไฟฟ้าสงู ลืองเสย่บปลื้�กที่่�เตา้รบ้อื�น
แลืะตรวจสอบฟิวส ์

ฉ้นเห็นมบ่างจด่ที่่�ลือก
ในเคร ื�อง Airfryer

อาจมจ่ด่เล็ืกๆ เกดิข้ึ �นภายใน
กระที่ะข้อง Airfryer เนื�องจาก
การไปสม้ผส้หรอืข้ดูข้ด่พื่ื �น
ผวิที่่�มส่ารเคลือืบโดยบง้เอญิ 
(เชน่ ในระหวา่งที่ำาความสะอาด
ดว้ยเคร ื�องมอืที่ำาความสะอาด
สำาหรบ้งานหน้กแลืะ/หรอืข้ณะ
ใสต่ะกรา้)

คณ่สามารถึป้องกน้ความเสย่หายไดโ้ดยการวาง
ตะกรา้เข้า้ไปในกระที่ะอยา่งถึกูตอ้ง ถึา้คณ่ใสต่ะกรา้
เข้า้ไปที่่�ม่ม ดา้นข้า้งตะกรา้อาจกระแที่กกบ้ผน้งข้อง
กระที่ะ ที่ำาใหผ้วิเคลือืบลือกเป็นรอยเล็ืกๆ โปรดที่ราบ
วา่กรณ่ดง้กลืา่วไม่เป็นอน้ตรายเนื�องจากวส้ดท่ี่้�งหมด
ปลือดภย้สำาหรบ้อาหาร

มค่วน้สข่้าวลือยออกมา
จากเคร ื�อง

คณ่กำาลืง้ปรง่อาหารที่่�มส่ว่นผสม
ตดิมน้

เที่นำ �ามน้หรอืไข้มน้สว่นเกนิออกอยา่งระมด้ระวง้ แลืว้
ปรง่อาหารตอ่ได ้

กระที่ะยง้มค่ราบมน้จากการใช ้
คร ้�งกอ่น

ควน้ข้าวเกดิจากเศษไข้มน้ที่่�ตกคา้งอยูท่ี่ำาใหก้ระที่ะ
รอ้นมากข้ึ �น หม้�นที่ำาความสะอาดกระที่ะแลืะตะกรา้ให ้
ที่้�วหลืง้การใชท้ี่ก่คร ้�ง

เกล็ืดข้นมป้งหรอืสว่นผสมชบ่
ที่อดอาจไม่ตดิกบ้อาหาร

ชอ่งอากาศเล็ืกๆ ข้องเกล็ืดข้นมป้งจะที่ำาใหเ้กดิควน้
ข้าวได ้ใหบ้บ่เกล็ืดข้นมป้งหรอืสว่นผสมชบ่ที่อดเข้า้
กบ้อาหารเพื่ื�อใหต้ดิแน่น
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ซื้อสหมก้ เหลืา้ หรอืนำ �าจากเนื�อ
จะกระเด็นจากไข้มน้หรอืไข้

ใชก้ระดาษซื้บ้อาหารแหง้สนิที่ดแ่ลืว้กอ่นวางในตะกรา้

หน้า้จอบน้ Airfryer 
แสดง "E1" อปุกรณ์เ์สยีหาย/ชำำารดุ ใหต้ิดิติอ่ศูนู้ยด์แูลลกูค้า้ของ Philips หรอืติดิติอ่

ศูนู้ยด์แูลลกูค้า้ของ Philips ใน้ประเทศูของค้ณุ์

อาจจัดเกบ็ Airfryer ของค้ณุ์
ใน้ที�ที�เย็น้เกนิ้ไป

หากเกบ็อปุกรณ์ข์องค้ณุ์ไว้ใ้น้ที�อณุ์หภูมูิแิว้ดลอ้มิ
ติำ�า ใหอุ้น่้เค้รื�องจน้มิอีณุ์หภูมูิเิทา่กบัอณุ์หภูมูิหิอ้ง
เป็น้เว้ลาอยา่งน้อ้ย 15 น้าทกีอ่น้ที�ค้ณุ์จะเสยีบ
ปลั�กอกีค้รั �ง 
หากจอแสดงผลของค้ณุ์ยงัแสดง "E1" ใหต้ิดิติอ่
ศูนู้ยด์แูลลกูค้า้ของ Philips หรอืติดิติอ่ศูนู้ยด์แูล
ลกูค้า้ของ Philips ใน้ประเทศูของค้ณุ์
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