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ข้อสำาคัญ
โปรดอ�านข้อ้มูลืที่่�สูำาค่ญ้อย�างลืะเอย่ดก�อนใช้ง้านเค่ร ื�องแลืะเก็บคู่�มอืไวเ้พื่ื�อใช้อ้า้งอง่ในภายหลืง้

อันัตราย
 - ใหใ้สู�สู�วนผสูมที่่�ตอ้งการที่อดลืงในตะกรา้เสูมอ เพื่ื�อป้องกน้ไม�ใหสู้�วนผสูม
สูม้ผสู้กบ้ช้่ �นสู�วนใหค้่วามรอ้น 

 - อย�าค่ลืม่ป่ดที่่�เป่ดอากาศเข้า้แลืะออกข้ณะเค่ร ื�องที่ำางาน
 - อย�าเตม่นำ �ามน้ลืงในกระที่ะเนื�องจากอาจที่ำาใหไ้ฟลืก่ไหมไ้ด ้
 - หา้มจ่�มตว้เค่ร ื�องลืงในนำ �าหรอืข้องเหลืวใดๆ หรอืเป่ดนำ �ากอ๊กไหลืผ�านตว้เค่ร ื�อง
 - อย�าใหน้ำ �า หรอืข้องเหลืวใด ๆ เข้า้สูู�ตว้เค่ร ื�องเพื่ื�อเป็นการป้องกน้ไม�ใหเ้กด่ไฟฟ้า
ช้อ็ต

 - อย�าใสู�อาหารที่่�มป่รม่าณเกน่ระดบ้สูงูสูด่ที่่�ระบไ่วใ้นตะกรา้
 - อย�าสูม้ผสู้ดา้นในตว้เค่ร ื�องข้ณะที่่�เค่ร ื�องที่ำางาน
 - ตรวจสูอบใหม้้�นใจเสูมอว�าเค่ร ื�องที่ำาค่วามรอ้นว�างแลืะไม�มอ่าหารตด่อยู�ในเค่ร ื�อง
ที่ำาค่วามรอ้น

คำำาเตอืัน
 - ก�อนใช้ง้านโปรดตรวจสูอบแรงดน้ไฟที่่�ระบบ่นผลืต่ภณ้ฑ์ว์�าตรงกบ้แรงดน้ไฟที่่�

ใช้ภ้ายในบา้นหรอืไม�
 - หา้มใช้ผ้ลืต่ภณ้ฑ์น่์� หากปลื้�กไฟ สูายไฟ หรอืตว้เค่ร ื�องเกด่การช้ำารด่
 - หากสูายไฟช้ำารด่ ค่ณ่ตอ้งใหช้้�างผูช้้ำานาญข้อง Philips ดำาเน่นการให,้ ศนูย ์
บรก่ารที่่�ไดร้บ้อน่ญาตจาก Philips หรอืผูท้ี่่�ผ�านการฝึกอบรม ดำาเน่นการ
เปลื่�ยนใหเ้พื่ื�อหลืก่เลื่�ยงอน้ตรายที่่�อาจเกด่ข้ึ �น

 - เด็กเล็ืกค่วรไดร้บ้การดแูลืเพื่ื�อป้องกน้ไม�ใหน้ำาเค่ร ื�องไปเลื�น
 - ไม�ค่วรใหบ้ค่่ค่ลื (รวมที่้�งเด็กเล็ืก) ที่่�มสู่ภาพื่ร�างกายไม�แข็้งแรงหรอืสูภาพื่จต่ใจ
ไม�ปกต ่หรอืข้าดประสูบการณแ์ลืะค่วามรูค้่วามเข้า้ใจ นำาเค่ร ื�องน่�ไปใช้ง้าน 
เวน้แต�จะอยู�ในการค่วบค่ม่ดแูลืหรอืไดร้บ้ค่ำาแนะนำาในการใช้ง้านโดยผูท้ี่่�รบ้ผด่
ช้อบในดา้นค่วามปลือดภย้

 - หา้มไม�ใหเ้ด็กที่ำาค่วามสูะอาดแลืะดแูลืรก้ษาเค่ร ื�องโดยปราศจากการค่วบค่ม่
ดแูลื

 - หา้มวางสูายไฟบนพื่ื �นผว่ที่่�มค่่วามรอ้น
 - เสูย่บปลื้�กไฟเข้า้กบ้เตา้รบ้ที่่�ต�อสูายดน่ไวเ้รย่บรอ้ยแลืว้เที่�าน้�น ตรวจดใูหแ้น�ใจ
เสูมอว�าเสูย่บปลื้�กไฟเข้า้กบ้เตา้รบ้บนผน้งแน�นดแ่ลืว้

 - อย�าวางเค่ร ื�องตด่กำาแพื่งหรอืตด่กบ้เค่ร ื�องใช้อ้ื�นๆ เวน้ระยะดา้นหลืง้แลืะที่้�งสูอง
ดา้นข้องเค่ร ื�องอย�างนอ้ย 10 ซม. แลืะเวน้ระยะเหนือเค่ร ื�อง 10 ซม. หา้มวางสู่�ง
ข้องใดๆ ที่่�ดา้นบนข้องเค่ร ื�อง 

 - หา้มใช้ง้านเค่ร ื�องเพื่ื�อจด่ประสูงค่อ์ื�นนอกเหนือจากที่่�อธิบ่ายไวใ้นคู่�มอืการใช้ง้าน
 - ระหว�างการที่อดดว้ยลืมรอ้น ไอค่วามรอ้นจะถูกูระบายออกมาที่างช้�องเป่ด
อากาศออก รก้ษาระยะห�างระหว�างมอืแลืะใบหนา้ข้องค่ณ่ใหห้�างจากไอนำ �าแลืะ
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ช้�องเป่ดอากาศออก โปรดระมด้ระวง้ไอนำ �าแลืะค่วามรอ้นเมื�อค่ณ่นำากระที่ะออก
จากเค่ร ื�อง 

 - พื่ื �นผว่สู�วนที่่�สูามารถูจบ้ตอ้งไดอ้าจมค่่วามรอ้นในระหว�างการใช้ง้าน
 - กระที่ะ ตะแกรง แลืะอป่กรณเ์สูรม่อื�นๆ ภายใน Airfryer จะมค่่วามรอ้นในข้ณะ
ใช้ง้าน โปรดใช้ค้่วามระมด้ระวง้เมื�อใช้ง้าน

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

 - หา้มใช้สู้�วนผสูมที่่�มน่ำ �าหน้กเบาหรอืกระดาษรองอบในตว้เค่ร ื�อง
 - ไม�ค่วรวางเค่ร ื�องบนหรอืใกลืก้บ้วสู้ดท่ี่่�ตด่ไฟง�าย เช้�น ผา้ม�าน หรอืผา้ปโูตะ๊
 - หา้มปลื�อยใหเ้ค่ร ื�องที่ำางานที่่ �งไวต้ามลืำาพื่ง้
 - ถูอดปลื้�กเค่ร ื�องออกที่น้ที่ ่หากค่ณ่เห็นมค่่วน้ดำาลือยออกมาจากตว้เค่ร ื�อง รอ
จนกระที่้�งค่วน้กระจายจนหมดก�อนจงึนำากระที่ะออกจากเค่ร ื�องได ้

 - การจด้เก็บมน้ฝร ้�ง : อณ่หภมูจ่ะตอ้งเหมาะสูมกบ้พื่น้ธิ่ม์น้ฝร ้�งที่่�จด้เก็บไวแ้ลืะ
จะตอ้งมอ่ณ่หภมูต่ำ�ากว�า 6°C เพื่ื�อลืดค่วามเสู่�ยงในการเกด่สูารอะค่รล่ืาไมดใ์น
อาหารที่่�เตรย่มไว ้

 - ไม�ค่วรใช้ม้อืเป่ยกเสูย่บปลื้�กไฟเค่ร ื�องหรอืใช้ง้านป่� มค่วบค่ม่
 - เค่ร ื�องน่�ไดร้บ้การออกแบบมาเพื่ื�อใช้ท้ี่่�อณ่หภมูแ่วดลือ้มระหว�าง 5ºC แลืะ 
40ºC

ข้อ้ัคำวรระวงั
 - เค่ร ื�องน่�ผลืต่มาเพื่ื�อใช้ง้านภายในค่รว้เรอืนเที่�าน้�น ไม�ใช้�เพื่ื�อใช้ใ้นสูภาพื่
แวดลือ้มอื�น เช้�น หอ้งค่รว้สูำาหรบ้พื่น้กงานในรา้นค่า้ สูำาน้กงาน ฟารม์หรอื
สูภาพื่แวดลือ้มการที่ำางานอื�น แลืะไม�ใช้�เพื่ื�อการใช้ง้านโดยลืกูค่า้ในโรงแรม 
โมเต็ลื หอ้งพื่ก้ แลืะสูภาพื่แวดลือ้มการพื่ก้อาศย้อื�น

 - ใหน้ำาเค่ร ื�องไปที่่�ศนูยบ์รก่ารที่่�ไดร้บ้อน่ญาตจากฟ่ลืป่สูเ์พื่ื�อตรวจสูอบหรอื
ซ�อมแซม อย�าพื่ยายามซ�อมแซมเค่ร ื�องดว้ยตว้เอง มฉ่ะน้�นการรบ้ประกน้จะเป็น
โมฆะ

 - หากนำาเค่ร ื�องไปใช้ใ้นที่างไม�เหมาะสูม นำาไปใช้ใ้นการค่า้หรอืกึ�งการค่า้ หรอืใช้ ้
โดยไม�ปฏิบ่ต้ต่ามค่ำาแนะนำาการใช้ง้านในคู่�มอืน่� การรบ้ประกน้จะถูอืเป็นโมฆะ
แลืะ Philips จะไม�รบ้ผด่ช้อบต�อค่วามเสูย่หายใดๆ ที่้�งสู่ �น

 - วางแลืะใช้ง้านอป่กรณบ์นพื่ื �นที่่�แหง้ เรย่บ ม้�นค่ง แลืะมพ่ื่ื �นผว่เสูมอกน้เที่�าน้�น 
 - ดงึปลื้�กออกหลืง้การใช้ง้านที่ก่ค่ร ้�ง
 - ปลื�อยใหเ้ค่ร ื�องเย็นลืงประมาณ 30 นาที่ ่ก�อนจด้หรอืลืา้งที่ำาค่วามสูะอาด
 - ตรวจสูอบใหแ้น�ใจว�าสู�วนผสูมที่่�ที่อดแลืว้มสู่เ่หลือืงที่อง ไม�ใช้�สูน่ำ �าตาลืไหมห้รอื
ดำา ใหน้ำาสู�วนที่่�ไหมอ้อก หา้มที่อดมน้ฝร ้�งสูดที่่�อณ่หภมูสู่งูกว�า 180°C (เพื่ื�อลืด
การเกด่สูารอะค่รล่ืาไมด)์ 

 - โปรดใช้ค้่วามระมด้ระวง้ในข้ณะที่ำาค่วามสูะอาดพื่ื �นที่่�สู�วนบนข้องช้�องปรง่
อาหาร: สู�วนประกอบที่่�ที่ำาค่วามรอ้นอยู�, ข้อบข้องช้่ �นสู�วนโลืหะ

 - ตรวจสูอบใหม้้�นใจเสูมอว�าอาหารสูก่ดแ่ลืว้ใน Airfryer
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 - ตรวจสูอบใหม้้�นใจเสูมอว�าค่ณ่สูามารถูค่วบค่ม่ Airfryer ข้องค่ณ่ได ้รวมที่้�งเมื�อ
ใช้ฟ้้งกช์้น้รโ่มที่หรอืการเร ่�มแบบหน�วงเวลืา

 - เมื�อปรง่อาหารที่่�มไ่ข้มน้ Airfryer อาจมค่่วน้ออกมา โปรดใช้ค้่วามระมด้ระวง้
เป็นพื่เ่ศษเมื�อใช้ฟ้้งกช์้น้รโ่มที่ค่อนโที่รลืหรอืการเร ่�มแบบหน�วงเวลืา

 - ตรวจสูอบใหแ้น�ใจว�ามผู่ใ้ช้ง้านเพื่ย่งค่นเดย่วเที่�าน้�นที่่�ใช้ฟ้้งกช์้น้
รโ่มที่ค่อนโที่รลื

 - โปรดใช้ค้่วามระมด้ระวง้เมื�อปรง่อาหารที่่�เน�าเสูย่ไดง้�ายดว้ยการเร ่�มแบบหน�วง
เวลืา (แบค่ที่เ่รย่อาจเตบ่โต)

คำลื่ื�นแม่่เหลื่็กไฟฟ้า (EMF)
ผลืต่ภณ้ฑ์ข์้อง Philips ร่ �นน่�สูอดค่ลือ้งตามมาตรฐานแลืะกฎข้อ้บง้ค่บ้เก่�ยวกบ้

ค่ลืื�นแม�เหล็ืกไฟฟ้าที่ก่ประการ

ระบบปิิดเคำรื�อังอัตัโนม่ตัิ
เค่ร ื�องมฟ้่งกช์้น้ตด้ไฟอต้โนมต้ ่หากค่ณ่ไม�ไดก้ดป่� มภายใน 20 นาที่ ่เค่ร ื�องจะป่ดการที่ำางาน

โดยอต้โนมต้ ่หากตอ้งการป่ดเค่ร ื�องดว้ยตนเอง ใหก้ดป่� มเป่ด/ป่ดเค่ร ื�อง

ข้อมูลเบัื้องต้น
ข้อแสูดงค่วามยน่ดท่ี่่�ค่ณ่เลือืกซื �อผลืต่ภณ้ฑ์ข์้องเรา แลืะยน่ดต่อ้นรบ้สูู� Philips

เพื่ื�อใหค้่ณ่ไดร้บ้ประโยช้นอ์ย�างเต็มที่่�จากบรก่ารที่่� Philips มอบให ้โปรดลืงที่ะเบย่นผลืต่ภณ้ฑ์ ์

ข้องค่ณ่ที่่� www.philips.com/welcome
Philips Airfryer ค่อื Airfryer ร่ �นเดย่วที่่�มเ่ที่ค่โนโลืย ่Rapid Air ที่่�ไม�เหมอืนใค่รในการที่อด

อาหารโปรดข้องค่ณ่โดยใสู�นำ �ามน้เพื่ย่งเล็ืกนอ้ยหรอืไม�ใสู�เลืยเพื่ื�อไข้มน้ที่่�นอ้ยลืงถูงึ 90%

เที่ค่โนโลืย ่Rapid Air ข้อง Philips สูามารถูปรง่อาหารไดห้ลืากหลืายแบบในอป่กรณด์ไ่ซน์

รปูปลืาดาวข้องเราเพื่ื�อผลืลืพ้ื่ธิอ์น้สูมบรูณแ์บบต้�งแต�ค่ำาแรกจนค่ำาสูด่ที่า้ย

ตอนน่�ค่ณ่ก็สูามารถูเพื่ลืด่เพื่ลืน่ไปกบ้อาหารที่อดที่่�ปรง่อย�างสูมบรูณแ์บบ ที่่�ที่ ้�งกรอบนอกน่�ม

ใน โดยการที่อด ป่�ง ย�าง แลืะอบที่่�ใหค้่ณ่เตรย่มอาหารรสูช้าตเ่ย่�ยมหลืากหลืายรปูแบบที่่�ที่ ้�งด่

ต�อสูข่้ภาพื่ รวดเรว็ แลืะง�ายดาย

สูำาหรบ้สูตูรอาหารที่่�น�าสูนใจแลืะข้อ้มูลืเพื่่�มเตม่เก่�ยวกบ้เค่ร ื�อง Airfryer โปรดเย่�ยมช้ม 

www.philips.com/kitchen หรอืดาวนโ์หลืดแอป NutriU ฟร*่ สูำาหรบ้ IOS® หรอื 
Android™

*แอป NutriU อาจไม�มใ่หบ้รก่ารในประเที่ศข้องค่ณ่

ในกรณ่น่� โปรดเข้า้ใช้เ้ว็บไซต ์Philips ในพื่ื �นที่่�ข้องค่ณ่เพื่ื�อรบ้แรงบน้ดาลืใจ
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ส่วนประกอบั
1 Control panel

A  ป่� มเพื่่�มอณ่หภมู่
B  ป่� มลืดอณ่หภมู่

C  ป่� ม Menu

D  เมนูที่่�ต ้�งไวล้ื�วงหนา้

E  ป่� มเป่ด/ป่ด

F  ป่� มลืดเวลืา

G  ป่� มปรบ้เวลืา

H  สูญ้ญาณไฟต้�งเวลืา

I  หนา้จอ

J  สูญ้ญาณแสูดงอณ่หภมู่

K  ไฟสูญ้ญาณ Wi-Fi

2 ข้ดี้แสำด้งระด้บัื้สำง่สำดุ้ (MAX)

3 ต้ะแกรง

4 ปุ� มืปลด้ต้ะแกรง

5 กระทำะ

6 สำ�ยไฟ

7 ทำ�งลมืออก

8 ทำ�งลมืเข้ ��

ไฟแสดงสถานะ WiFi

ไฟแสูดงสูญ้ญาณ Wi-Fi 
 ดบ้

 • Airfryer ข้องค่ณ่ไม�ไดเ้ช้ ื�อมต�อกบ้ WiFi ในบา้นข้องค่ณ่ (ยง้ไม�มก่ารต้�งค่�า WiFi เร ่�มตน้ที่่�

เค่ยที่ำามาก�อน) หรอืการเช้ื�อมต�อกบ้ WiFi ในบา้นข้องค่ณ่ข้าดหายไปเนื�องจากมก่ารเปลื่�ยน
เราเตอรท์ี่่�บา้นหรอืระยะห�างระหว�าง Airfryer กบ้เราเตอรไ์กลืเกน่ไป

ไฟแสูดงสูญ้ญาณ Wi-Fi 
 ตด่

 • การกำาหนดค่�าดว้ยแอป NutriU เสูรจ็สู่ �นแลืะเช้ื�อมต�อ Airfryer กบ้ WiFi ในบา้นแลืว้

ไฟแสูดงสูญ้ญาณ Wi-Fi   
กะพื่รบ่

 • Airfryer อยู�ในโหมด "ต้�งค่�า“ ระหว�างกระบวนการต้�งค่�า WiFi หนา้จอจะแสูดงเสูน้ข้ด่ 3 ข้ด่
แลืะป่� มบน Airfryer จะไม�ที่ำางาน หรอืหากเช้ื�อมต�อไวแ้ลืว้ ไฟ LED กะพื่รบ่จะแสูดงใหท้ี่ราบ
ว�า Airfryer กำาลืง้เช้ ื�อมต�อกบ้ WiFi ในบา้น

ไฟแสูดงสูญ้ญาณ Wi-Fi   
จะกะพื่รบ่ช้า้ๆ

 • ฟ้งกช์้น้การใช้ง้าน WiFi ข้อง Airfryer มข่้อ้บกพื่ร�อง ค่ณ่สูามารถูใช้ ้Airfryer โดยไม�ม่
ค่ณ่สูมบต้ก่ารเช้ื�อมต�อ หรอืโที่รไปที่่�ศนูยด์แูลืลืกูค่า้ข้อง Philips หรอืตด่ต�อศนูยบ์รก่ารดแูลื
ลืกูค่า้ในประเที่ศข้องค่ณ่
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ก่อนการใช้งานครั้งแรก
1 นำ�บื้รรจัภุัณั์ฑ์ท์ำั�งหมืด้ออก

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

3 ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด้ให �ทำั�วทำั�งเคู่ร ื�องก�รก�อนใช้ �ง�นคู่ร ั�งแรก ต้�มืทำี�ระบื้ไุว �ในบื้ทำก�รทำำ�คู่ว�มื
สำะอ�ด้

แอป NutriU
Philips Airfryer ข้องค่ณ่สูามารถูใช้ง้าน WiFi ไดแ้ลืะช้�วยใหค้่ณ่เช้ื�อมต�อกบ้ NutriApp 

เพื่ื�อรบ้ประสูบการณใ์ช้ง้าน Airfryer อย�างเต็มรปูแบบ ภายในแอปพื่ลืเ่ค่ช้น้ค่ณ่สูามารถู

เลือืกสูตูรอาหารโปรด สู�งไปยง้ Airfryer แลืะเร ่�มตน้ใช้ง้านจากอป่กรณอ์จ้ฉรย่ะข้องค่ณ่ ค่ณ่

สูามารถูเร ่�มตน้ ตรวจสูอบแลืะปรบ้ข้้�นตอนการที่ำาอาหารบนอป่กรณอ์จ้ฉรย่ะข้องค่ณ่ไดจ้าก

ที่ก่ที่่� แมว้�าค่ณ่จะไม�ไดอ้ยู�ที่่�บา้นก็ตาม

การเชื่อมต่อ Airfryer ของคุณกับัแอป
1 เสำยีบื้ปลั�กข้อง Airfryer เข้ ��กบัื้เต้ ��รบัื้บื้นผู้นัง

2 ต้รวจัสำอบื้ให �แน�ใจัว��อปุกรณ์อ์จััฉรยิะข้องคู่ณุ์อย่�ในระยะทำี�สำ�มื�รถเช้ื�อมืต้�อกบัื้เคู่รอืข้��ย 

WiFi ในบื้ ��นข้องคู่ณุ์ได้ �ก�อนทำี�คู่ณุ์จัะเร ิ�มืกระบื้วนก�รต้ั�งคู่�� WiFi ทำี�ง��ยด้�ย

3 ด้�วนโ์หลด้แอปพลเิคู่ช้นั Philips NutriU บื้นอปุกรณ์อ์จััฉรยิะข้องคู่ณุ์จั�ก App 

Store หรอืจั�ก www.philips.com/nutriu ทำำ�ต้�มืข้ั�นต้อนก�รลงทำะเบื้ยีนและเลอืก 

Airfryer ทำี�เช้ ื�อมืต้�อAirfryer ทำี�เช้ ื�อมืต้�อ ในโปรไฟลข์้องคู่ณุ์ภั�ยใต้ � "My Appliances (เคู่ร ื�องข้องฉัน)"

4 ทำำ�ต้�มืคู่ำ�แนะนำ�ในแอปเพื�อเช้ ื�อมืต้�อ Airfryer ข้องคู่ณุ์กบัื้ Wi-Fi และจับัื้คู่่�กบัื้ 

Airfryer ข้องคู่ณุ์

5 เมืื�อ WiFi LED บื้นอนิเต้อรเ์ฟซผู่้ �ใช้ �ข้อง Airfryer สำว��งนิ�ง แสำด้งว��เช้ ื�อมืต้�อกบัื้ 

Airfryer แล �ว

หมายเหตุ
 • ตรวจสูอบใหแ้น�ใจว�าไดเ้ช้ ื�อมต�อ Airfryer ข้องค่ณ่กบ้เค่รอืข้�าย WiFi ภายในบา้น 2.4 
GHz 802.11 b/g/n

 • การต้�งค่�า WiFi ที่่�ง�ายดายเป็นสู่�งจำาเป็นสูำาหรบ้การเช้ื�อมต�อ Airfryer กบ้ WiFi ในบา้น
ข้องค่ณ่

 • กระบวนการจบ้คู่�ค่อืการเช้ื�อมต�อแอปพื่ลืเ่ค่ช้น้ NutriU กบ้ Airfryer อจ้ฉรย่ะข้องค่ณ่
 • ข้้�นตอนการต้�งค่�า WiFi สูามารถูยกเลืก่ไดผ้�านแอปพื่ลืเ่ค่ช้น้หรอืโดยการถูอดปลื้�ก 
Airfryer

 • ค่ณ่สูามารถูจบ้คู่�อป่กรณอ์จ้ฉรย่ะไดเ้พื่ย่งเค่ร ื�องเดย่วในเวลืาเดย่วกน้กบ้ Airfryer ข้อง
ค่ณ่ หากผูใ้ช้ค้่นที่่�สูองเร ่�มตน้กระบวนการจบ้คู่� จะตด้การเช้ื�อมต�อกบ้ผูใ้ช้ค้่นแรกแลืะจะ
ตอ้งจบ้คู่�อก่ค่ร ้�งในค่ร ้�งถูด้ไปเมื�อปรง่อาหารดว้ย Airfryer

 • ในการเร ่�มกระบวนการจบ้คู่� ใหก้ดป่� มลืดอณ่หภมูค่่า้งไวแ้ลืะที่ำาตามค่ำาแนะนำาใน
แอปพื่ลืเ่ค่ช้น้ หรอืเร ่�มจากการต้�งค่�าในแอป NutriU
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การควบัคุมด้วยเสียง
1 ด้�วนโ์หลด้แอป NutriU

2 เช้ ื�อมืต้�อแอป NutriU กบัื้ Airfryer ข้องคู่ณุ์

3 ให �คู่ว�มืยนิยอมืต้�อ "ก�รปรงุอ�ห�รจั�กระยะไกล"

4 เช้ ื�อมืต้�อแอป NutriU กบัื้แอปผู่้ �ช้�วยสำ�วนต้วัผู้��นก�รสำั�งง�นด้ �วยเสำยีงข้องคู่ณุ์ ก�รเช้ื�อมื
ต้�อนี�สำ�มื�รถทำำ�ได้ �โด้ยต้รงข้ณ์ะเต้รยีมืพร �อมืหรอืภั�ยหลงัในก�รต้ั�งคู่��ข้องแอป NutriU 
ในกรณี์ทำี�คู่ณุ์ไมื�เห็นต้วัเลอืกเพื�อเปิด้ใช้ �ง�นก�รคู่วบื้คู่มุืคู่ำ�สำั�งด้ �วยเสำยีงใน NutriU ให �เปิด้
ใช้ �ง�น Kitchen+ Skill ผู้��นแอปผู่้ �ช้�วยสำ�วนต้วัผู้��นก�รสำั�งง�นด้ �วยเสำยีงข้องคู่ณุ์

หมายเหตุ
 • หากค่ณ่ไม�มแ่อปการค่วบค่ม่ค่ำาสู้�งดว้ยเสูย่ง ใหด้าวนโ์หลืดก�อนเพื่ื�อสู�งค่ำาสู้�งไปยง้ 
Airfryer

 • การสู้�งงานดว้ยเสูย่งโดยลืะเอย่ดมอ่ยู�ในแอปการค่วบค่ม่ค่ำาสู้�งดว้ยเสูย่ง

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน
วางเค่ร ื�องบนพื่ื �นผว่ที่่�ม้�นค่ง อยู�ในแนวระนาบ เสูมอกน้ แลืะที่นต�อค่วามรอ้น

หมายเหตุ
 • หา้มวางสู่�งข้องใดๆ ที่่�ดา้นบนหรอืดา้นข้า้งข้องเค่ร ื�อง เพื่ราะอาจบง้ที่างลืมแลืะสู�งผลืต�อ
การที่อดอาหารได ้

 • หา้มวางเค่ร ื�องที่่�กำาลืง้ที่ำางานไวข้้า้งใตห้รอืใกลืก้บ้วต้ถูท่ี่่�อาจเสูย่หายจากไอนำ �าไดง้�าย เช้�น 
ผน้งแลืะตูต้�างๆ

 • ปลื�อยจก่ยางไวใ้นกระที่ะ หา้มถูอดออกก�อนปรง่อาหาร

การใช้งาน

ตารางอาหาร

ตารางดา้นลื�างน่�ช้�วยใหค้่ณ่เลือืกการต้�งค่�าพื่ื �นฐานสูำาหรบ้ประเภที่อาหารที่่�ค่ณ่ตอ้งการเตรย่ม

หมายเหตุ
 • โปรดที่ราบว�า การต้�งค่�าเหลื�าน่�เป็นเพื่ย่งค่ำาแนะนำาเที่�าน้�น เนื�องจากสู�วนผสูมมท่ี่่�มา 
ข้นาด รปูร�าง รวมถูงึแบรนดแ์ตกต�างกน้ออกไป เราจงึไม�สูามารถูรบ้ประกน้การต้�งค่�า
สู�วนผสูมที่่�ดท่ี่่�สูด่ใหก้บ้ค่ณ่ได ้

 • เมื�อเตรย่มอาหารที่่�มจ่ำานวนมาก (เช้�น มน้ฝร ้�งที่อด, ก่ง้, น�องไก�, ข้นมแช้�แข็้ง) ใหเ้ข้ย�า, 
หม่น หรอืกวนสู�วนผสูมในตะแกรง 2 ถูงึ 3 ค่ร ้�งเพื่ื�อใหไ้ดผ้ลืลืพ้ื่ธิท์ี่่�มค่่วามสูมำ�าเสูมอกน้
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สว่นผสม ตำ�าสดุ – สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา
(นาที)ี อณุหภูมู ิ หมายเหตุ

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

200-800 ก. / 
7-28 ออนซ ์

14-31 180°C/350°F  • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่น 
2-3 ค่ร ้�ง

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

200-800 ก. / 
7-28 ออนซ ์

20-40 180°C/350°F  • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่น 
2-3 ค่ร ้�ง

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

9-20 200°C/400°F  • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

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

9-20 200°C/400°F  • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

แฮมเบอรเ์กอร ์(ประมาณ 
150 ก./ 5 ออนซ)์

1-5 ไสู ้ 16-21 200°C/400°F

มท่ี่โลืฟ 1200 ก. / 42 
ออนซ ์

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

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

1-4 ช้่ �น 15-20 200°C/400°F  • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

ไสูก้รอกบาง (ประมาณ 50 
ก./1.8 ออนซ)์

2-10 ช้่ �น 11-15 200°C/400°F  • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

น�องไก� (ประมาณ 125 ก./
4.5 ออนซ)์

2-8 ช้่ �น 17-27 180°C/350°F  • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

อกไก� (ประมาณ 160 ก./6 
ออนซ)์

1-5 ช้่ �น 15-25 180°C/350°F

ไก�ที่้�งตว้ 1200 ก./42 
ออนซ ์

60-70 180°C/350°F

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

ปลืา 1-2 ตว้ 20-25 200°C/400°F

เนื�อปลืา (ประมาณ 200 ก./
7 ออนซ)์

1-5 (1 ช้ ้�น) 25-32 160°C/325°F

ผก้รวม (ห้�นหยาบๆ) 200-800 ก./
7-28 ออนซ ์

9-18 180°C/350°F  • ต้�งเวลืาในการปรง่อาหาร
ตามค่วามตอ้งการข้องค่ณ่

 • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

มฟ้ฟ่น (ประมาณ 50 ก./
1.8 ออนซ)์

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

Cake 500 ก./18 
ออนซ ์

40-45 160°C/325°F  • ใช้พ้ื่ม่พื่เ์ค่ก้
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สว่นผสม ตำ�าสดุ – สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา
(นาที)ี อณุหภูมู ิ หมายเหตุ

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

1-6 ช้่ �น 6-8 200°C/400°F

ข้นมป้งโฮมเมด 800 ก. / 28 
ออนซ ์

55-65 150°C/300°F  • ใช้อ้ป่กรณอ์บอาหาร
 • ค่วรที่ำาเป็นรปูที่รงที่่�แบนที่่�สูด่
เที่�าที่่�จะเป็นไปไดเ้พื่ื�อหลืก่
เลื่�ยงไม�ใหข้้นมป้งสูม้ผสู้เข้า้
กบ้แผ�นที่ำาค่วามรอ้นเมื�อยก
ตว้ข้ึ �น

Airfrying

ขอ้ควรระวงั

 • น่�คำอืัเคำร ื�อัง Airfryer ที่่�ที่ำางานโดยใช้ล้ื่ม่รอ้ัน หา้ม่เตมิ่นำ�าม่นั ไข้ม่นัช้นิด
ตา่งๆ หรอืัข้อังเหลื่วใดๆ กต็าม่ลื่งในกระที่ะ

 • หา้ม่สัมั่ผัสััพื้ื �นผัวิที่่�รอ้ัน ใช้ด้า้ม่จับัหรอืัป่่ิม่ จับักระที่ะที่่�ม่ค่ำวาม่รอ้ันดว้ยถุง่ม่อืั
จับัข้อังรอ้ัน

 • เคำร ื�อังใช้ไ้ฟฟ้าน่�เหม่าะสัำาหรบัการใช้ง้านในคำรวัเรอืันเที่่านั�น
 • เม่ื�อัคำณ่ใช้ง้านเคำรื�อังคำร ั�งแรกอัาจัม่ค่ำวนัลื่อัยอัอักม่าจัากเคำรื�อัง เป็ิน

เหตก่ารณป์ิกติ
 • ไม่่จัำาเป็ินตอ้ังอั่น่เคำร ื�อังกอ่ัน

1 เสำยีบื้ปลั�กไฟเข้ ��กบัื้เต้ ��รบัื้บื้นผู้นัง

2 นำ�กระทำะพร �อมืต้ะกร ��ออกจั�กเคู่ร ื�องโด้ยด้งึทำี�ด้ ��มืจับัื้
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3 ใสำ�สำ�วนผู้สำมืลงในต้ะแกรง

หมายเหตุ
 • เค่ร ื�อง Airfryer สูามารถูที่อดอาหารไดห้ลืากหลืายประเภที่ โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ เพื่ื�อ
ที่ราบปรม่าณที่่�ถูกูตอ้งแลืะเวลืาที่อดโดยประมาณ

 • อย�าใสู�อาหารเกน่ปรม่าณที่่�ระบไ่วใ้นสู�วน ‘ตารางอาหาร’ หรอืเตม่อาหารในตะกรา้เกน่
ระดบ้สูงูสูด่ ‘MAX’ ที่่�ระบไ่ว ้เพื่ราะจะสู�งผลืต�อค่ณ่ภาพื่ข้องการที่อดที่่�ได ้

 • ถูา้ค่ณ่ตอ้งการปรง่อาหารต�างช้น่ดในเวลืาเดย่วกน้ ตอ้งแน�ใจว�าค่ณ่ไดด้เูวลืาที่อดที่่�

แนะนำาไวสู้ำาหรบ้อาหารช้น่ดน้�นๆ ก�อนที่่�จะเร ่�มที่อดพื่รอ้มกน้

4 ใสำ�กระทำะพร �อมืต้ะแกรงกลบัื้เข้ ��ไปใน Airfryer

ขอ้ควรระวงั

 • อัย่าใช้ก้ระที่ะโดยไม่่ม่ต่ะแกรงข้า้งใน
 • หา้ม่สัมั่ผัสััที่่�กระที่ะหรอืัตะแกรงในระหวา่งหรอืัหลื่งัการใช้ ้เนื�อังจัากจัะม่ค่ำวาม่

รอ้ันสูัง

5 กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้เคู่ร ื�องเพื�อเปิด้เคู่ร ื�อง

6 กด้ปุ� มืเพิ�มืหรอืลด้อณุ์หภัม่ืเิพื�อเลอืกอณุ์หภัม่ืทิำี�ต้ �องก�ร

7 กด้ปุ� มืปรบัื้เวล�เพื�อเลอืกก�รต้ั�งเวล�ล�วงหน��ทำี�ต้ �องก�ร
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8 กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้เพื�อเร ิ�มืข้ั�นต้อนก�รปรงุอ�ห�ร

หมายเหตุ
 • ในข้ณะที่่�กำาลืง้ปรง่อาหาร อณ่หภมูแ่ลืะเวลืาจะแสูดงสูลืบ้กน้
 • นาที่สู่ด่ที่า้ยในการปรง่อาหารจะน้บเป็นวน่าที่่
 • ดทูี่่�ตารางอาหารพื่รอ้มการต้�งค่�าปรง่อาหารพื่ื �นฐานสูำาหรบ้อาหารแต�ลืะช้น่ด
 • เมื�อกระบวนการปรง่อาหารเร ่�มตน้ข้ึ �นแลืะ Airfryer ข้องค่ณ่จบ้คู่�กบ้อป่กรณอ์จ้ฉรย่ะ
ข้องค่ณ่ ค่ณ่สูามารถู ด ูค่วบค่ม่แลืะเปลื่�ยนพื่ารามเ่ตอรก์ารที่ำาอาหารไดใ้นแอป 
NutriU เช้�นกน้

 • หากตอ้ังการเปิลื่่�ยนหน่วยอัณ่หภููม่จิัากเซลื่เซย่สัเป็ินฟาหเ์รนไฮตห์รอืัหน่วย
อัื�นๆ บน Airfryer ข้อังคำณ่ ใหก้ดป่่ิม่เพื้ิ�ม่แลื่ะลื่ดอัณ่หภููม่พิื้รอ้ัม่กนัคำา้งไว ้
ปิระม่าณ 10 วนิาที่่

เคล็ดลบัั
 • ในข้ณะที่่�กำาลืง้ปรง่อาหาร หากค่ณ่ตอ้งการเปลื่�ยนเวลืาหรอือณ่หภมูใ่นการปรง่อาหาร 
ใหก้ดป่� มข้ึ �นหรอืลืงที่่�เก่�ยวข้อ้งไดต้ลือดเวลืา

 • หากตอ้งการหยด่การปรง่อาหารช้ ้�วค่ราว ใหก้ดป่� มเป่ด/ป่ด หากตอ้งการประกอบ
อาหารต�อ ใหก้ดป่� มเป่ด/ป่ดอก่ค่ร ้�งเพื่ื�อประกอบอาหารต�อไป

 • อป่กรณจ์ะอยู�ในโหมดหยด่ช้ ้�วค่ราวโดยอต้โนมต้เ่มื�อค่ณ่ดงึกระที่ะแลืะตะแกรงออก ข้้�น
ตอนการปรง่อาหารจะดำาเน่นต�อไปเมื�อใสู�กระที่ะแลืะตะแกรงลืงในเค่ร ื�องอก่ค่ร ้�ง

หมายเหตุ
 • หากค่ณ่ไม�ไดต้ ้�งค่�าเวลืาในการประกอบอาหารตามที่่�กำาหนดภายใน 30 นาที่ ่เค่ร ื�องจะ
ป่ดสูวต่ช้โ์ดยอต้โนมต้เ่พื่ื�อเหตผ่ลืดา้นค่วามปลือดภย้

 • สู�วนผสูมบางอย�างตอ้งมก่ารเข้ย�าหรอืพื่ลืก่เมื�อที่อดไปถูงึค่ร ึ�งหนึ�งข้องเวลืาที่อด (โปรด
ด ู‘ตารางอาหาร’) ในการเข้ย�าสู�วนผสูม ใหด้งึกระที่ะพื่รอ้มตะแกรงออกวางบนสู�วนบน
ที่่�ที่นค่วามรอ้นได ้เลืื�อนฝาป่ดแลืะกดป่� มปลืดตะแกรงเพื่ื�อถูอดตะแกรงออกแลืะเข้ย�า
ตะแกรงเหนืออ�าง จากน้�นใสู�ตะแกรงไปที่่�กระที่ะย�าง แลืะนำาใสู�กลืบ้เข้า้ไปในเค่ร ื�อง

 • หากค่ณ่ต้�งเวลืาไวท้ี่่�ค่ร ึ�งหนึ�งข้องเวลืาที่อด เมื�อค่ณ่ไดย้น่เสูย่งกร ่�งข้องตว้ต้�งเวลืา แสูดง
ว�าถูงึเวลืาเข้ย�าหรอืพื่ลืก่สู�วนผสูมแลืว้ ตรวจสูอบใหแ้น�ใจว�าไดร้เ่ซต็ตว้ต้�งเวลืาใหม�เป็น
เวลืาที่อดที่่�เหลือื

9 เมืื�อคู่ณุ์ได้ �ยนิเสำยีงกร ิ�งข้องต้วัต้ั�งเวล� แสำด้งว��คู่รบื้กำ�หนด้เวล�ปรงุอ�ห�รทำี�ต้ ั�งไว �แล �ว

หมายเหตุ
 • ค่ณ่สูามารถูหยด่ข้้�นตอนการที่ำาอาหารไดด้ว้ยตนเอง ในการดำาเน่นการ ใหก้ดป่� มเป่ด/
ป่ด
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10 ด้งึกระทำะออกมื�และต้รวจัด้ว่��สำ�วนผู้สำมืพร �อมืหรอืไมื�

ขอ้ควรระวงั

 • กระที่ะ Airfryer รอ้ันหลื่งัจัากการที่ำาอัาหาร วางกระที่ะไวบ้นสัว่นบนที่่�ที่น
คำวาม่รอ้ันไดเ้สัม่อั (เช้น่ ข้าต ั�งสัาม่ข้า เป็ินตน้) เม่ื�อัคำณ่นำาอัอักจัากอัป่ิกรณ์

หมายเหตุ
 • หากสู�วนผสูมยง้ไม�พื่รอ้ม ใหเ้ลืื�อนกระที่ะกลืบ้เข้า้ไปในเค่ร ื�อง Airfryer โดยจบ้ที่่�ดา้มจบ้ 
แลืว้เพื่่�มเวลืาใหก้บ้เวลืาที่่�ต ้�งไวอ้ก่สูองสูามนาที่่

11 ในก�รนำ�สำ�วนผู้สำมืข้น�ด้เล็กออก (เช้�น มืนัฝร ั�งทำอด้) ให �ยกต้ะแกรงออกจั�กกระทำะโด้ย
เลื�อนฝ�ปิด้ก�อน แล �วกด้ปุ� มืปลด้ต้ะแกรง

ขอ้ควรระวงั

 • หลื่งัจัากข้ั�นตอันการปิร่งอัาหาร กระที่ะ ตะแกรง ตวัเคำร ื�อังดา้นใน แลื่ะสัว่น
ผัสัม่จัะม่ค่ำวาม่รอ้ัน อัาจัม่ไ่อันำ�าอัอักม่าจัาก Airfryer ข้้ �นอัยู่กบัปิระเภูที่ข้อัง
สัว่นผัสัม่ในกระที่ะ

12 นำ�สำ�วนผู้สำมืออกจั�กต้ะกร ��โด้ยใสำ�ในช้�มืหรอืจั�น นำ�ต้ะแกรงออกมื�จั�กกระทำะเสำมือ
เพื�อเทำสำิ�งทำี�อย่�ข้ ��งในออกมื�ให �หมืด้ เนื�องจั�กนำ ��มืนัร �อนอ�จัอย่�ทำี�ด้ ��นล��งข้องกระทำะ 

หมายเหตุ
 • เมื�อตอ้งการนำาสู�วนผสูมที่่�มข่้นาดใหญ�หรอืเปราะบางออกมา ใหใ้ช้ท้ี่่�หน่บค่บ่สู�วนผสูม
น้�นออกมา

 • นำ �ามน้สู�วนเกน่หรอืนำ �ามน้เจย่วออกที่่�ออกมาจากสู�วนผสูมจะถูกูเก็บไวท้ี่่�กน้กระที่ะ
 • ค่ณ่อาจตอ้งเที่นำ �ามน้ที่่�เหลือืหรอืนำ �ามน้เจย่วออกจากกระที่ะอย�างระมด้ระวง้หลืง้การที่ำา
อาหารแต�ลืะค่ร ้�งหรอืก�อนการเข้ย�าหรอืเปลื่�ยนตะแกรงในกระที่ะ ที่้�งน่�ข้ึ �นอยู�กบ้ประเภที่
ข้องสู�วนผสูมที่่�ใช้ท้ี่ำาอาหาร วางตะแกรงไวบ้นพื่ื �นผว่ที่่�ที่นค่วามรอ้น สูวมถูง่มอืจบ้ข้อง
รอ้นเพื่ื�อเที่นำ �ามน้สู�วนเกน่หรอืนำ �ามน้เจย่วออก นำาตะแกรงใสู�กลืบ้ไปในกระที่ะ

เมื�อสู�วนผสูมช้ด่หนึ�งสูก่พื่รอ้มแลืว้ Airfryer สูามารถูปรง่ช้ด่สู�วนผสูมต�อไปไดท้ี่น้ที่่

หมายเหตุ
 • ดำาเน่นตามข้้�นตอนที่่� 3 ถูงึ 12 หากค่ณ่ตอ้งการเตรย่มสู�วนผสูมอก่ช้ด่หนึ�ง
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การเลือกโหมดการอุ่น

1 กด้ปุ� มืเมืน่จันกว��ไอคู่อนก�รอุ�นจัะกะพรบิื้

2 กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้เพื�อเร ิ�มืโหมืด้ก�รอุ�น 

หมายเหตุ
 • เวลืาการอ่�นจะต้�งค่�าไวท้ี่่� 30 นาที่ ่หากตอ้งการเปลื่�ยนเวลืาในการรก้ษาค่วามอ่�น (1 - 
30 นาที่)่ ใหก้ดป่� มลืดเวลืา เวลืาจะไดร้บ้การยนืยน้โดยอต้โนมต้่

 • ไม�สูามารถูเปลื่�ยนอณ่หภมูใ่นโหมดการอ่�นได ้

3 ห�กต้ �องก�รหยดุ้ก�รโหมืด้ก�รอุ�นช้ ั�วคู่ร�ว ให �กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้ ห�กต้ �องก�รเร ิ�มืโหมืด้ก�ร
อุ�นอกีคู่ร ั�ง ให �กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้อกีคู่ร ั�ง

4 ห�กต้ �องก�รออกจั�กโหมืด้ก�รอุ�น ให �กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้คู่ ��งไว �

เคล็ดลบัั
 • หากอาหารเช้�นเฟรนช้ฟ์รายสูญูเสูย่ค่วามกรอบไปในข้ณะที่่�อยู�ในโหมดการอ่�น ใหใ้ช้ ้
เวลืาการอ่�นใหน้อ้ยลืงโดยป่ดเค่ร ื�องใหเ้รว็ข้ึ �น หรอืที่อดใหก้รอบอก่ค่ร ้�งประมาณ 2-3 
นาที่ท่ี่่�อณ่หภมู ่180°C/350°F

หมายเหตุ
 • ข้ณะที่่�อยู�ในโหมดการอ่�น พื่ด้ลืมแลืะตว้ที่ำาค่วามรอ้นดา้นในเค่ร ื�องจะที่ำางานเป็นระยะๆ
 • โหมดการอ่�นออกแบบมาเพื่ื�อรก้ษาอาหารข้องค่ณ่ใหอ้่�นอยู�เสูมอหลืง้จากที่่�ปรง่อาหาร
เสูรจ็ในเค่ร ื�อง Airfryer ไม�ไดม้ไ่วสู้ำาหรบ้การอ่�นรอ้น

การปรุงอาหารด้วยค่าทีี่ตั้งล่วงหน้า

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

2 กด้ปุ� มืเมืน่ ไอคู่อนอ�ห�รว��งแช้�แข็้งกะพรบิื้ กด้ปุ� มืเมืน่จันกว��คู่��ทำี�ต้ ั�งล�วงหน��ทำี�คู่ณุ์
ต้ �องก�รจัะกระพรบิื้
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3 เร ิ�มืข้ั�นต้อนก�รปรงุอ�ห�รโด้ยก�รกด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้

หมายเหตุ
 • ในตารางต�อไปน่�ค่ณ่สูามารถูค่น้หาข้อ้มูลืเพื่่�มเตม่เก่�ยวกบ้ค่�าที่่�ต ้�งลื�วงหนา้ 

ต ั�งคา่ลว่งหนา้
เวลาทีี�ต ั�งไว้
ลว่งหนา้ (ตำ�า

สดุ)
อณุหภูมูทิี ี�ต ั�งไว้

ลว่งหนา้ นำ �าหนกั (สงูสดุ) ขอ้มลูของคณุ

อาหารว�างแช้�แข็้งที่่�ที่ำา
จากมน้ฝร ้�ง

31
180°C/
350°F

800 ก./28 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
38

180°C/
350°F

800 ก./28 ออนซ ์

 • ใช้ม้น้ฝร ้�งสูำาหรบ้ที่อด
 • ห้�นหนา 10x10 มม. / 
0.4x0.4 น่�ว

 • แช้�ไวใ้นนำ �า 30 นาที่ ่ที่ำาให ้
แหง้ จากน้�นใสู�นำ �ามน้ ¼ ถูงึ 
1 ช้อ้นโตะ๊ลืงไป

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

น�องไก�
27

180°C/
350°F

1000 ก./35 
ออนซ ์

 • น�องไก�สูงูสูด่ 8 ช้่ �น
 • เข้ย�า กลืบ้ดา้น หรอืค่นใน
ระหว�างปรง่

ปลืาที่้�งตว้ประมาณ 300 
ก./11 ออนซ ์

20
200°C/
400°F

600 ก./21 ออนซ ์

Cake
45

160°C/
325°F

500 ก./18 ออนซ ์
 • ใช้อ้ป่กรณอ์บอาหาร XL 
(199 x 189 x 80 มม.)

เนื�อห้�น
20

200°C/
400°F

600 ก./21 ออนซ ์
 • เนื�อสูบ้ไม�มก่ระดกูสูงูสูด่ 
4 ช้่ �น

ผด้ผก้ 
18

180°C/
350°F

800 ก./28 ออนซ ์
 • ห้�นหยาบๆ
 • ใช้อ้ป่กรณอ์บอาหาร XL
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ต ั�งคา่ลว่งหนา้
เวลาทีี�ต ั�งไว้
ลว่งหนา้ (ตำ�า

สดุ)
อณุหภูมูทิี ี�ต ั�งไว้

ลว่งหนา้ นำ �าหนกั (สงูสดุ) ขอ้มลูของคณุ

อ่�น
30

80°C/
175°F

ไม�ม่  • ไม�สูามารถูปรบ้อณ่หภมูไ่ด ้

เปลี่ยนเป็นค่าทีี่ตั้งล่วงหน้าอื่น

1 ในระหว��งข้ั�นต้อนก�รปรงุอ�ห�ร กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้คู่ ��งไว �เพื�อหยดุ้ก�รปรงุอ�ห�ร 
จั�กนั�นอปุกรณ์จ์ัะอย่�ในโหมืด้สำแต้นด้บ์ื้�ย 

2 กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้อกีคู่ร ั�งเพื�อเปิด้อปุกรณ์์

3 กด้ปุ� มืเมืน่จันกว��คู่��ทำี�ต้ ั�งล�วงหน��ทำี�คู่ณุ์ต้ �องก�รจัะกระพรบิื้

4 กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้เพื�อเร ิ�มืข้ั�นต้อนก�รปรงุอ�ห�ร
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เริ่มต้นสูตรอาหารจากแอป NutriU

1 กด้ปุ� มืเปิด้/ปิด้ เพื�อเปิด้เคู่ร ื�อง Airfryer

2 เปิด้แอป NutriU บื้นอปุกรณ์อ์จััฉรยิะข้องคู่ณุ์และคู่ �นห�สำต่้รอ�ห�รทำี�คู่ณุ์ต้ �องก�ร

3 เปิด้สำต่้รอ�ห�รและเร ิ�มืข้ั�นต้อนก�รทำำ�อ�ห�รในแอปพลเิคู่ช้นั

หมายเหตุ
 • ตรวจสูอบใหแ้น�ใจว�าเมื�อปรง่สูตูรอาหารที่่�พื่ฒ้นาข้ึ �นสูำาหรบ้ Airfryer ข้องค่ณ่ ใหใ้ช้ ้
อาหารในปรม่าณเที่�ากน้ที่่�ระบไ่วใ้นสูตูรอาหาร เมื�อใช้สู้�วนผสูมที่่�ต�างกน้หรอือาหารใน
ปรม่าณที่่�ต�างกน้ ใหป้รบ้เวลืาในการปรง่อาหาร เมื�อปรง่สูตูรอาหารที่่�ไม�ไดพ้ื่ฒ้นาข้ึ �น
สูำาหรบ้ Airfryer ข้องค่ณ่ โปรดที่ราบว�าอาจจะตอ้งปรบ้เวลืาแลืะอณ่หภมู่

เคล็ดลบัั
 • ดว้ยตว้กรองในการค่น้หาสูตูรอาหาร ค่ณ่สูามารถูกรอง Airfryer อจ้ฉรย่ะข้องค่ณ่เพื่ื�อ
รบ้สูตูรอาหารที่่�พื่ฒ้นาข้ึ �นสูำาหรบ้อป่กรณข์้องค่ณ่ 

 • เมื�อเร ่�มข้้�นตอนการที่ำาอาหารจากแอปพื่ลืเ่ค่ช้น้ ค่ณ่จะเห็นการต้�งค่�าการที่ำาอาหารบน
หนา้จอข้อง Airfryer ดว้ย

 • ค่ณ่สูามารถูหยด่กระบวนการปรง่อาหารช้ ้�วค่ราว หรอืเปลื่�ยนการต้�งค่�าใน Airfryer 
หรอืในแอปพื่ลืเ่ค่ช้น้

 • เมื�อกระบวนการปรง่อาหารเสูรจ็สู่ �น ค่ณ่สูามารถูเร ่�มโหมดอ่�นในแอปพื่ลืเ่ค่ช้น้หรอืเร ่�ม
ที่ำางานจากค่�าที่่�ต ้�งลื�วงหนา้ "การอ่�น" ใน Airfryer

 • หากอาหารยง้ไม�เสูรจ็ ค่ณ่ยง้สูามารถูยดืเวลืากระบวนการปรง่อาหารภายใน
แอปพื่ลืเ่ค่ช้น้หรอื Airfryer ไดอ้ก่ดว้ย

 • ในการออกจากกระบวนการปรง่อาหารก�อนที่่�เวลืาในการประกอบอาหารจะสู่ �นสูด่ลืง ให ้
กดป่� มเป่ด/ป่ดบน Airfryer ค่า้งไวห้รอืกดป่� มหยด่ช้ ้�วค่ราวแลืะจากน้�นกดไอค่อนหยด่ใน
แอปพื่ลืเ่ค่ช้น้

 • ค่ณ่ยง้สูามารถูเร ่�มเวลืาแลืะอณ่หภมูข่้องค่ณ่เองในแอป NutriU
 • ที่่�ดา้นลื�างข้องหนา้จอหลืก้จะมป่่� มเพื่ื�อไปยง้หนา้จอหลืก้ สูตูรอาหาร โหมดกำาหนดเอง 
บที่ค่วาม หรอืโปรไฟลืข์้องค่ณ่ได ้กดป่� มโหมดกำาหนดเองแลืะสู�งเวลืาแลืะอณ่หภมูข่้อง
ค่ณ่ไปยง้ Airfryer

การทีำามันฝรั่งทีอดด้วยตนเอง

การที่ำามน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมดใหอ้ร�อยโดยใช้เ้ค่ร ื�อง Airfryer:

 - เลือืกช้น่ดมน้ฝร ้�งที่่�มล่ืก้ษณะเหมาะสูำาหรบ้การที่อด เช้�น มน้ฝร ้�งที่่�สูดแลืะมค่่วามเป็นแป้ง 
(เล็ืกนอ้ย)

 - ค่วรที่อดมน้ฝร ้�งดว้ยลืมรอ้นในสูด้สู�วนไม�เกน่ 800 ก./28 ออนซเ์พื่ื�อใหไ้ดผ้ลืลืพ้ื่ธิท์ี่่�ด่
ที่่�สูด่ การที่อดมน้ฝร ้�งจำานวนมากจะที่ำาใหก้รอบนอ้ยกว�าการที่อดในจำานวนที่่�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 �งด้ �วยผู้ ��เช้ด็้จั�นหรอืกระด้�ษเช้ด็้มือื
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4 รนินำ ��มืนัปรงุอ�ห�รหนึ�งช้ �อนโต้ะ๊ลงในอ��ง เทำมืนัฝร ั�งแทำ�งลงในอ��งแล �วคู่ลกุจันกระทำั�ง
นำ ��มืนัเคู่ลอืบื้ผู้วิอย��งทำั�วถงึ

5 ใช้ �นิ�วหรอือปุกรณ์เ์คู่ร ื�องคู่รวัหยบิื้มืนัฝร ั�งออกจั�กอ��งเพื�อให �นำ ��มืนัสำ�วนเกนิยงัคู่งอย่�ใน
อ��ง

หมายเหตุ
 • อย�าเอย่งอ�างเพื่ื�อเที่มน้ฝร ้�งแที่�งที่้�งหมดลืงในตะกรา้ในค่ราวเดย่ว เพื่ื�อป้องกน้ไม�ใหเ้ที่
นำ �ามน้สู�วนเกน่ลืงในกระที่ะ

6 ใสำ�มืนัฝร ั�งแทำ�งลงในต้ะกร �� 

7 ทำอด้มืนัฝร ั�งแทำ�งและเข้ย��ต้ะแกรง 2-3 คู่ร ั�งในระหว��งก�รทำอด้

การทีำาความสะอาด
คำาเตอืน

 • รอัใหต้ะกรา้ กระที่ะ แลื่ะดา้นในข้อังเคำรื�อังเย็นกอ่ัน แลื่ว้จัง้เร ิ�ม่ที่ำาคำวาม่สัะอัาด
 • กระที่ะ ตะกรา้ แลื่ะดา้นในข้อังเคำรื�อังม่ก่ารเคำลื่อืับสัารกนัอัาหารตดิ อัย่าใช้ ้

อัป่ิกรณท์ี่ำาคำวาม่สัะอัาดในคำรวัที่่�เป็ินโลื่หะหรอืัสัารที่ำาคำวาม่สัะอัาดที่่�กดักรอ่ัน 
เพื้ราจัะที่ำาใหส้ัารที่่�เคำลื่อืับอัยู่ไดร้บัคำวาม่เสัย่หายได้

ที่ำาค่วามสูะอาดเค่ร ื�องหลืง้ใช้ง้านที่ก่ค่ร ้�ง เช้ด็นำ �ามน้แลืะไข้มน้ออกจากดา้นลื�างข้องกระที่ะหลืง้

การใช้ท้ี่ก่ค่ร ้�ง

1 กด้ปุ� มื On/Off On/Off เพื�อปิด้เคู่ร ื�อง ถอด้ปลั�กออกจั�กเต้ ��รบัื้ และทำิ �งให �เคู่ร ื�องเย็นลง 

เคล็ดลบัั
 • นำากระที่ะแลืะตะกรา้ออกเพื่ื�อใหเ้ค่ร ื�อง Airfryer เย็นลืงเรว็ข้ึ �น

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

3 ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด้กระทำะและต้ะแกรงในเคู่ร ื�องล ��งจั�น คู่ณุ์ยงัสำ�มื�รถทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด้ได้ �ใน
นำ ��ร �อน นำ ��ย�ล ��งจั�นและฟองนำ ��ทำี�ไมื�ทำำ�ให �เกดิ้รอยข้ดี้ข้�วน (โปรด้ด้ ่‘บื้ทำก�รทำำ�คู่ว�มื
สำะอ�ด้’)

หมายเหตุ
 • นำากระที่ะที่่�มจ่ก่ยางใสู�เข้า้ไปในเค่ร ื�องลืา้งจาน หา้มถูอดจก่ยางออกก�อนที่ำาค่วามสูะอาด
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เคล็ดลบัั
 • หากมเ่ศษอาหารตด่อยู�ที่่�กระที่ะหรอืตะแกรง ค่ณ่สูามารถูนำาไปแช้�ในนำ �ารอ้นแลืะนำ �ายา
ลืา้งจานเป็นเวลืา 10-15 นาที่ไ่ด ้การแช้�นำ �าจะที่ำาใหอ้าหารไม�ตด่แน�นแลืะเช้ด็ออกง�าย
ข้ึ �น ค่ณ่ตอ้งใช้น้ำ �ายาลืา้งจานที่่�สูามารถูข้จด้นำ �ามน้แลืะไข้มน้ หากมค่่ราบไข้มน้บนกระที่ะ
หรอืตะกรา้ที่่�ไม�สูามารถูลืา้งออกไดด้ว้ยนำ �ารอ้นหรอืนำ �ายาลืา้งจาน ใหใ้ช้น้ำ �ายาข้จด้ค่ราบ
ไข้มน้ 

 • ในกรณ่ที่่�มเ่ศษอาหารตด่อยู�ในแผ�นที่ำาค่วามรอ้น ใหน้ำาออกดว้ยแปรงข้นน่�มหรอืน่�ม
ปานกลืาง อย�าใช้แ้ปรงข้นโลืหะหรอืแปรงข้นแข็้งเด็ดข้าดเพื่ราะอาจที่ำาใหสู้ารเค่ลือืบ
แผ�นที่ำาค่วามรอ้นเสูย่หาย

4 ใช้ �ผู้ ��ช้บุื้นำ ��บื้ดิ้พอหมื�ด้เช้ด็้ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด้ด้ ��นนอกเคู่ร ื�อง

หมายเหตุ
 • ตรวจสูอบใหแ้น�ใจว�าไม�มค่่วามช้ื �นอยู�บนแผงค่วบค่ม่ เช้ด็แผงค่วบค่ม่ใหแ้หง้ หลืง้จากที่่�

ที่ำาค่วามสูะอาด

5 ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด้ช้ิ �นสำ�วนทำำ�คู่ว�มืร �อนด้ �วยแปรงทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด้เพื�อข้จัดั้เศษอ�ห�ร

6 ทำำ�คู่ว�มืสำะอ�ด้ด้ ��นในเคู่ร ื�องด้ �วยนำ ��ร �อนและฟองนำ ��นุ�มื
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ตารางการทีำาความสะอาด

การจัดเก็บั
1 ถอด้ปลั�ก แล �วทำิ �งไว �ให �เย็น

2 ต้รวจัสำอบื้ว��ช้ิ �นสำ�วนทำั�งหมืด้สำะอ�ด้และแห �งแล �วก�อนเก็บื้

หมายเหตุ
 • ถูอืเค่ร ื�อง Airfryer ในแนวนอนเสูมอ ตรวจสูอบใหแ้น�ใจว�าค่ณ่ไดจ้บ้กระที่ะไวท้ี่่�สู�วนหนา้
ข้องเค่ร ื�องเนื�องจากกระที่ะที่่�มต่ะแกรงสูามารถูเลืื�อนออกมาจากเค่ร ื�องไดห้ากเอย่งลืงโดย
บง้เอญ่ ซึ�งอาจที่ำาใหช้้ ่ �นสู�วนเหลื�าน่�เสูย่หาย

 • ตรวจดใูหแ้น�ใจที่ก่ค่ร ้�งว�าที่ก่ช้่ �นที่่�สูามารถูถูอดไดใ้นเค่ร ื�อง Airfryer ยดึเข้า้ที่่�แลืว้ก�อนที่่�

จะเค่ลืื�อนยา้ยแลืะ/หรอืเก็บ

การรีไซเคิล
 - เมื�อหมดอายก่ารใช้ง้านแลืว้ หา้มที่่ �งผลืต่ภณ้ฑ์น่์�รวมกบ้ข้ยะในค่รว้เรอืนที่้�วไป แต�ค่วรนำา

ไปที่่ �งที่่�จด่รวบรวมข้ยะเพื่ื�อนำาไปรไ่ซเค่ล่ื เพื่ื�อช้�วยรก้ษาสูภาวะสู่�งแวดลือ้มที่่�ด่

 - ปฏิบ่ต้ต่ามกฎระเบย่บข้องประเที่ศข้องค่ณ่สูำาหรบ้การแยกเก็บผลืต่ภณ้ฑ์ไ์ฟฟ้าแลืะ
อเ่ล็ืกที่รอน่กสู ์การกำาจด้อย�างถูกูตอ้งช้�วยป้องกน้ผลืสูบืเนื�องที่างลืบที่่�อาจเกด่ข้ึ �นกบ้สู่�ง
แวดลือ้มแลืะสูข่้ภาพื่ข้องมน่ษย ์

คำาประกาศว่าด้วยการปฏิบััติตามข้อกำาหนด
ในที่่�น่ � Philips Consumer Lifestyle B.V. ข้อแจง้ใหท้ี่ราบว�า Airfryer HD928x เป็นไปตาม

ข้อ้กำาหนด Directive 2014/53/EU 

ข้อ้ค่วามฉบบ้เต็มข้องการปฏิบ่ต้ต่ามข้อ้กำาหนด EU อยู�ที่่�อน่เตอรเ์น็ตแอดเดรสูต�อไปน่�: 

https://www.philips.com 

The Airfryer HD928x มาพื่รอ้มกบ้โมดลูื WiFi, 2.4GHz 802.11 b/g/n
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การรับัประกันและสนับัสนุน
หากค่ณ่ตอ้งการข้อ้มูลืหรอืการสูน้บสูน่น โปรดเข้า้ช้มเว็บไซต ์

www.philips.com/support หรอือ�านข้อ้มูลืจากเอกสูารแผ�นพื่บ้ที่่�แยกเฉพื่าะ เก่�ยวกบ้
การรบ้ประกน้ที่้�วโลืก

อัพเดตของซอฟต์แวร์
การอป้เดตเป็นสู่�งสูำาค่ญ้ในการปกป้องค่วามเป็นสู�วนตว้ข้องค่ณ่แลืะการที่ำางานที่่�เหมาะสูม

ข้อง Airfryer แลืะแอปพื่ลืเ่ค่ช้น้

แอปพื่ลืเ่ค่ช้น้จะอป้เดตโดยอต้โนมต้ใ่หเ้ป็นซอฟตแ์วรล์ื�าสูด่เป็นค่ร ้�งค่ราว นอกจากน่� Airfryer 

ยง้ที่ำาการอป้เดตเฟ่รม์แวรโ์ดยอต้โนมต้่

หมายเหตุ
 • เมื�อกำาลืง้ตด่ต้�งการอป้เดต ตรวจสูอบใหแ้น�ใจว�า Airfryer ข้องค่ณ่เช้ื�อมต�อกบ้ WiFi 
ภายในบา้น สูามารถูเช้ื�อมต�ออป่กรณอ์จ้ฉรย่ะข้องค่ณ่ไดก้บ้ที่ก่เค่รอืข้�าย

 • ใช้แ้อปพื่ลืเ่ค่ช้น้แลืะเฟ่รม์แวรล์ื�าสูด่เสูมอ 
 • มก่ารอป้เดตเมื�อมก่ารปรบ้ปรง่ซอฟตแ์วรห์รอืเพื่ื�อป้องกน้ป้ญหาดา้นค่วามปลือดภย้ 
 • การอป้เดตเฟ่รม์แวรจ์ะเร ่�มโดยอต้โนมต้เ่มื�อ Airfryer อยู�ในโหมดสูแตนดบ์าย การ
อป้เดตน่�ใช้เ้วลืาไม�เกน่ 1 นาที่แ่ลืะหนา้จอบน Airfryer จะกะพื่รบ่ "---" ในระหว�างน่�จะ
ไม�สูามารถูใช้ง้าน Airfryer ได ้

ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับัอุปกรณ์
สูำาหรบ้ข้อ้มูลืโดยลืะเอย่ดเก่�ยวกบ้ค่วามเข้า้กน้ไดข้้องแอป โปรดดขู้อ้มูลืใน App Store

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน
สูำาหรบ้การรเ่ซต็เป็นค่�าจากโรงงานข้อง Airfryer ใหก้ดป่� มปรบ้อณ่หภมูแ่ลืะป่� มปรบ้เวลืาข้ึ �น

พื่รอ้มกน้ค่า้งไว ้10 วน่าที่่

Airfryer ข้องค่ณ่จะไม�เช้ ื�อมต�อกบ้ WiFi ภายในบา้นอก่ต�อไปแลืะจะไม�สูามารถูจบ้คู่�กบ้

อป่กรณอ์จ้ฉรย่ะข้องค่ณ่อก่ต�อไป

วิธีแก้ไขปัญหา
ในบที่น่� เราไดร้วบรวมป้ญหาต�างๆ ที่่�อาจเกด่ข้ึ �นกบ้เค่ร ื�องได ้หากยง้ไม�สูามารถูแกไ้ข้ป้ญหา

ตามข้อ้มูลืดา้นลื�างได ้โปรดดรูายการค่ำาถูามที่่�พื่บบ�อยที่่� www.philips.com/support 
หรอืตด่ต�อศนูยบ์รก่ารลืกูค่า้ในประเที่ศข้องค่ณ่
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ดา้นนอกข้องเค่ร ื�องจะเกด่
ค่วามรอ้นระหว�างการใช้ ้

ค่วามรอ้นภายในแผ�ข้ยายออกมาถูงึ
ผน้งดา้นนอก

เป็นเหตก่ารณป์กต ่ดา้มจบ้แลืะป่� มที่้�งหมดที่่�ค่ณ่ตอ้งจบ้
ระหว�างใช้จ้ะเย็นพื่อที่่�สูามารถูจบ้ได ้

กระที่ะ ตะกรา้ แลืะดา้นในข้องเค่ร ื�องจะรอ้นเสูมอเมื�อเป่ด
เค่ร ื�อง เพื่ื�อใหป้รง่อาหารไดอ้ย�างเหมาะสูม สู�วนต�างๆ เหลื�าน่�

รอ้นเกน่กว�าที่่�จะสูม้ผสู้เสูมอ

ถูา้ค่ณ่เป่ดเค่ร ื�องไวเ้ป็นเวลืานาน บางสู�วนจะรอ้นมากจนไม�
สูามารถูสูม้ผสู้ได ้พื่ื �นที่่�เหลื�าน่�จะมสู่ญ้ลืก้ษณบ์นเค่ร ื�องดง้น่�:

 
ตราบใดที่่�ค่ณ่ระวง้บรเ่วณที่่�รอ้นแลืะไม�ไปสูม้ผสู้โดน เค่ร ื�องน่�

ก็จะใช้ไ้ดอ้ย�างปลือดภย้

มน้ฝร ้�งที่อดโฮมเมดไม�เป็น
ไปตามที่่�ฉ้นค่าดไว ้

ค่ณ่ใช้ม้น้ฝร ้�งผด่ช้น่ด
เพื่ื�อใหไ้ดผ้ลืลืพ้ื่ธิด์ท่ี่่�สูด่ ใหใ้ช้ม้น้ฝร ้�งที่่�สูดแลืะมเ่นื�อไม�ฉำ�า 
ถูา้ค่ณ่ตอ้งเก็บมน้ฝร ้�งไว ้หา้มเก็บไวใ้นที่่�เย็น เช้�น ตูเ้ย็น 
เลือืกมน้ฝร ้�งที่่�บรรจภ่ณ้ฑ์ร์ะบไ่วว้�าเหมาะสูำาหรบ้การที่อด

ใสู�สู�วนผสูมลืงในตะกรา้มากเกน่ไป
ที่ำาตามค่ำาแนะนำาในคู่�มอืผูใ้ช้ใ้นหนา้ 18 เพื่ื�อเตรย่มมน้ฝร ้�

ที่อดโฮมเมด

สู�วนผสูมบางช้น่ดจำาเป็นตอ้งเข้ย�า
เมื�อที่อดไปไดค้่ร ึ�งที่างข้องเวลืาใน
การประกอบอาหารที่่�ต ้�งไว ้

ที่ำาตามค่ำาแนะนำาในคู่�มอืผูใ้ช้ใ้นหนา้ 18 เพื่ื�อเตรย่มมน้ฝร ้�

ที่อดโฮมเมด

เค่ร ื�อง Airfryer ไม�เป่ด
เค่ร ื�อง

ยง้ไม�เสูย่บปลื้�กไฟ
ตรวจสูอบว�าเสูย่บปลื้�กไฟเข้า้กบ้เตา้รบ้บนผน้งอย�างถูกูตอ้ง
หรอืไม�

มเ่ค่ร ื�องใช้ไ้ฟฟ้าหลืายเค่ร ื�องที่่�เสูย่บ
ไวก้บ้เตา้รบ้เดย่ว

Airfryer มก่ำาลืง้ไฟฟ้าสูงู ลืองเสูย่บปลื้�กที่่�เตา้รบ้อื�นแลืะ
ตรวจสูอบฟ่วสู ์

ฉ้นเห็นมบ่างจด่ที่่�ลือกใน
เค่ร ื�อง Airfryer

อาจมจ่ด่เล็ืกๆ เกด่ข้ึ �นภายใน
กระที่ะข้อง Airfryer เนื�องจาก
การไปสูม้ผสู้หรอืข้ดูข้ด่พื่ื �นผว่ที่่�

มสู่ารเค่ลือืบโดยบง้เอญ่ (เช้�น ใน
ระหว�างที่ำาค่วามสูะอาดดว้ยเค่ร ื�อง
มอืที่ำาค่วามสูะอาดสูำาหรบ้งานหน้ก
แลืะ/หรอืข้ณะใสู�ตะกรา้)

ค่ณ่สูามารถูป้องกน้ค่วามเสูย่หายไดโ้ดยการวางตะกรา้
เข้า้ไปในกระที่ะอย�างถูกูตอ้ง ถูา้ค่ณ่ใสู�ตะกรา้เข้า้ไปที่่�ม่ม 
ดา้นข้า้งตะกรา้อาจกระแที่กกบ้ผน้งข้องกระที่ะ ที่ำาใหผ้ว่
เค่ลือืบลือกเป็นรอยเล็ืกๆ โปรดที่ราบว�ากรณ่ดง้กลื�าวไม�เป็น
อน้ตรายเนื�องจากวสู้ดท่ี่้�งหมดปลือดภย้สูำาหรบ้อาหาร

มค่่วน้สูข่้าวลือยออกมาจาก
เค่ร ื�อง

ค่ณ่กำาลืง้ปรง่อาหารที่่�มสู่�วนผสูม
ตด่มน้

เที่นำ �ามน้หรอืไข้มน้สู�วนเกน่ออกอย�างระมด้ระวง้ แลืว้ปรง่
อาหารต�อได ้

กระที่ะยง้มค่่ราบมน้จากการใช้ค้่ร ้�ง
ก�อน

ค่วน้ข้าวเกด่จากเศษไข้มน้ที่่�ตกค่า้งอยู�ที่ำาใหก้ระที่ะรอ้นมาก
ข้ึ �น หม้�นที่ำาค่วามสูะอาดกระที่ะแลืะตะกรา้ใหท้ี่้�วหลืง้การใช้ ้
ที่ก่ค่ร ้�ง

เกล็ืดข้นมป้งหรอืสู�วนผสูมช้บ่ที่อด
อาจไม�ตด่กบ้อาหาร

ช้�องอากาศเล็ืกๆ ข้องเกล็ืดข้นมป้งจะที่ำาใหเ้กด่ค่วน้ข้าวได ้
ใหบ้บ่เกล็ืดข้นมป้งหรอืสู�วนผสูมช้บ่ที่อดเข้า้กบ้อาหารเพื่ื�อ
ใหต้ด่แน�น
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ซอสูหมก้ เหลืา้ หรอืนำ �าจากเนื�อจะ
กระเด็นจากไข้มน้หรอืไข้

ใช้ก้ระดาษซบ้อาหารแหง้สูน่ที่ดแ่ลืว้ก�อนวางในตะกรา้

WiFi LED บน Airfryer 
ข้องฉ้นไม�สู�องสูว�างอก่ต�อไป

 • ไม�ไดเ้ช้ ื�อมต�อ Airfryer กบ้ WiFi 
ในบา้นข้องค่ณ่อก่ต�อไป

 • ค่ณ่ไดเ้ปลื่�ยนเค่รอืข้�าย WiFi ใน
บา้นข้องค่ณ่แลืว้

เร ่�มกระบวนการต้�งค่�า WiFi โดยกดป่� มเมนูค่า้งไวแ้ลืะที่ำาตาม
ค่ำาแนะนำาในแอปพื่ลืเ่ค่ช้น้

แอปพื่ลืเ่ค่ช้น้แสูดงใหเ้ห็นว�า
กระบวนการจบ้คู่�ไม�สูำาเรจ็

ผูใ้ช้อ้ื�นไดจ้บ้คู่� Airfryer กบ้อป่กรณ์
อจ้ฉรย่ะอื�นแลืะกำาลืง้ปรง่อาหารอยู�

รอจนกว�าผูใ้ช้อ้ื�นจะเสูรจ็สู่ �นกระบวนการปรง่อาหารแลืะจบ้คู่�
อป่กรณอ์จ้ฉรย่ะข้องค่ณ่กบ้ Airfryer อก่ค่ร ้�ง

จอแสูดงผลืข้องฉ้นกะพื่รบ่
เป็น "---"

Airfryer ข้องค่ณ่กำาลืง้อป้เดต
เฟ่รม์แวร ์

รอประมาณหนึ�งนาที่ก่�อนกระบวนการอป้เดตเฟ่รม์แวร ์
จะเสูรจ็สู่ �น ค่ณ่ไม�สูามารถูใช้ ้Airfryer ระหว�างกา
รอป้เดตเฟ่รม์แวรไ์ด ้

หนา้จอบน Airfryer แสูดง 
"E1"

อป่กรณเ์สูย่หาย/ช้ำารด่
ใหต้ด่ต�อศนูยด์แูลืลืกูค่า้ข้อง Philips หรอืตด่ต�อศนูยด์แูลื
ลืกูค่า้ข้อง Philips ในประเที่ศข้องค่ณ่

อาจจด้เก็บ Airfryer ข้องค่ณ่ในที่่�ที่่�

เย็นเกน่ไป

หากเก็บอป่กรณข์้องค่ณ่ไวใ้นที่่�อณ่หภมูแ่วดลือ้มตำ�า ใหอ้่�น
เค่ร ื�องจนมอ่ณ่หภมูเ่ที่�ากบ้อณ่หภมูห่อ้งเป็นเวลืาอย�างนอ้ย 
15 นาที่ก่�อนที่่�ค่ณ่จะเสูย่บปลื้�กอก่ค่ร ้�ง 
หากจอแสูดงผลืข้องค่ณ่ยง้แสูดง "E1" ใหต้ด่ต�อศนูยด์แูลื
ลืกูค่า้ข้อง Philips หรอืตด่ต�อศนูยด์แูลืลืกูค่า้ข้อง Philips 
ในประเที่ศข้องค่ณ่
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