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Problema Possível causa Solução
A AirFryer 
não liga.

O aparelho não 
está conectado à 
tomada elétrica.

Ao ligar o aparelho, você 
ouve o som do ventilador 
funcionando. Se você não 
ouvir o som, verifique se 
o plugue está inserido na 
tomada corretamente.

Vários aparelhos 
estão conectados a 
uma tomada.

A Airfryer possui uma 
voltagem elevada. Tente 
uma tomada diferente e 
verifique os fusíveis.

Eu vejo al-
guns pontos 
de descas-
camento 
dentro da 
minha Air-
Fryer.

Algumas pequenas 
manchas podem 
aparecer dentro 
do recipiente 
da AirFryer por 
causa de toques/
arranhões 
acidentais no 
revestimento (por 
exemplo, durante 
a limpeza com 
ferramentas de 
limpeza ásperas 
e/ou ao inserir a 
cesta).

Você pode evitar danos 
baixando o cesto para 
dentro do recipiente da 
forma correta. Se você 
inserir o cesto em ângulo, 
a lateral pode bater na 
parede do recipiente, 
fazendo pequenos 
pedaços de revestimento 
se desprenderem. Se isso 
ocorrer, informamos que 
não é prejudicial à saúde, 
pois todos os materiais são 
seguros para os alimentos.

Há fumaça 
branca 
saindo do 
aparelho.

Você está 
cozinhando 
alimentos 
gordurosos e o 
coletor de gordura 
não foi colocado no 
recipiente.

Despeje cuidadosamente 
o excesso de óleo ou 
gordura do recipiente, 
coloque o coletor de 
gordura na panela e 
continue o cozimento.

O recipiente ainda 
contém resíduos 
de gordura do uso 
anterior.

A fumaça branca é 
produzida pelos resíduos 
de gordura que se 
aquecem no recipiente. 
Sempre limpe bem o 
recipiente, a cesta e o 
coletor de gordura após 
cada uso.

O empanamento 
ou a cobertura não 
aderiram bem ao 
alimento.

Pedaços muito pequenos 
de empanamento 
suspensos no ar podem 
produzir fumaça branca. 
Pressione firmemente 
o empanamento ou a 
cobertura no alimento para 
garantir que fiquem bem 
aderidos.

Marinadas, líquidos 
ou sucos de carne 
estão respingando 
na gordura 
derretida

Escorra os alimentos antes 
de colocá-los na cesta.

O visor exibe 
5 traços, 
conforme 
ilustrado 
na imagem 
abaixo.

O recurso de 
segurança foi 
ativado porque 
o aparelho 
superaqueceu.

Desconecte o aparelho da 
tomada e deixe-o esfriar 
por 1 minuto antes de 
conectá-lo novamente.

3000 043 40731 A

www.philips.com/support

 - Download the full user manual at 
www.philips.com/support.

 - Baixe o manual do usuário completo em 
www.philips.com/support.

RI9650 - RI9659

CERTIFICADO DE GARANTIA
ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao 
consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é 
imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL 
de compra do produto.
Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender 
plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma 
aqui estabelecida.
1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas 

as partes e componentes, ficam garantidos integralmente 
contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que 
venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data 
de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso 
na nota fiscal de compra.

2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste 
produto, a garantia ficará automaticamente transferida, 
respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª 
aquisição.

3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor 
deverá entrar em contato com a Assistência Técnica 
Autorizada mais próxima.

4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica 
Autorizada as despesas de transportes do produto correm 
por conta do consumidor.

5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes 
eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, 
assim como a mão de obra aplicada.

6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a 
seguir:

a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou 
mau uso e em desacordo com as recomendações do 
manual de instruções do produto,

b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, 
fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa 
não autorizada pelo fabricante,

c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao 
produto, se caracterizar como não original,

d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da 
indicada no produto,

e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de 
alguma forma adulterado ou rasurado,

7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração 
de tensão do produto.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em 
contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor 
através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 
0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda 
www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat 
online.
A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados 
Philips Walita também está disponível em nossa página de 
suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte.

PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRAL 

CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA. VARGINHA - MINAS 
GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ 

61.086.336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA.

Specifications are subject to change 
without notice.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



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. 

Important
Read this important information carefully before you use the 
appliance and save it for future reference.

Danger
 - The device contains electrical components and heating 

elements. Do not immerse the device in water or rinse it 
under the tap.

 - To prevent electric shocks, do not allow water or other 
liquids to come into contact with the device. 

 - Always place the food that will be fried in the basket to 
prevent them from coming in contact with the heating 
elements.

 - NEVER exceed the maximum level indicated on the basket 
when filling with ingredients.

 - Do not cover the air inlet and air outlet openings while the 
appliance is in use.

 - Do not fill the frying pan with oil as this may cause a fire.
 - Do not touch the inside of the unit while it is in use.

Warning
 - Before connecting the appliance, check that the voltage 

indicated on the appliance corresponds to the local voltage.
 - Do not use the appliance if the power plug, the power cord or 

the appliance itself is damaged.
 - If the power cord is damaged, it must be replaced by Philips 

Walita, an authorized service center or a qualified technician 
to avoid any risk.

 - This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, mental or sensory abilities, 
or limited experience and knowledge, unless supervised or 
instructed in the use of the appliance by a person responsible 
for its safety. Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

 - Keep the appliance and the power cord out of the reach of 
children.

 - Keep the power cord away from hot surfaces.
 - Do not plug in the device or operate the control panel with 

wet hands.
 - Only connect the unit to a grounded wall outlet. Always make 

sure that the plug is firmly inserted into the outlet.
 - This appliance should not be operated through an external 

timer or separate remote control system.
 - Do not place the appliance on or near flammable materials, 

such as tablecloths or curtains.
 - Do not touch the wall or other appliances. Leave at least 10 

cm of free space on the back, side and above the appliance. 
Do not place any object on top of the unit.

 - Do not use the appliance for any other purpose than 
described in this manual.

 - Do not let the appliance operate unattended.
 - When frying with hot air, the hot steam is released through 

the air outlet openings. Keep hands and face at a safe 
distance from the steam and air vents. Also, be careful with 
steam and hot air when removing the frying pan from the 
appliance.

 - Accessible surfaces may become hot during use (fig.1).
 - 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 heats up when being used in the Airfryer. Allow the 
pan to cool down before handling it. 

 - Before using the Airfryer, make sure it is placed on a clean 
surface, free from food waste. This will ensure that the 
product works correctly.

 - Do not use adapters. The plug follows INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — National 
Institute of Metrology, Quality and Technology) specifications.

 - Never use light ingredients or baking paper in the appliance.
 - Storage of potatoes: The temperature shall be appropriate 

to the potato variety stored and it shall be above 6 °C´ to 
minimize the risk of acrylamide exposure in the prepared 
foodstuff.

 - Do not place the appliance on or near a hot gas stove or 
all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a 
heated oven.
Caution

 - Place the device on a horizontal, flat and stable surface. 
 - This appliance is intended for household use only. It should 

not be used in environments such as kitchens for employees 
in stores, offices, pharmacies or other work environments. It 
should also not be used by guests in hotels, lodges or other 
residential environments.

 - If the device is used improperly, or for professional or 
semiprofessional purposes, or is not used in accordance 
with the instructions in the manual, the warranty will no 
longer be valid and Philips Walita will not be liable for any 
damage caused.

 - For servicing and repairs, please contact an authorized 
Philips Walita technical support service. Do not try to repair 
the device yourself. This will invalidate the warranty.

 - Do not cook large portions of fatty foods such sausages, 
crackling and sirloin cap in the Airfryer.

 - Always unplug the appliance after use.
 - Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes 

before cleaning or touching it.
 - Make sure the ingredients prepared on this appliance come 

out golden instead of dark. Remove burnt remains. Do not fry 
fresh potatoes at temperatures above 180°C (to reduce the 
production of acrylamide).

 - Regularly clean the heating element and the inside of 
your Airfryer to remove food waste. For more information 
about the recommended cleaning process, go to 
www.philips.com.com/support. 
Automatic shutoff

This device is equipped with automatic shutoff. The device 
automatically switches off if no buttons are pressed in 30 
minutes. Press the on/off button to switch the device off 
manually.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and 
regulations regarding electromagnetic fields.

Recycling
 - Do not throw away the product 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.

 - Follow your country’s rules for the separate collection of 
electrical and electronic products. Correct disposal helps 
prevent negative consequences for the environment and 
human health.

Guarantee and support
If you have 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
The outside of 
the appliance 
becomes hot 
during use.

The heat inside 
radiates to the 
outside walls.

This is normal. All handles 
and knobs that you need to 
touch during use stay cool 
enough to touch.
The pan, basket, fat reducer 
and the inside of the 
appliance always become 
hot when the appliance is 
switched on to ensure the 
food is properly cooked. 
These parts are always too 
hot to touch.
If you leave the appliance 
switched on for a longer 
time, some areas get 
too hot to touch. These 
areas are marked on the 
appliance with the following 
icon:

 
As long as you are aware 
of the hot areas and 
avoid touching them, the 
appliance is completely safe 
to use.

My home-
made fries do 
not turn out as 
expected. 

You did not use 
the right potato 
type.

To get the best results, 
use fresh (slightly) floury 
potatoes. If you need to 
store the potatoes, do 
not store them in a cold 
environment like in a fridge. 
Choose potatoes whose 
package states that they 
are suitable for frying.

The amount of 
ingredients in 
the basket is too 
big.

Follow the instructions in 
this user manual to prepare 
home-made fries (see 
‘Food table’ or download 
the free Airfryer App).

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

Follow the instructions in 
this user manual to prepare 
home-made fries (see 
‘Food table’ or download 
the free Airfryer App).

The Airfryer 
does not switch 
on.

The appliance is 
not plugged in.

When you switch on the 
appliance, you hear the 
sound of the working fan. If 
you do not hear this sound, 
check if the plug is inserted 
in the wall outlet properly.

Several 
appliances are 
connected to 
one outlet.

The Airfryer has a high 
wattage. Try a different 
outlet and check the fuses.

I see some 
peeling off 
spots inside my 
Airfryer.

Some small 
spots can 
appear inside 
the pan of the 
Airfryer due to 
the incidental 
touching or 
scratching of 
the coating (e.g. 
during cleaning 
with harsh 
cleaning tools 
and/or while 
inserting the 
basket).

You can prevent damage 
by lowering the basket 
into the pan properly. If 
you insert the basket at an 
angle, its side may knock 
against the wall of the pan, 
causing small pieces of 
coating to chip off. If this 
occurs, please be informed 
that this is not harmful as all 
materials used are food-
safe.

Problem Possible cause Solution
White smoke 
comes out of 
the appliance.

You are cooking 
fatty ingredients 
and the fat 
reducer is not 
put in the pan.

Carefully pour off any 
excess oil or fat from the 
pan, place the fat reducer in 
the pan and then continue 
cooking.

The pan still 
contains greasy 
residues from 
previous use.

White smoke is caused by 
greasy residues heating up 
in the pan. Always clean the 
pan, basket and fat reducer 
thoroughly after every use.

Breading or 
coating did not 
adhere properly 
to the food.

Tiny pieces of airborne 
breading can cause 
white smoke. Firmly press 
breading or coating to food 
to ensure it sticks.

Marinade, liquid 
or meat juices 
are splattering in 
the rendered fat 
or grease

Pat food dry before placing 
it in the basket.

My display 
shows 5 dashes 
as illustrated 
in the picture 
below.

Safety feature 
has been 
activated due to 
overheating of 
the appliance.

Unplug the appliance and 
let it cool down for 1 minute 
before plugging in again.

PORTUGUÊS

Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu 
produto em www.philips.com/welcome. 

Importante
Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o 
aparelho. Guarde-as para consultas futuras.

Perigo
 - Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágue na 

torneira, pois ele contém componentes elétricos e 
elementos de aquecimento.

 - Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho para 
evitar choque elétrico. 

 - Sempre coloque os alimentos que serão fritos na cesta 
para impedi-los de entrar em contato com os elementos de 
aquecimento. 

 - NUNCA coloque quantidade de alimentos que ultrapasse o 
nível máximo indicado na cesta.

 - Não cubra a entrada de ar e as aberturas para saída de ar 
enquanto o aparelho estiver em uso.

 - Não encha a frigideira com óleo, pois isso pode causar 
incêndio. 

 - Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em 
uso.
Aviso

 - Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no 
aparelho corresponde à tensão do local.

 - Não utilize o aparelho se a tomada, o cabo de energia ou o 
próprio aparelho estiverem danificados.

 - Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser 
substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica 
autorizada ou por um técnico qualificado para evitar 
situações de risco.

 - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais 
reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos 
que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do 
aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. 
Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas 
não brinquem com o aparelho.

 - Mantenha o aparelho e o fio de energia fora do alcance de 
crianças.

 - Mantenha o cabo de energia distante de superfícies quentes.
 - Não conecte o aparelho à tomada nem opere o painel de 

controle com as mãos molhadas.
 - Somente conecte o aparelho a uma tomada de parede 

aterrada. Verifique sempre se o plugue está bem inserido na 
tomada.

 - Este aparelho não deve ser operado por meio de um 
temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.

 - Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais 
inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

 - Não encoste o aparelho na parede ou em outros aparelhos. 
Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre nas partes traseira, 
laterais e acima do aparelho. Não coloque nenhum objeto 
em cima do aparelho. 

 - Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o 
descrito neste manual.

 - Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
 - Ao fritar com ar quente, o vapor quente é liberado pelas 

aberturas para saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a 
uma distância segura do vapor e das aberturas para saída 
de ar. Também tenha cuidado com o vapor e o ar quente ao 
retirar a frigideira do aparelho. 

 - As superfícies acessíveis podem esquentar durante o 
uso (fig. 1).

 - Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se 
estiver saindo uma fumaça escura do aparelho. Espere até a 
fumaça cessar para retirar a frigideira do aparelho.

 - A frigideira esquenta quando é usada na Airfryer. Deixe a 
frigideira esfriar antes de manuseá-la. 

 - Antes de usar a Airfryer, certifique-se de que esteja sobre 
uma superfície limpa e sem resíduos de alimentos. Isso 
garantirá o correto funcionamento do produto.

 - Não use de adaptadores, o plugue segue especificações do 
INMETRO.

 - Nunca use ingredientes light ou papel-manteiga no aparelho.
 - Armazenamento das batatas: a temperatura deve ser 

adequada para o tipo de batata armazenada e superior a 
6 °C para minimizar o risco de exposição à acrilamida no 
alimento preparado.

 - Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás 
ou fogões e placas de cozimento elétricos quentes, ou de um 
forno aquecido.

Atenção
 - Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, plana e 

estável. 
 - Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Ele 

não deve ser usado em ambientes como cozinhas para 
funcionários em lojas, escritórios, farmácias ou outros 
ambientes de trabalho. Também não deve ser usado 
por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes 
residenciais.

 - Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins 
profissionais ou semiprofissionais ou se não for usado de 
acordo com as instruções do manual, a garantia perderá a 
validade e a Philips Walita se eximirá da responsabilidade 
pelo dano causado.

 - Para avaliações ou consertos, dirija-se a uma das 
assistências técnicas autorizadas da Philips Walita. Você não 
deve tentar consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.

 - Não prepare grandes porções de alimentos gordurosos na 
Airfryer, como linguiça, torresmo e picanha.

 - Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso.
 - Deixe o aparelho esfriar por, aproximadamente, 30 minutos 

antes de limpá-lo ou tocar nele.
 - Verifique se os ingredientes preparados neste aparelho saem 

dourados em vez de escuros. Remova restos queimados. Não 
frite batatas frescas em temperaturas acima de 180 °C (para 
reduzir a produção de acrilamida). 

 - Limpe a parte interna e o elemento de aquecimento de sua 
Airfryer regularmente para remover resíduos de alimentos. 
Para saber mais sobre o processo de limpeza recomendado, 
acesse www.philips.com.br/suporte. 
Desligamento automático

Este aparelho é equipado com desligamento automático. 
Se você não pressionar um botão dentro de 30 minutos, o 
aparelho desliga automaticamente. Para desligar o aparelho 
manualmente, pressione o botão liga/desliga.

Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os 
padrões e regulamento aplicáveis e relacionados à exposição a 
campos eletromagnéticos.

Reciclagem
 - Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de 

sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que 
possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o 
meio ambiente.

 - Siga as regras de seu país referentes à coleta seletiva de 
produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a 
prevenir consequências negativas para o meio ambiente e 
para a saúde humana.

Garantia e suporte
Caso você precise de informações ou suporte, visite o site 
www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial 
à parte. 

Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que 
você pode encontrar no aparelho. Caso você não consiga 
solucionar o problema com as informações abaixo, acesse 
www.philips.com/support para obter uma lista de perguntas 
frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento 
ao Cliente do seu país. 

Problema Possível causa Solução
A parte 
externa do 
aparelho 
fica muito 
quente 
durante o 
uso.

O calor no interior 
irradia para as 
paredes externas.

Isso é comum. Todos 
os cabos e botões 
que são necessários 
manusear durante o 
uso permanecem frios o 
bastante para que você 
possa tocá-los.
O recipiente, a cesta, o 
coletor de gordura e a 
parte interna o aparelho 
sempre ficam quentes 
quando o aparelho é 
ligado para garantir que o 
alimento seja preparado 
adequadamente. Essas 
peças são sempre muito 
quentes para tocar.
Se você deixar o aparelho 
ligado por tempo 
prolongado, algumas áreas 
ficam muito quentes para 
tocar. Essas áreas são 
indicadas no aparelho com 
o seguinte ícone:

 
Ao saber quais partes do 
aparelho são aquecidas 
durante o uso, você 
evita tocá-las, tornando 
o aparelho totalmente 
seguro.

O resultado 
das batatas 
fritas frescas 
não sai 
conforme o 
esperado. 

Você não usou 
o tipo correto de 
batata.

Para obter os melhores 
resultados, utilize batatas 
frescas e (ligeiramente) 
farinhentas. Não guarde 
as batatas em baixas 
temperaturas, como na 
geladeira. Escolha batatas 
cujo estado da embalagem 
indique que elas estejam 
apropriadas para fritar.

Há muita 
quantidade de 
alimentos na cesta.

Siga as instruções neste 
manual do usuário para 
preparar batatas fritas 
caseiras (consulte a 'Tabela 
de alimentos' ou faça 
download do aplicativo 
AirFryer, gratuito).

Durante o 
preparo de alguns 
alimentos, é 
necessário sacudi-
los na metade do 
tempo de preparo.

Siga as instruções neste 
manual do usuário para 
preparar batatas fritas 
caseiras (consulte a 'Tabela 
de alimentos' ou faça 
download do aplicativo 
AirFryer, gratuito).


