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ข้อส�าคญั

โปรดอ่านข้อมลูที่สำาคญัอย่างละเอยีดก่อนใช้งานเครื่องและเกบ็คู่มอืไว้เพื่อใช้อ้างองิ
ในภายหลงั 

อนัตราย
 - ให้ใส่ส่วนผสมที่ต้องการทอดลงในตะกร้าเสมอ เพื่อป้องกนั

ไม่ให้ส่วนผสมสมัผสักบัชิ้นส่วนให้ความร้อน
 - อย่าคลมุปิดที่เปิดอากาศเข้าและออกขณะเครื่องทำางาน
 - อย่าเตมินำ้ามนัลงในกระทะเนื่องจากอาจทำาให้ไฟลกุไหม้ได้
 - ห้ามจุ่มตวัเครื่องลงในนำ้าหรอืของเหลวใดๆ หรอืเปิดนำ้าก๊อก

ไหลผ่านตวัเครื่อง
ค�าเตอืน
 - ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดนัไฟที่ระบบุนผลติภณัฑ์ว่า

ตรงกบัแรงดนัไฟที่ใช้ภายในบ้านหรอืไม่
 - ห้ามใช้ผลติภณัฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรอืตวัเครื่องเกดิ

การชำารดุ
 - หากสายไฟชำารดุ ควรนำาไปเปลี่ยนที่ Philips หรอืศนูย์

บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจาก Philips หรอืบคุคลที่ผ่านการ
อบรมจาก Philips ดำาเนนิการเปลี่ยนให้ เพื่อหลกีเลี่ยง
อนัตรายที่อาจเกดิขึ้นได้

 - เดก็อาย ุ8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มสีภาพร่างกายไม่
สมบรูณ์หรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์และ
ความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ใน
การควบคมุดแูลหรอืได้รบัคำาแนะนำาในการใช้งานที่
ปลอดภยัและเข้าใจถงึอนัตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน 
ห้ามเดก็เล่นเครื่อง ห้ามให้เดก็ทำาความสะอาดและดแูล
รกัษาเครื่อง เว้นแต่เดก็อาย ุ8 ปีขึ้นไป และอยู่ภายใต้การ
ควบคมุดแูล

 - เกบ็เครื่องและสายไฟให้ห่างจากมอืเดก็อายตุำ่ากว่า 8 ปี
 - ห้ามวางสายไฟบนพื้นผวิที่มคีวามร้อน
 - เสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบัที่ต่อสายดนิไว้เรยีบร้อยแล้ว

เท่านั้น ตรวจดใูห้แน่ใจเสมอว่าเสยีบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารบั
บนผนงัแน่นดแีล้ว
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 - วางและใช้งานอปุกรณ์บนพื้นที่แห้ง เรยีบ มั่นคง และมพีื้น
ผวิเสมอกนัเท่านั้น 

 - เครื่องนี้ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ในการใช้ร่วมกบัเครื่องตั้งเวลา
ภายนอกหรอืระบบรโีมทคอนโทรลแยก 

 - อย่าวางเครื่องตดิกำาแพงหรอืตดิกบัเครื่องใช้อื่นๆ เว้นระยะ
ด้านหลงัและทั้งสองด้านของเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. และ
เว้นระยะเหนอืเครื่อง 10 ซม. ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบน
ของเครื่อง 

 - ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจดุประสงค์อื่นนอกเหนอืจากที่อธบิาย
ไว้ในคู่มอืการใช้งาน

 - ระหว่างการทอดด้วยลมร้อน ไอความร้อนจะถกูระบายออก
มาทางช่องเปิดอากาศออก ให้มอืและใบหน้าของคณุอยู่ใน
ระยะห่างที่ปลอดภยัจากไอนำ้าและช่องเปิดอากาศออก และ
โปรดระมดัระวงัไอความร้อน เมื่อคณุถอด กระทะออกจาก
เครื่อง 

 - สำาหรบัคำาแนะนำาในการทำาความสะอาด โปรดดบูท “การ
ทำาความสะอาด“ ในคู่มอืการใช้งาน

 - อปุกรณ์เสรมิของ Airfryer อาจร้อนเมื่อใช้งานใน Airfryer 
โปรดใช้ความระมดัระวงัเมื่อใช้งาน

 - ตรวจดใูห้แน่ใจก่อนการใช้งานอปุกรณ์ในแต่ละครั้งว่าฮตี
เตอร์และรอบๆ ฮตีเตอร์นั้นสะอาดและปราศจากเศษ
อาหารเพื่อที่รบัประกนัการใช้งานฟังก์ชนัที่ไร้ที่ติ

 - ห้ามวางเครื่องไว้บนหรอืใกล้กบัเตาแก๊สที่มคีวามร้อนหรอื
เตาไฟฟ้าและแผ่นทำาความร้อนด้วยไฟฟ้าทกุประเภท หรอื
ในเตาอบที่มคีวามร้อน

ข้อควรระวงั
 - เครื่องนี้มวีตัถปุระสงค์ในการใช้งานภายในที่พกัอาศัยทั่วไป

เท่านั้น 2 การรบัประกนัและบรกิาร รวมทั้งไม่ได้มไีว้เพื่อ
ใช้งานโดยลกูค้าในโรงแรม โมเตล็ ห้องพกัพร้อมบรกิาร
อาหารเช้า (Bed and Breakfast) หรอืที่พกัอาศยัประเภท
อื่นๆ
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 - ให้นำาเครื่องไปที่ศนูย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจากฟิลปิส์เพื่อ
ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตวั
เอง  มฉิะนั้นการรบัประกนัจะเป็นโมฆะ

 - เครื่องนี้ได้รบัการออกแบบมาเพื่อใช้ที่อณุหภมูแิวดล้อม
ระหว่าง 5ºC และ 40ºC

 - ถอดปลั๊กไฟออกทกุครั้งหลงัเลกิใช้งาน
 - ปล่อยให้เครื่องเยน็ลงประมาณ 30 นาท ีก่อนจดัหรอืล้าง

ทำาความสะอาด
 - อย่าใส่อาหารในตะกร้ามากเกนิไป ใส่อาหารในตะกร้าไม่

เกนิระดบั MAX (สงูสดุ) ที่ระบเุท่านั้น
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ส่วนผสมที่ทอดแล้วมสีเีหลอืงทอง 

ไม่ใช่สนีำ้าตาลไหม้หรอืดำา ให้นำาส่วนที่ไหม้ออก ห้าม
ทอดมนัฝรั่งสดที่อณุหภมูสิงูกว่า 180°C (เพื่อลดการเกิดสา
รอะครลิาไมด์) 

 - โปรดใช้ความระมดัระวงัในขณะทำาความสะอาดพื้นที่ส่วน
บนของช่องปรงุอาหาร: ส่วนประกอบที่ทำาความร้อนอยู่, 
ขอบของชิ้นส่วนโลหะ

 - ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจดุประสงค์อื่นนอกเหนอืจากที่อธบิาย
ไว้ในคู่มอืผู้ใช้ และใช้อปุกรณ์เสรมิที่เป็นของแท้เท่านั้น

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF)

ผลติภณัฑ์ของ Philips รุ่นนี้สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัเกี่ยวกบั
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าทกุประการ

ระบบปิดเครื่องอตัโนมตัิ

เครื่องมฟีังก์ชนัตดัไฟอตัโนมตั ิเมื่อเวลาของนาฬิกาตั้งเวลาครบรอบเวลาที่กำาหนดไว้ 
อปุกรณ์จะปิดลงโดยอตัโนมตั ิ หากต้องการปิดเครื่องด้วยตวัเอง ให้หมนุตวัตั้งเวลาไปที่
ตำาแหน่ง " 0 "
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ข้อมลูเบื้องต้น

ขอแสดงความยนิดกีบัผลติภณัฑ์ใหม่และต้อนรบัเข้าสู่โลกของฟิลปิส์!
เพื่อให้คณุได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้ โปรดลง
ทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่ www.philips.com/welcome
Philips Airfryer XXL ใช้ลมร้อนในการทอดอาหารสดุโปรดของคณุโดยใช้
นำ้ามนัเพยีงเลก็น้อยหรอืไม่ต้องใช้เลย โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ทอดได้กรอบราวกบั
ทอดในนำ้ามนัท่วมโดยมปีรมิาณไขมนัน้อยนดิ ด้วยการผสานตวัทำาความร้อน
พลงัสงูและมอเตอร์ที่มเีทคโนโลยใีหม่ Twin TurboStar ทำาให้ลมร้อนภายใน 
Airfryer XXL หมนุอย่างรวดเรว็ราวกบัทอร์นาโดทั่วทั้งตะแกรงทำาอาหาร
ภายในเครื่อง ซึ่งช่วยแยกนำ้ามนัออกจากอาหาร และดกัเกบ็ลงในตวัดดูซบัไข
มนัที่ด้านล่างของ Airfryer
นำ้ามนัจะถกูรดีออกมาจากอาหารและถกูเกบ็เอาไว้ที่ด้านล่างของกระทะเพื่อ
ให้ง่ายต่อการกำาจดัและทำาความสะอาด
ตอนนี้คณุกส็ามารถเพลดิเพลนิไปกบัอาหารทอดที่ปรงุอย่างสมบรูณ์แบบ ที่ทั้ง
กรอบนอกนุ่มใน โดยการทอด ปิ้ง ย่าง และอบที่ให้คณุเตรยีมอาหารรสชาติ
เยี่ยมหลากหลายรปูแบบที่ทั้งดตี่อสขุภาพ รวดเรว็ และง่ายดาย 
สำาหรบัสตูรอาหารที่น่าสนใจและข้อมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัเครื่อง Airfryer โปรด
เยี่ยมชม www.philips.com/kitchen หรอืดาวน์โหลดแอป Airfryer ฟร ี
สำาหรบั IOS® หรอื Android™

ส่วนประกอบ

1 เครื่องตั้งเวลา/ปุ่มเปิด
2 ลิ้นชกั
3 ตะกร้าตดิตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้
4 ตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้
5 ตวัดดูซบัไขมนั
6 กระทะ
7 ช่องที่เกบ็สายไฟ
8 ทางลมออก
9 ปุ่มควบคมุอณุหภมูิ
10 ขดีแสดงระดบัสงูสดุ (MAX)
11 สายไฟ
12 สญัญาณไฟแสดงการอุ่นเครื่อง
13 ทางลมเข้า
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ก่อนใช้งานครั้งแรก

 1  นำ�บรรจภุณัฑ์ทั้งหมดออก

 2  นำ�สติ๊กเกอร์หรอืป้�ยใดกต็�มออกจ�กเครื่อง

 3  ทำ�คว�มสะอ�ดให้ทั่วทั้งเครื่องก�รก่อนใช้ง�นครั้งแรก ต�มที่ระบไุว้ใน
ต�ร�งก�รทำ�คว�มสะอ�ด

การเตรยีมตวัก่อนใช้งาน

วางตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้และตวัดดูซบัไขมนั

 1  เปิดลิ้นชกัโดยดงึที่ด้�มจบั

 2  ถอดตะแกรงออกโดยก�รยกที่จบัขึ้น

 3  ว�งตวัดดูซบัไขมนัลงไปในกระทะ
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 4  ใส่ต�ข่�ยด้�นล่�งแบบถอดออกได้ลงในช่องเสยีบที่ด้�นขว�ล่�งของ
ตะแกรง ดนัต�ข่�ยด้�นล่�งจนลอ็คเข้�ที่ (มเีสยีง “คลกิ” ที่ทั้งสองข้�ง) 

 5  ว�งตะแกรงลงในกระทะ

 6  เลื่อนลิ้นชกักลบัเข้�ไปในเครื่อง Airfryer โดยใช้ด้�มจบั

หมายเหตุ

 • ห้ามใช้กระทะโดยไม่มตีวัดดูซบัไขมนัหรอืตะแกรงอยู่ข้างใน

ตารางอาหาร

ตารางด้านล่างนี้ช่วยให้คณุเลอืกการตั้งค่าพื้นฐานสำาหรบัประเภทอาหารที่คณุ
ต้องการเตรยีม

หมายเหตุ

 • โปรดทราบว่า การตั้งค่าเหล่านี้เป็นเพยีงคำาแนะนำาเท่านั้น เนื่องจากส่วนผสมมทีี่มา ขนาด 
รปูร่าง รวมถงึแบรนด์แตกต่างกนัออกไป เราจงึไม่สามารถรบัประกนัการตั้งค่าส่วนผสมที่
ดทีี่สดุให้กบัคุณได้

 • เมื่อเตรยีมอาหารที่มจีำานวนมาก (เช่น มนัฝรั่งทอด, กุ้ง, น่องไก่, ขนมแช่แขง็) ให้เขย่า, 
หมนุ หรอืกวนส่วนผสมในตะแกรง 2 ถงึ 3 ครั้งเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่มคีวามสมำ่าเสมอกนั

ส่วนผสม
ต�่าสดุ - สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา 
(นาท)ี

อณุหภมูิ
เขย่า หมนุ หรอื
กวนในระหว่าง
ปรงุ

ข้อมลูเพิ่มเตมิ

เฟรนช์ฟรายแช่แขง็แท่ง
บาง (7x7 มม.)

200-1400 ก. 13-32 180°C ใช่

เฟรนช์ฟรายแช่แขง็แท่ง
หนา (10x10 มม.)

200-1400 ก. 13-33 180°C ใช่

1

2
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ส่วนผสม
ต�่าสดุ - สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา 
(นาท)ี

อณุหภมูิ
เขย่า หมนุ หรอื
กวนในระหว่าง
ปรงุ

ข้อมลูเพิ่มเตมิ

เฟรนช์ฟรายทำาเองที่
บ้าน (10x10 มม.)

200-1400 ก. 18-35 180°C ใช่

แช่ไว้ในนำ้า 30 นาท ี
ทำาให้แห้ง จากนั้นใส่
นำ้ามนั1/4 ถงึ 1 ช้อน
โต๊ะลงไป

มนัฝรั่งทอดทำาเองที่บ้าน 200-1400 ก. 20-42 180°C ใช่

แช่ไว้ในนำ้า 30 นาท ี
ทำาให้แห้ง จากนั้นใส่
นำ้ามนั1/4 ถงึ 1 ช้อน
โต๊ะลงไป

ขนมแช่แขง็
(นกัเกต็ไก่)

80-1300 ก.
(6-50 ชิ้น)

7-18 180°C ใช่
พร้อมเสริ์ฟเมื่อมสีี
เหลอืงทองและ
ภายนอกมคีวามกรอบ

ขนมแช่แขง็
(ปอเปี๊ยะชิ้นเลก็
ประมาณ 20 ก.)

100-600 ก.
(5-30 ชิ้น)

14-16 180°C ใช่
พร้อมเสริ์ฟเมื่อมสีี
เหลอืงทองและ
ภายนอกมคีวามกรอบ

ไก่ทั้งตวั 1200-1500 ก. 50-55 180°C
หลกีเลี่ยงไม่ให้ส่วน
ขาสมัผสัเข้ากบัแผ่น
ทำาความร้อน

อกไก่ 
ประมาณ 160 ก.

1-5 ชิ้น 18-22 180°C

ขาเป็ดไก่ที่มเีนื้อมาก 200-1800 ก. 18-35 180°C ใช่

ชกิเก้นฟิงเกอร์ชบุเกลด็
ขนมปัง

3-12 ชิ้น
(1 ชั้น)

10-15 180°C

เตมินำ้ามนัลงใน
ขนมปังป่น พร้อม
เสริ์ฟเมื่อมสีเีหลอืง
ทอง

ปีกไก่
ประมาณ 100 ก.

2-8 ชิ้น
(1 ชั้น)

14-18 180°C ใช่

เนื้อสบัไม่มกีระดกู
ประมาณ 150 ก.

1-5 ชิ้น 10-13 200°C

แฮมเบอร์เกอร์
ประมาณ 150 ก. (เส้น
ผ่านศนูย์กลาง 10 ซม.)

1-4 ไส้ 10-15 200°C

ไส้กรอกหนา
ประมาณ 100 ก. (เส้น
ผ่านศนูย์กลาง 4 ซม.)

1-6 ชิ้น
 (1 ชั้น)

12-15 200°C
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ส่วนผสม
ต�่าสดุ - สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา 
(นาท)ี

อณุหภมูิ
เขย่า หมนุ หรอื
กวนในระหว่าง
ปรงุ

ข้อมลูเพิ่มเตมิ

ไส้กรอกบาง
ประมาณ 70 ก. (เส้น
ผ่านศนูย์กลาง 2 ซม.)

1-7 ชิ้น 9-12 200°C

หมยู่าง 500-1000 ก. 40-60 180°C
ปล่อยทิ้งไว้ 5 นาที
ก่อนเริ่มหั่น

ปลาทั้งตวั
ประมาณ 300-400 ก.

1-2 18-22 200°C
ตดัส่วนหางออกหาก
ไม่สามารถใส่ลงใน
ตะแกรงได้

เนื้อปลา
ประมาณ 120 ก.

1-3
(1 ชั้น)

9-12 200°C

เพื่อหลกีเลี่ยงไม่ให้
เกดิการตดิกระทะ ให้
วางส่วนหนงัปลาไว้
ด้านล่างแล้วใส่นำ้ามนั
ลงไปเลก็น้อย

กุ้ง ป ูหอย
ประมาณ 25-30 ก.

200-1500 ก. 10-25 200°C ใช่

เค้ก 500 กรมั 28 180°C ใช้พมิพ์เค้ก

มฟัฟิน
ประมาณ 50 ก.

1-9 12-14 180°C
ใช้ถ้วยมฟัฟินกนั
ความร้อนทำาจากซลิิ
โคน

คชี (เส้นผ่านศนูย์กลาง 
21 ซม.)

1 15 180°C
ใช้ถาดอบหรอืจานเตา
อบ

ขนมปังปิ้ง/ขนมปังก้อนที่
อบมาก่อนแล้ว

1-6 6-7 180°C

ขนมปังสดใหม่ 700 ก. 38 160°C

ควรทำาเป็นรปูทรงที่
แบนที่สดุเท่าที่จะเป็น
ไปได้เพื่อหลกีเลี่ยง
ไม่ให้ขนมปังสมัผสั
เข้ากบัแผ่นทำาความ
ร้อนเมื่อยกตวัขึ้น

ปอเปี๊ยะสด
ประมาณ 80 ก.

1-6 ชิ้น 18-20 160°C

เกาลดั 200-2000 ก. 15-30 200°C ใช่

ผกัรวม (หั่นหยาบๆ) 300-800 ก. 10-20 200°C ใช่
ตั้งเวลาในการปรงุ
อาหารตามความ
ต้องการของคณุ
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การใช้งาน

การทอดอาหารไขมนัต�่า

ข้อควรระวงั

 • นี่คอืเครื่อง Airfryer ที่ท�างานโดยใช้ลมร้อน ห้ามเตมิน�้ามนั ไขมนั
ชนดิต่างๆ หรอืของเหลวใดๆ กต็ามลงในกระทะ

 • ห้ามสมัผสัพื้นผวิที่ร้อน ใช้ด้ามจบัหรอืปุ่ม จบักระทะที่มคีวามร้อน
และตวัดดูซบัไขมนัด้วยถงุมอืจบัของร้อน

 • เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะส�าหรบัการใช้งานในครวัเรอืนเท่านั้น
 • เมื่อคณุใช้งานเครื่องครั้งแรกอาจมคีวนัลอยออกมาจากเครื่อง เป็น

เหตกุารณ์ปกติ
 • ไม่จ�าเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อน

 1  ว�งเครื่องบนพื้นผวิที่มั่นคง อยู่ในแนวระน�บ เสมอกนั และทนต่อคว�ม
ร้อน ตรวจดใูห้แน่ใจว่�ส�ม�รถเปิดลิ้นชกัออกได้เตม็ที่

หมายเหตุ

 • ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบนหรอืด้านข้างของเครื่อง เพราะอาจบงัทางลมและส่งผลต่อ
การทอดอาหารได้

 2  ดงึส�ยไฟออกจ�กช่องเกบ็ส�ยไฟที่อยู่ด้�นหลงัของเครื่อง

 3  เสยีบปลั๊กเข้�กบัเต้�รบับนผนงั

 4  เปิดลิ้นชกัโดยดงึที่ด้�มจบั
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 5  ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้�

หมายเหตุ

 • เครื่อง Airfryer สามารถทอดอาหารได้หลากหลายประเภท โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ เพื่อ
ทราบปรมิาณที่ถกูต้องและเวลาทอดโดยประมาณ

 • อย่าใส่อาหารเกนิปรมิาณที่ระบไุว้ในส่วน ‘ตารางอาหาร’ หรอืเตมิอาหารในตะกร้าเกนิ
ระดบัสงูสดุ ‘MAX’ ที่ระบไุว้ เพราะจะส่งผลต่อคณุภาพของการทอดที่ได้

 • ถ้าคณุต้องการปรงุอาหารต่างชนดิในเวลาเดยีวกนั ต้องแน่ใจว่าคณุได้ดเูวลาทอดที่แนะนำา
ไว้สำาหรบัอาหารชนดินั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มทอดพร้อมกนั

 6  เลื่อนลิ้นชกักลบัเข้�ไปในเครื่อง Airfryer โดยใช้ด้�มจบั

ข้อควรระวงั

 • ห้ามใช้กระทะโดยไม่มตีวัดดูซบัไขมนัหรอืตะแกรงอยู่ข้างใน หาก
คณุเริ่มอุ่นเครื่องโดยไม่มตีะแกรง ให้ใช้ถงุมอืจบัของร้อนในการ
เปิดลิ้นชกั ที่ขอบและด้านในของที่ลิ้นชกัจะร้อนมาก

 • ห้ามสมัผสัที่กระทะ, ตวัดดูซบัไขมนัหรอืตะแกรงในระหว่างหรอืหลงั
การใช้ เนื่องจากจะมคีวามร้อนสงู

 7  หมนุปุ่มควบคมุอณุหภมูไิปยงัระดบัอณุหภมูทิี่ต้องก�ร

หมายเหตุ

 • ดทูี่ตารางอาหารพร้อมการตั้งค่าปรงุอาหารพื้นฐานสำาหรบัอาหารแต่ละชนดิ

 8  หมนุปุ่มตั้งเวล�ไปที่เวล�ปรงุอ�ห�รที่ต้องก�รเพื่อเปิดสวติช์เครื่อง 

หมายเหตุ

 • สญัญาณไฟแสดงความร้อนขึ้นสงูจะสว่างขึ้น ในระหว่างใช้งาน สญัญาณไฟแสดงความ
ร้อนจะสว่างขึ้นเป็นระยะ ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบว่าเครื่องกำาลงัทำาความร้อนในอณุหภมูิ
ที่เหมาะอกีครั้ง

 • ตวัตั้งเวลาเริ่มนบัถอยหลงัตามเวลาในการประกอบอาหารที่ตั้งไว้
 • ส่วนผสมบางอย่างต้องมกีารเขย่าหรอืพลกิเมื่อทอดไปถงึครึ่งหนึ่งของเวลาทอด (โปรดด ู

‘ตารางอาหาร’) หาต้องการเขย่าส่วนสม ให้เปิดลิ้นชกัแล้วยกตะแกรงออกจากกระทะแล้ว
เขย่าเหนอือ่างล้างจาน จากนั้นจงึเลื่อนกระทะพร้อมกบัตะแกรงกลบัเข้าไปในเครื่องแล้ว
ประกอบอาหารต่อ

 • ถ้าคณุตั้งเวลาไว้ที่ครึ่งหนึ่งของเวลาทอด เมื่อคณุได้ยนิเสยีงกริ่งของตวัตั้งเวลา แสดงว่าถงึ
เวลาเขย่าหรอืพลกิส่วนผสมแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รเีซต็ตวัตั้งเวลาใหม่เป็นเวลา
ทอดที่เหลอื
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 9  เมื่อคณุได้ยนิเสยีงกริ่งของตวัตั้งเวล� แสดงว่�ครบกำ�หนดเวล�ทอดที่ตั้ง
ไว้แล้ว คณุส�ม�รถปิดเครื่องด้วยตนเองได้ เมื่อต้องก�รปิด ให้หมนุปุ่ม
เปิดไปที่ 0 (ทวนเขม็น�ฬิก�) ซึ่งจะต้องใช้แรงม�กกว่�ก�รหมนุปุ่มต�ม
เขม็น�ฬิก�

 10  เปิดลิ้นชกัโดยก�รดงึที่ด้�มจบัและตรวจดวู่� ส่วนผสมพร้อมหรอืยงั

หมายเหตุ

 • หากส่วนผสมยงัไม่พร้อม กเ็พยีงแต่เลื่อนลิ้นชกักลบัเข้าไปในเครื่อง Airfryer โดยจบัที่ด้าม
จบั แล้วเพิ่มเวลาให้กบัเวลาที่ตั้งไว้อกีสองสามนาที

 11  ห�กต้องก�รนำ�ส่วนผสมชิ้นเลก็ๆ ออก (เช่น เฟรนช์ฟร�ย) ให้ยก
ตะแกรงออกจ�กกระทะโดยจบัที่ด้�มจบั

ข้อควรระวงั

 • หลงัจากขั้นตอนการปรงุอาหาร กระทะ ตวัดดูซบัไขมนั ตะแกรง ตวั
เครื่องด้านใน และส่วนผสมจะมคีวามร้อน อาจมไีอน�้าออกมาจาก 
Airfryer ขึ้นอยู่กบัประเภทของส่วนผสมในกระทะ

 12  นำ�ส่วนผสมออกจ�กตะกร้�โดยใส่ในช�มหรอืจ�น นำ�ตะแกรงออกม�
จ�กกระทะเสมอเพื่อเทสิ่งที่อยู่ข้�งในออกม�ให้หมด เนื่องจ�กนำ้�มนั
ร้อนอ�จอยู่ที่ด้�นล่�งของกระทะ 

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการนำาส่วนผสมที่มขีนาดใหญ่หรอืเปราะบางออกมา ให้ใช้ที่หนบีคบีส่วนผสมนั้น
ออกมา

 • นำ้ามนัที่เหลอืหรอืนำ้ามนัเจยีวจากส่วนผสมจะถกูเกบ็ไว้ที่ก้นกระทะใต้ตวัดดูซบัไขมนั
 • คณุอาจต้องเทนำ้ามนัที่เหลอืหรอืนำ้ามนัเจยีวออกจากกระทะอย่างระมดัระวงัหลงัการทำา

อาหารแต่ละครั้งหรอืก่อนการเขย่าหรอืเปลี่ยนตะแกรงในกระทะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัประเภท
ของส่วนผสมที่ใช้ทำาอาหาร วางตะแกรงไว้บนพื้นผวิที่ทนความร้อน สวมใส่ถงุมอืจบัของ
ร้อน ยกกระทะออกมาแล้ววางไว้บนพื้นผวิที่ทนความร้อน ค่อยๆ ถอดตวัดดูซบัไขมนัออก
จากกระทะโดยใช้ไม้คบีปลายยาง เทนำ้ามนัส่วนเกนิหรอืนำ้ามนัเจยีวออก ใส่ตวัดดูซบัไขมนั
กลบัเข้าไปในกระทะ ใส่กระทะกลบัเข้าไปในลิ้นชกั และใส่ตะแกรงกลบัเข้าไปในกระทะ

เมื่อส่วนผสมชดุหนึ่งสกุพร้อมแล้ว Airfryer สามารถปรงุชดุส่วนผสมต่อไปได้ทนัที

หมายเหตุ

 • ดำาเนนิตามขั้นตอนที่ 1 ถงึ 11 หากคณุต้องการเตรยีมส่วนผสมอกีชดุหนึ่ง
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การท�ามนัฝรั่งทอดโฮมเมด

การทำามนัฝรั่งทอดโฮมเมดให้อร่อยโดยใช้เครื่อง Airfryer :
 - เลอืกชนดิมนัฝรั่งที่มลีกัษณะเหมาะสำาหรบัการทอด เช่น มนัฝรั่งที่สดและมคีวาม

เป็นแป้ง (เลก็น้อย)
 - ควรทอดมนัฝรั่งด้วยลมร้อนในสดัส่วนไม่เกนิ 1000 กรมัเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ดี

ที่สดุ การทอดมนัฝรั่งจำานวนมากจะทำาให้กรอบน้อยกว่าการทอดในจำานวนที่น้อย
กว่า

 - เขย่าตะกร้า 2-3 ครั้งระหว่างทอดด้วยลมร้อน

 1  ปอกเปลอืกมนัฝรั่งออกแล้วหั่นเป็นแท่ง (8x8 มม. / หน� 0.3 นิ้ว) 

 2  แช่มนัฝรั่งแท่งในอ่�งนำ้�อย่�งน้อย 30 น�ท ี

 3  เทมนัฝรั่งออกจ�กอ่�งแล้วซบันำ้�ให้แห้งด้วยผ้�เชด็จ�นหรอืกระด�ษเชด็
มอื

 4  รนินำ้�มนัปรงุอ�ห�รครึ่งช้อนโต๊ะลงในอ่�ง เทมนัฝรั่งแท่งลงในอ่�งแล้ว
คลกุจนกระทั่งนำ้�มนัเคลอืบผวิอย่�งทั่วถงึ 

 5  ใช้นิ้วหรอือปุกรณ์เครื่องครวัหยบิมนัฝรั่งออกจ�กอ่�งเพื่อให้นำ้�มนัส่วน
เกนิยงัคงอยู่ในอ่�ง

หมายเหตุ

 • อย่าเอยีงอ่างเพื่อเทมนัฝรั่งแท่งทั้งหมดลงในตะกร้าในคราวเดยีว เพื่อป้องกนัไม่ให้เทนำ้ามนั
ส่วนเกนิลงในกระทะ

 6  ใส่มนัฝรั่งแท่งลงในตะกร้� 

 7  ทอดมนัฝรั่งแท่งแล้วเขย่�ตะกร้�เมื่อทอดด้วยลมร้อนไปได้ครึ่งหนึ่งของ
เวล�ทั้งหมด เขย่� 2-3 ครั้งถ้�คณุเตรยีมทำ�เฟรนช์ฟร�ยม�กกว่� 500 
กรมั

หมายเหตุ

 • โปรดดสู่วน ‘ตารางอาหาร’ เพื่อทราบปรมิาณที่ถกูต้องและเวลาทอดโดยประมาณ
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การท�าความสะอาด

ค�าเตอืน

 • รอให้ตะแกรง กระทะ ตวัดดูซบัไขมนั และด้านในของเครื่องเยน็
ก่อน แล้วจงึเริ่มท�าความสะอาด

 • ถอดตวัดดูซบัไขมนัออกจากกระทะโดยใช้ไม้คบีปลายยาง ห้ามถอด
ออกโดยใช้นิ้วมอืของคณุเนื่องจากไขมนัหรอืน�้ามนัที่ร้อนเกบ็อยู่ใต้
ตวัดดูซบัไขมนั

 • กระทะ ตะแกรง ตวัดดูซบัไขมนั และด้านในของเครื่องมกีารเคลอืบ
สารกนัอาหารตดิ อย่าใช้อปุกรณ์ท�าความสะอาดในครวัที่เป็นโลหะ
หรอืสารท�าความสะอาดที่กดักร่อน เพราจะท�าให้สารที่เคลอืบอยู่ได้
รบัความเสยีหายได้

ทำาความสะอาดเครื่องหลงัใช้งานทกุครั้ง เชด็นำ้ามนัและไขมนัออกจากด้านล่างของ
กระทะหลงัการใช้ทกุครั้ง

 1  หมนุปุ่มตั้งเวล�ไปที่ 0 ถอดปลั๊กออกจ�กเต้�เสยีบแล้วปล่อยให้เครื่อง
เยน็

เคลด็ลบั

 • นำากระทะและตะกร้าออกเพื่อให้เครื่อง Airfryer เยน็ลงเรว็ขึ้น

 2  ถอดตวัดดูซบัไขมนัออกจ�กกระทะ ทิ้งนำ้�มนัเจยีวหรอืนำ้�มนัออกจ�ก
ส่วนล่�งของกระทะ

 3  ทำ�คว�มสะอ�ดกระทะ ตะแกรง แผ่นแยกไขมนัในเครื่องล้�งจ�น คณุ
ยงัส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดได้ในนำ้�ร้อน นำ้�ย�ล้�งจ�นและฟองนำ้�ที่ไม่
ทำ�ให้เกดิรอยขดีข่วน (โปรดด ู‘ต�ร�งก�รทำ�คว�มสะอ�ด’)

เคลด็ลบั

 • ถ้ามเีศษอาหารตดิอยู่ที่กระทะ ตวัดดูซบัไขมนั หรอืตะแกรง คณุสามารถนำาไปแช่ในนำ้า
ร้อนและนำ้ายาล้างจานเป็นเวลา 10-15 นาทไีด้ การแช่นำ้าจะทำาให้อาหารไม่ตดิแน่นและ
เชด็ออกง่ายขึ้น คณุต้องใช้นำ้ายาล้างจานที่สามารถขจดันำ้ามนัและไขมนั ถ้ามคีราบไขมนั
บนกระทะ ตวัดดูซบัไขมนั หรอืตะแกรงที่ไม่สามารถล้างออกได้ด้วยนำ้าร้อนหรอืนำ้ายาล้าง
จาน ให้ใช้นำ้ายาขจดัคราบไขมนั 

 • ในกรณทีี่มเีศษอาหารตดิอยู่ในแผ่นทำาความร้อน ให้นำาออกด้วยแปรงขนนุ่มหรอืนุ่มปาน
กลาง อย่าใช้แปรงขนโลหะหรอืแปรงขนแขง็เดด็ขาดเพราะอาจทำาให้สารเคลอืบแผ่น
ทำาความร้อนเสยีหาย
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 4  ใช้ผ้�ชบุนำ้�บดิพอหม�ดเชด็ทำ�คว�มสะอ�ดด้�นนอกเครื่อง

 5  ทำ�คว�มสะอ�ดชิ้นส่วนทำ�คว�มร้อนด้วยแปรงทำ�คว�มสะอ�ดเพื่อขจดั
เศษอ�ห�ร

 6  ทำ�คว�มสะอ�ดด้�นในเครื่องด้วยนำ้�ร้อนและฟองนำ้�ที่ไม่ทำ�ให้เกดิรอย
ขดีข่วน 

การจดัเกบ็

 1  ถอดปลั๊กเครื่องออกและปล่อยให้เครื่องเยน็

 2  ตรวจสอบว่�ชิ้นส่วนทั้งหมดสะอ�ดและแห้งแล้วก่อนเกบ็

 3  ใส่ส�ยไฟลงในช่องเกบ็ให้เรยีบร้อย

หมายเหตุ

 • ถอืเครื่อง Airfryer ในแนวนอนเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุถอืส่วนที่เป็นลิ้นชกัด้าน
หน้าเครื่องไว้ เพราะชิ้นส่วนอาจเลื่อนออกมาจากเครื่องได้ถ้าบงัเอญิเอยีงลง ซึ่งจะทำาให้
ส่วนลิ้นชกัเสยีหายได้

 • ตรวจดใูห้แน่ใจทกุครั้งว่าทกุชิ้นที่สามารถถอดได้ในเครื่อง Airfryer เช่นตาข่ายด้านล่าง
แบบถอดออกได้ เป็นต้น ยดึเข้าที่แล้วก่อนที่จะเคลื่อนย้ายและ/หรอืเกบ็
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การรไีซเคลิ

 - ห้ามทิ้งผลติภณัฑ์นี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายกุารใช้งาน
แล้ว แต่ควรนำาไปทิ้งที่จดุรวบรวมขยะเพื่อการนำากลบัไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรกัษาสิ่ง
แวดล้อม

 - ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของประเทศของคณุสำาหรบัการแยกเกบ็ผลติภณัฑ์ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ การกำาจดัอย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลสบืเนื่องทางลบที่อาจเกดิ
ขึ้นกบัสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์

การรบัประกนัและสนบัสนนุ

หากคณุต้องการข้อมลูหรอืความช่วยเหลอื โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ 
www.philips.com/support หรอือ่านข้อมลูจากเอกสารแผ่นพบัเกี่ยวกบัการรบั
ประกนัทั่วโลก

การแก้ปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบัเครื่องได้ หากยงัไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาตามข้อมลูด้านล่างได้ โปรดดรูายการคำาถามที่พบบ่อยที่ 
www.philips.com/support หรอืตดิต่อศนูย์บรกิารลกูค้าในประเทศของคณุ

ปัญหา สาเหตทุี่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

ด้านนอกของเครื่องจะ
เกดิความร้อนระหว่าง
การใช้

ความร้อนภายในแผ่ขยายออกมา
ถงึผนงัด้านนอก

เป็นเหตกุารณ์ปกต ิด้ามจบัและปุ่มทั้งหมดที่คณุต้องจบั
ระหว่างใช้จะเยน็พอที่สามารถจบัได้

กระทะ ตะกร้า ตวัดดูซบัไขมนั และด้านในของเครื่อง
จะร้อนเสมอเมื่อเปิดเครื่อง เพื่อให้ปรงุอาหารได้อย่าง
เหมาะสม ส่วนต่างๆ เหล่านี้ร้อนเกนิกว่าที่จะสมัผสั
เสมอ

ถ้าคณุเปิดเครื่องไว้เป็นเวลานาน บางส่วนจะร้อนมาก
จนไม่สามารถสมัผสัได้ พื้นที่เหล่านี้จะมสีญัลกัษณ์บน
เครื่องดงันี้:

 
ตราบใดที่คณุระวงับรเิวณที่ร้อนและไม่ไปสมัผสัโดน 
เครื่องนี้กจ็ะใช้ได้อย่างปลอดภยั

มนัฝรั่งทอดโฮมเมดไม่
เป็นไปตามที่ฉนัคาดไว้ 

คณุใช้มนัฝรั่งผดิชนดิ เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ดทีี่สดุ ให้ใช้มนัฝรั่งสด (มคีวามเป็น
แป้งเลก็น้อย) ถ้าคณุต้องเกบ็มนัฝรั่งไว้ ห้ามเกบ็ไว้ในที่
เยน็ เช่น ตู้เยน็ เลอืกมนัฝรั่งที่บรรจภุณัฑ์ระบไุว้ว่า
เหมาะสำาหรบัการทอด
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ปัญหา สาเหตทุี่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้ามากเกนิ
ไป

ทำาตามคำาแนะนำาในคู่มอืผู้ใช้นี้เพื่อเตรยีมมนัฝรั่งทอด
โฮมเมด (โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ หรอืดาวน์โหลดแอป 
Airfryer ฟร)ี

ส่วนผสมบางชนดิจำาเป็นต้อง
เขย่าเมื่อทอดไปได้ครึ่งทางของ
เวลาในการประกอบอาหารที่ตั้ง
ไว้

ทำาตามคำาแนะนำาในคู่มอืผู้ใช้นี้เพื่อเตรยีมมนัฝรั่งทอด
โฮมเมด (โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ หรอืดาวน์โหลดแอป 
Airfryer ฟร)ี

เครื่อง Airfryer ไม่เปิด
เครื่อง

ยงัไม่เสยีบปลั๊กไฟ เมื่อคณุเปิดเครื่อง จะได้ยนิเสยีงพดัลมทำางาน ถ้าไม่
ได้ยนิเสยีงนี้ ให้ตรวจสอบว่าได้เสยีบปลั๊กเข้ากบัเต้ารบั
เรยีบร้อยดแีล้ว

คณุตั้งเวลาที่เครื่องไว้น้อยกว่า 5 
นาที

ให้ตั้งเวลาที่เครื่อง 5 นาทขีึ้นไป

มเีครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องที่
เสยีบไว้กบัเต้ารบัเดยีว

Airfryer มกีำาลงัไฟฟ้าสงู ลองเสยีบปลั๊กที่เต้ารบัอื่น
และตรวจสอบฟิวส์ 

ฉนัเหน็มบีางจดุที่ลอกใน
เครื่อง Airfryer

อาจมจีดุเลก็ๆ เกดิขึ้นภายใน
กระทะของ Airfryer เนื่องจาก
การไปสมัผสัหรอืขดูขดีพื้นผวิที่มี
สารเคลอืบโดยบงัเอญิ (เช่น ใน
ระหว่างทำาความสะอาดด้วย
เครื่องมอืทำาความสะอาดสำาหรบั
งานหนกัและ/หรอืขณะใส่
ตะกร้า)

คณุสามารถป้องกนัความเสยีหายได้โดยการวางตะกร้า
เข้าไปในกระทะอย่างถกูต้อง ถ้าคณุใส่ตะกร้าเข้าไปที่
มมุ ด้านข้างตะกร้าอาจกระแทกกบัผนงัของกระทะ 
ทำาให้ผวิเคลอืบลอกเป็นรอยเลก็ๆ โปรดทราบว่ากรณี
ดงักล่าวไม่เป็นอนัตรายเนื่องจากวสัดทุั้งหมดปลอดภยั
สำาหรบัอาหาร

มคีวนัสขีาวลอยออกมา
จากเครื่อง

คณุกำาลงัทำาอาหารที่มสี่วนผสม 
ที่มไีขมนัและ ตวัดดูซบัไขมนัไม่
ได้ถกูใส่ไว้ในกระทะ

ค่อยๆ เทนำ้ามนัหรอืไขมนัส่วนเกนิออกจากกระทะ แล้ว
วางตวัดดูซบัไขมนัลงในกระทะและจากนั้นจงึเริ่มทำา
อาหารต่อ

กระทะยงัมคีราบมนัจากการใช้
ครั้งก่อน

ควนัขาวเกดิจากเศษไขมนัที่ตกค้างอยู่ทำาให้กระทะ
ร้อนมากขึ้น หมั่นทำาความสะอาดกระทะ ตะกร้า และ
ตวัดดูซบัไขมนัให้ทั่วหลงัการใช้ทกุครั้ง

เกลด็ขนมปังหรอืส่วนผสมชบุ
ทอดอาจไม่ตดิกบัอาหาร

ช่องอากาศเลก็ๆ ของเกลด็ขนมปังจะทำาให้เกดิควนัขาว
ได้ ให้บบีเกลด็ขนมปังหรอืส่วนผสมชบุทอดเข้ากบั
อาหารเพื่อให้ตดิแน่น

ซอสหมกั เหล้า หรอืนำ้าจากเนื้อ
จะกระเดน็จากไขมนัหรอืไข

ใช้กระดาษซบัอาหารแห้งสนทิดแีล้วก่อนวางในตะกร้า



ข้อมลูจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2017 Koninklijke Philips N.V.


	ข้อสำคัญ
	ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ

	ข้อมูลเบื้องต้น
	ส่วนประกอบ
	ก่อนใช้งานครั้งแรก
	การเตรียมตัวก่อนใช้งาน
	วางตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้และตัวดูดซับไขมัน
	ตารางอาหาร

	การใช้งาน
	การทอดอาหารไขมันต่ำ
	การทำมันฝรั่งทอดโฮมเมด

	การทำความสะอาด
	การจัดเก็บ
	การรีไซเคิล
	การรับประกันและสนับสนุน
	การแก้ปัญหา

