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ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จาก
บริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome 
เครื่อง Airfryer ชวยใหคุณเตรียมสวนผสมที่ชอบและอาหารวางดวยวิธีที่ดีตอสุขภาพ 
Airfryer ใชลมรอนรวมกับการหมุนเวียนอากาศความเร็วสูง (Rapid Air) และตะแกรงดานบนเพื่อเตรียมอาหารหลากช
นิดดวยวิธีที่งายและดีตอสุขภาพ สวนผสมอาหารจะไดรับความรอนจากทุกดานในครั้งเดียวและไมจำาเปนตองใชนมัน
สำาหรับสวนผสมสวนใหญ
สำาหรับสูตรอาหารที่นาสนใจและขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง Airfryer โปรดเยี่ยมชม 
www.philips.com/kitchen 

สวนประกอบ (รูปที่ 1)
1 ตะแกรง
2 ปุ่มปลดตะแกรง
3 ที่จับตะแกรง
4 กระทะ
5 ทางลมเขา
6 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (80-200°C)
7 ตัวจับเวลา (0-30 นาที)/ปุ่มเปด
8 ที่เปดอากาศออก
9 ชองเก็บสายไฟ
10 สายไฟ

ขอสำาคัญ
ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป

อันตราย
 - ให้ใส่ส่วนผสมที่ต้องการทอดลงในตะกร้าเสมอ เพื่อป้องกนัไม่ให้ส่วนผสมสมัผสักบัชิ้น

ส่วนให้ความร้อน 
 - อย่าคลมุปดที่เปดอากาศเข้าและออกขณะเครื่องทำางาน
 - อย่าเตมินำ้ามนัลงในกระทะเนื่องจากอาจทำาให้ไฟลกุไหม้ได้ 
 - ห้ามจุ่มตวัเครื่องลงในนำ้าหรอืของเหลวใดๆ หรอืเปดนำ้าก๊อกไหลผ่านตวัเครื่อง
 - อย่าให้นำ้า หรอืของเหลวใด ๆ เข้าสู่ตวัเครื่องเพื่อเปนการป้องกนัไม่ให้เกดิไฟฟ้าชอ็ต
 - อย่าใส่อาหารที่มปีรมิาณเกนิระดบัสงูสดุที่ระบไุว้ในตะกร้า
 - อย่าสมัผสัด้านในตวัเครื่องขณะที่เครื่องทำางาน

ค�าเตอืน
 - ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดนัไฟที่ระบบุนผลติภณัฑ์ว่าตรงกบัแรงดนัไฟที่ใช้

ภายในบ้านหรอืไม่
 - ห้ามใช้ผลติภณัฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรอืตวัเครื่องเกดิการชำารดุ
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 - หากสายไฟชำารดุ คณุต้องให้ช่างผู้ชำานาญของ Philips ดำาเนนิการให้, ศนูย์บรกิารที่ได้
รบัอนญุาตจาก Philips หรอืผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำาเนนิการเปลี่ยนให้เพื่อหลกีเลี่ยง
อนัตรายที่อาจเกดิขึ้น

 - ไม่ควรให้บคุคล (รวมทั้งเดก็เลก็) ที่มสีภาพร่างกายไม่แขง็แรงหรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิ
หรอืขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำาเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการ
ควบคมุดแูลหรอืได้รบัคำาแนะนำาในการใช้งานโดยผู้ที่รบัผดิชอบในด้านความปลอดภยั

 - เดก็เลก็ควรได้รบัการดแูลเพื่อป้องกนัไม่ให้นำาเครื่องนี้ไปเล่น
 - เกบ็เครื่องและสายไฟให้พ้นมอืเดก็
 - ห้ามวางสายไฟบนพื้นผวิที่มคีวามร้อน
 - เสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบัที่ต่อสายดนิไว้เรยีบร้อยแล้วเท่านั้น ตรวจดใูห้แน่ใจเสมอว่า

เสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบับนผนงัแน่นดแีล้ว
 - เครื่องนี้ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ในการใช้ร่วมกบัเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรอืระบบ

รโีมทคอนโทรลแยก 
 - อย่าวางเครื่องตดิกำาแพงหรอืตดิกบัเครื่องใช้อื่นๆ เว้นระยะด้านหลงัและทั้งสองด้านของ

เครื่องอย่างน้อย 10 ซม. และเว้นระยะเหนอืเครื่อง 10 ซม. ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้าน
บนของเครื่อง 

 - ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจดุประสงค์อื่นนอกเหนอืจากที่อธบิายไว้ในคู่มอืการใช้งาน
 - ระหว่างการทอดด้วยลมร้อน ไอความร้อนจะถกูระบายออกมาทางช่องเปดอากาศออก 

รกัษาระยะห่างระหว่างมอืและใบหน้าของคณุให้ห่างจากไอนำ้าและช่องเปดอากาศ
ออก โปรดระมดัระวงัไอนำ้าและความร้อนเมื่อคณุนำากระทะออกจากเครื่อง 

 - สำาหรบัคำาแนะนำาในการทำาความสะอาด โปรดดบูท “การทำาความสะอาด“ ในคู่มอืการ
ใช้งาน (รปูที่ 2)

 - กระทะ ตะแกรง และอปุกรณ์เสรมิอื่นๆ ภายใน Airfryer จะมคีวามร้อนในขณะใช้
งาน โปรดใช้ความระมดัระวงัเมื่อใช้งาน

 - ห้ามวางเครื่องไว้บนหรอืใกล้กบัเตาแก๊สที่มคีวามร้อนหรอืเตาไฟฟ้าและแผ่นทำาความ
ร้อนด้วยไฟฟ้าทกุประเภท หรอืในเตาอบที่มคีวามร้อน

 - ห้ามใช้ส่วนผสมที่มนีำ้าหนกัเบาหรอืกระดาษรองอบในตวัเครื่อง
 - ไม่ควรวางเครื่องบนหรอืใกล้กบัวสัดทุี่ตดิไฟง่าย เช่น ผ้าม่าน หรอืผ้าปโูต๊ะ
 - ห้ามปล่อยให้เครื่องทำางานทิ้งไว้ตามลำาพงั
 - ถอดปลั๊กเครื่องออกทนัท ีหากคณุเหน็มคีวนัดำาลอยออกมาจากตวัเครื่อง รอจนกระทั่ง

ควนักระจายจนหมดก่อนจงึนำากระทะออกจากเครื่องได้
 - การจดัเกบ็มนัฝรั่ง : อณุหภมูจิะต้องเหมาะสมกบัพนัธุ์มนัฝรั่งที่จดัเกบ็ไว้และจะต้องมี

อณุหภมูติำ่ากว่า 6°C เพื่อลดความเสี่ยงในการเกดิสารอะครลิาไมด์ในอาหารที่เตรยีมไว้
 - ไม่ควรใช้มอืเปียกเสยีบปลั๊กไฟเครื่องหรอืใช้งานปุ่มควบคมุ
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ขอควรระวงั
 - เครื่องนี้ผลติมาเพื่อใช้งานภายในครวัเรอืนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อม

อื่น เช่น ห้องครวัสำาหรบัพนกังานในร้านค้า สำานกังาน ฟาร์มหรอืสภาพแวดล้อมการ
ทำางานอื่น และไม่ใช่เพื่อการใช้งานโดยลกูค้าในโรงแรม โมเตล็ ห้องพกั และสภาพ
แวดล้อมการพกัอาศยัอื่น

 - ให้นำาเครื่องไปที่ศนูย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจากฟลปิส์เพื่อตรวจสอบหรอืซ่อมแซม 
อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตวัเอง มฉิะนั้นการรบัประกนัจะเปนโมฆะ

 - หากนำาเครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม นำาไปใช้ในการค้าหรอืกึ่งการค้า หรอืใช้โดยไม่
ปฏบิตัติามคำาแนะนำาการใช้งานในคู่มอืนี้ การรบัประกนัจะถอืเปนโมฆะและ Philips 
จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทั้งสิ้น

 - วางและใช้งานอปุกรณ์บนพื้นที่แห้ง เรยีบ มั่นคง และมพีื้นผวิเสมอกนัเท่านั้น 
 - ดงึปลั๊กออกหลงัการใช้งานทกุครั้ง
 - ปล่อยให้เครื่องเยน็ลงประมาณ 30 นาท ีก่อนจดัหรอืล้างทำาความสะอาด
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมที่ทอดแล้วมสีเีหลอืงทอง ไม่ใช่สนีำ้าตาลไหม้หรอืดำา ให้

นำาส่วนที่ไหม้ออก ห้ามทอดมนัฝรั่งสดที่อณุหภมูสิงูกว่า 180°C (เพื่อลดการเกดิสา
รอะครลิาไมด์) 

 - โปรดใช้ความระมดัระวงัในขณะทำาความสะอาดพื้นที่ส่วนบนของช่องปรงุอาหาร: ส่วน
ประกอบที่ทำาความร้อนอยู่, ขอบของชิ้นส่วนโลหะ
ปดสวิตชโดยอัตโนมัติ

เครื่องทำางานดวยตัวจับเวลา เมื่อตัวจับเวลานับถอยหลังไปถึง 0 เครื่องจะสงเสียงระฆังและปดโดยอัตโนมัติ หากตองการ
ปดเครื่องดวยตนเอง ใหหมุนปุ่มตัวตั้งเวลาทวนเข็มนาฬิกาไปที่ 0

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑของ Philips รนนี้สอดคลองตามมาตรฐานและกฎขอบังคับเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าทุกประการ

กอนใชงานครั้งแรก
 1  นำาบรรจุภัณฑทั้งหมดออก 
 2  นำาสติ๊กเกอรหรือปายใดก็ตามออกจากเครื่อง
 3  ทำาความสะอาดตะแกรงและกระทะ ดวยนรอนที่ผสมนยาทำาความสะอาดเล็กนอย และใชฟองนนม 

หมายเหตุ: สามารถทำาความสะอาดชิ้นสวนเหลานี้ไดในเครื่องลางจาน 
 4  เช็ดภายในและภายนอกของเครื่องดวยผาชุบนหมาดๆ
เครื่อง Airfryer ใชลมรอนในการทำางาน อยาเติมนำามันหรือไขมันสำาหรับทอดลงในกระทะ

การเตรียมตัวกอนใชงาน
 1  วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน
อยาวางเครื่องบนพื้นผิวที่ไมทนความรอน

 2  วางตะแกรงลงในกระทะใหเขาที่ (รูปที่ 3)
 3  ดึงสายไฟออกจากชองเก็บสายไฟที่อยดานลางของเครื่อง
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อยาเติมนมันหรือของเหลวใดๆ ลงในกระทะ

อยาวางวัตถุใดๆ บนตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการปดกั้นชองทางระบายอากาศและสงผลตอผลการทอดดวยล
มรอน

การใชงาน
เครื่อง Airfryer สามารถเตรียมสวนผสมไดหลากหลายประเภท คุณสามารถคนหาสูตรเพิ่มเติมไดที่ 
www.philips.com/kitchen 

การทอดดวยลมรอน
 1  เสียบปลั๊กไฟในเตารับที่ตอสายดินไวเรียบรอยแลว
 2  ดึงกระทะออกจากเครื่อง Airfryer อยางระมัดระวัง (รูปที่ 4)
 3  ใสสวนผสมลงในตะแกรง (รูปที่ 5)

หมายเหตุ: อยาใสสวนผสมมากจนสูงกวาระดับสูงสุด (MAX) หรือเกินกวาปริมาณที่ระบุไวในตาราง (ดูสวน 
‘การตั้งคา’ ในบทนี้) เนื่องจากอาจกระทบตอผลลัพธที่ได
 4  เลื่อนกระทะกลับเขาไปในเครื่อง Airfryer (รูปที่ 6)
อยาใชกระทะโดยไมมีตะแกรงขางใน 

ขอควรระวัง: อยาสัมผัสกระทะระหวางและสักพักหลังการใชงาน เนื่องจากจะรอนมาก ใหสัมผัสกระทะ
บริเวณที่จับเทานั้น

 5  หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังอุณหภูมิที่ตองการ ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบทนี้เพื่อกำาหนดอุณหภูมิที่เหมาะ
สม (รูปที่ 7)

หมายเหตุ: ถาคุณตองการทอดสวนผสมที่แตกตางพรอมๆ กัน ใหตรวจสอบเวลาที่ใชในการทอดและอุณหภู
มิที่ตองใชสำาหรับสวนผสมตางๆ กอนที่จะเริ่มการทอดพรอมกัน เชน มันฝรั่งทอดโฮมเมดและนองไกทอด
จะสามารถทอดพรอมกันได เนื่องจากใชการตั้งคาเหมือนกัน
 6  กำาหนดเวลาในการเตรียมสวนผสมที่เหมาะสม (ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบทนี้) 
 7  ในการเปดสวิตชเครื่อง ใหหมุนปุ่มตัวจับเวลาไปยังอุณหภูมิที่ตองการ (รูปที่ 8)
เพิ่มเวลาในการเตรียมอีก 3 นาที เมื่อคุณเริ่มการทอดในขณะที่เครื่องยังเย็น

หมายเหตุ: หากคุณตองการ คุณสามารถปลอยใหเครื่องทำาความรอนโดยยังไมใสสวนผสม ในกรณีนี้ 
ใหหมุนปุ่มตัวจับเวลาไปมากกวา 3 นาที จากนั้นใสสวนผสมลงไปในตะแกรงและหมุนปุ่มตัวจับเวลาไปยัง
อุณหภูมิที่ตองการ 
 , ตัวจับเวลาเริ่มนับถอยหลังตามเวลาที่ตั้งไว
 , นมันสวนเกินที่ออกมาจากสวนผสมจะถูกเก็บไวที่กนกระทะ

 8  สวนผสมบางชนิดจำาเปนตองเขยาเปนระยะในขณะการเตรียม (ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบทนี้) ในการ
เขยาสวนผสม ใหดึงกระทะออกมาจากเครื่องโดยจับที่ที่จับและเขยา จากนั้นเลื่อนกระทะกลับเขาไป
ในเครื่อง Airfryer (รูปที่ 9)

ขอควรระวัง: อยากดปุ่มปลดตะแกรงขณะกำาลังเขยา (รูปที่ 10)

เคล็ดลับ: ในการลดนหนักการเขยา คุณสามารถถอดตะแกรงออกจากกระทะและเขยาเฉพาะตะแกรง วิธี
การคือดึงกระทะออกจากเครื่อง นำาไปวางบนพื้นผิวที่ทนความรอนและกดปุ่มปลดตะแกรง

เคล็ดลับ: หากคุณตั้งตัวจับเวลาไปที่ครึ่งหนึ่งของเวลาการเตรียม คุณจะไดยินตัวจับเวลาสงเสียงระฆังเมื่อ
ถึงเวลาที่ตองเขยาสวนผสม อยางไรก็ตาม คุณตองตั้งเวลาที่เหลืออีกครั้ง
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 9  เมื่อคุณไดยินเสียงระฆัง แสดงเวลาการเตรียมที่ตั้งคาไวไดลวงเลยไปแลว ใหดึงกระทะออกจากเครื่อง
และวางบนพื้นผิวที่ทนความรอน

หมายเหตุ: คุณสามารถปดเครื่องไดดวยตนเอง โดยหมุนปุ่มตั้งเวลาไปที่ 0 (รูปที่ 8)
 10  ตรวจดูวาสวนผสมพรอมใชหรือไม 
หากสวนผสมยังไมพรอมตามตองการ เพียงเลื่อนกระทะกลับไปในตัวเครื่องและตั้งตัวจับเวลาเพิ่มอีกสองสามนาที
 11  ในการนำาสวนผสมเล็กๆ ออกมา (เชน มันฝรั่งทอด) ใหกดปุ่มปลดตะแกรง (1) และยกตะแกรงออกจาก

กระทะ (2) (รูปที่ 11)
อยาหงายตะแกรงโดยขณะที่ยังเชื่อมตอกับกระทะ เนื่องจากนมันที่ถูกเก็บไวที่กนกระทะจะซึมออกมา

ภายหลังการทอดดวยลมรอน กระทะและสวนผสมจะรอน ทั้งนี้ขึ้นอยกับชนิดของสวนผสมใชกับเครื่อง 
Airfryer อาจมีไอนลอยออกมาจากกระทะ

 12  นำาสวนผสมออกจากตะแกรงโดยใสในโถหรือบนจาน  (รูปที่ 12)

เคล็ดลับ: ในการนำาสวนผสมที่มีขนาดใหญและตองระมัดระวัง ใหใชที่คีบเพื่อยกสวนผสมออกจาก
ตะแกรง (รูปที่ 13)
 13  ในการเตรียมสวนผสมที่เตรียมไวเปนสวนๆ เมื่อสวนแรกสุกพรอมใชแลว สามารถนำาสวนตอไปลงไป

ในเครื่อง Airfryer ไดทันที 

การตั้งคา
ตารางดานลางนี้ชวยใหคุณเลือกการตั้งคาพื้นฐานสำาหรับสวนผสมที่คุณตองการเตรียม 

หมายเหตุ: โปรดทราบวาการตั้งคาเหลานี้เปนการประมาณการ เนื่องจากสวนผสมมีความแตกตางกันใน
เรื่องขนาด รูปราง แบรนด เราจึงไมสามารถรับประกันไดวาการตั้งคาเหลานี้จะดีที่สุดสำาหรับสวนผสมของ
คุณ 
เนื่องจากเทคโนโลยี Rapid Air จะทำาใหอากาศภายในเครื่องรอนทันที ดังนั้น ใหดึงกระทะออกมาจากเครื่องหากมีสิ่ง
รบกวนและจำาเปนตองหยุดขั้นตอนการทอดชั่วคราว

ขอแนะนำาเพิ่มเติม
 - โดยปกติแลวสวนผสมขนาดเล็กจะใชเวลาในการเตรียมนอยกวาสวนผสมขนาดใหญ 
 - สวนผสมปริมาณมาก จำาเปนตองใชเวลาในการเตรียมนานขึ้นเล็กนอย สวนผสมปริมาณนอย จำาเปนตองใชเวลาใน

การเตรียมสั้นกวาเล็กนอย
 - การเขยาสวนผสมขนาดเล็กเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใชในการเตรียม จะชวยทำาใหไดผลลัพธที่ดีขึ้นและสุกอยาง

ทั่วถึง 
 - เติมนมันไปในมันฝรั่งสดเพื่อใหไดผลลัพธที่กรอบ ใหทอดสวนผสมใน Airfryer ภายในสองสามนาทีหลังจากเติม

นมันลงไป
 - อาหารวางที่สามารถเตรียมดวยเตาอบไดก็สามารถใชกับเครื่อง Airfryer ไดเชนกัน
 - สามารถเตรียมอาหารไดมากที่สุดที่ปริมาณ 500 กรัม
 - ใหใชขนมโดนัทสำาเร็จรูปเปนอาหารวาง หากตองการอาหารวางที่รวดเร็วและงาย ขนมโดนัทสำาเร็จรูปใชเวลาใน

การเตรียมนอยกวาขนมโดนัทที่ทำาเอง
 - คุณสามารถใชเครื่อง Airfryer เพื่ออนสวนผสม ในการอนสวนผสม ใหตั้งอุณหภูมิไปที่ 150°C เปนเวลา 10 นาที
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  g   min   ˚C

200-800 11-25 180

200-800 12-25 180

200-800 15-27 180

100-400 6-10 200

100-500 8-14 200

100-500 7-14 160

100-500 3-15 160

100-500 15-22 180

100-500 10-15 180

300 20-25 160

80-300 8-13 180

200-400 15-25 160

100-500 8-12 180

50-500 3-6 200

100-500 12-25 180

150-400 10-18 200

100-400 7-15 180

100-300 8-15 180

หมายเหตุ: เมื่อคุณใชสวนผสมที่มีการฟู (เชน เคก, Quiche หรือมัฟฟน) ตองไมใสสวนผสมในถาดอบ
มากกวาครึ่งถาด

หมายเหตุ: เพิ่มเวลาในการเตรียมอีก 3 นาที เมื่อคุณเริ่มการทอดในขณะที่เครื่อง Airfryer ยังเย็น
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การทำามันฝรั่งทอดดวยตนเอง
เพื่อใหไดผลดีที่สุด เราแนะนำาใหใชมันฝรั่งที่อบมากอนแลว (เชน แบบแชแข็ง) ถาคุณตองการทำามันฝรั่งทอดโฮมเมด 
ใหทำาตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 1  ปอดเปลือกมันฝรั่งและตัดใหเปนแทง
 2  แชมันฝรั่งแทงในนเปนเวลาอยางนอย 30 นาที จากนั้นนำาออกมาซับนใหแหงดวยกระดาษทำาความ

สะอาด
 3  เติมนมันมะกอก ½ ชอนโตะลงในโถ ใสมันฝรั่งแทงลงไปและคลุกใหนมันเคลือบผิว
 4  นำามันฝรั่งแทงออกจากโถโดยใชมือหรืออุปกรณอื่น โดยใหนมันหยดลงบนโถ วางมันฝรั่งแทงลงใน

ตะแกรง 

หมายเหตุ: อยาเอียงถวยเพื่อใสมันฝรั่งแทงลงในโถในครั้งเดียว ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหนมันหยดลงไปใน
กระทะ
 5  ทอดมันฝรั่งแทงตามคำาแนะนำาในบทนี้

การทำาความสะอาด
ทำาความสะอาดเครื่องหลังใชงานทุกครั้ง
กระทะ, ตะแกรงและดานในตัวเครื่องถูกเคลือบสารปองกันอาหารติด อยาใชอุปกรณเครื่องครัวที่เปนเหล็ก
หรือสารทำาความสะอาดมีฤทธิ์กัดกรอนสูง เนื่องจากอาจทำาใหสารที่เคลือบอยไดรับความเสียหาย 

 1  ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับบนผนังแลวปลอยใหเย็นลง

หมายเหตุ: นำากระทะออกเพื่อใหเครื่อง Airfryer เย็นลงเร็วขึ้น
 2  ใชผาชุบนบิดพอหมาดเช็ดทำาความสะอาดดานนอกเครื่อง
 3  ทำาความสะอาดกระทะ, และตะแกรงดวยนรอนผสมนยาทำาความสะอาด และใชฟองนนม 
คุณสามารถใชนยาขจัดความมันเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ตกคาง

หมายเหตุ: สามารถทำาความสะอาดกระทะ, และตะแกรงดวยเครื่องลางจานได 

เคล็ดลับ: หากสิ่งสกปรกอุดตันในตะแกรง หรือกนกระทะ ใหเติมนรอนที่ผสมนยาทำาความสะอาดลงไป 
วางตะแกรงลงในกระทะและแชไวประมาณ 10 นาที 
 4  ทำาความสะอาดดานในเครื่องดวยนรอนและฟองนนม
 5  ทำาความสะอาดชิ้นสวนทำาความรอนดวยแปรงทำาความสะอาดเพื่อขจัดเศษอาหาร

การจัดเก็บ
 1  ถอดปลั๊ก แลวทิ้งไวใหเย็น
 2  ตรวจสอบใหแนใจวาชิ้นสวนทุกชิ้นแหงและสะอาด
 3  ดันสายไฟเขาไปในชองเก็บสายไฟ ยึดสายไฟโดยใสเขาไปในชองยึดสายไฟ
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การรีไซเคิล
 - หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำาหรับนำากลับ

ไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

การรับประกันและบริการ
หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือหากคุณมีปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ 
www.philips.com/support หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ หมายเลข
โทรศัพทของศูนยบริการลูกคา อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไมมี
ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจำาหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ 

การแกปญหา
บทนี้ไดรวบรวมปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได หากยังไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลดานลางที่ใหมา
ได โปรดดูรายการคำาถามที่พบบอยที่ www.philips.com/support หรือติดตอศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ 

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได การแกปญหา

เครื่อง Airfryer ไมทำางาน ยังไมเสียบปลั๊กไฟ เสียบปลั๊กไฟในเตารับที่ตอสายดินไวเรียบรอยแลว 

คุณยังไมไดตั้งเวลา หมุนปุ่มตั้งเวลาไปที่เวลาการเตรียมที่ตองการแลวเปดส
วิตชเครื่อง

สวนผสมที่ทอด
ดวย Airfryer ไมสุก

ใสสวนผสมลงใน
ตะแกรงมากเกินไป

ใหแบงสวนผสมออกเปนสวนๆ ใสลงในตะแกรง การ
แบงทอดทีละสวนจะทำาใหทอดไดสุกทั่วถึง

เลือกอุณหภูมิไวตเกิน
ไป

หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังอุณหภูมิที่ตองการ 
(ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบท ‘การใชงาน’)

เวลาในการเตรียมสั้น
เกินไป

หมุนปุ่มตั้งเวลาไปยังอุณหภูมิการเตรียมอาหารที่ตอง
การ (ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบท ‘การใชงาน’)

สวนผสมที่ทอดสุกไมทั่วถึง 
Airfryer

สวนผสมบางชนิด
จำาเปนตองเขยาเมื่อทอด
ไปไดครึ่งหนึ่งของเวลา
ที่ตั้งไว

สวนผสมที่วางซอนหรือทับกัน (เชน มันฝรั่ง) 
จำาเปนตองเขยาเมื่อทอดไปไดครึ่งหนึ่งของเวลาที่
ตองใช ดูสวน ‘การตั้งคา’ ในบท ‘การใชงาน’

อาหารวางไมกรอบเมื่อนำา
ออกมาจากเครื่อง Airfryer

อาหารวางที่คุณ
ใชจำาเปนตองทอดใน
เครื่องทอดแบบเกา

ใหใชอาหารวางที่ตองอบหรือทานมันลงบนอาหารวาง
เล็กนอย เพื่อใหกรอบยิ่งขึ้น

ฉันไมสามารถเลื่อนกระทะ
เขาไปในเครื่องใหพอดีได

มีสวนผสมในตะแกรง
มากเกินไป

ไมควรเติมสวนผสมในตะแกรงมากกวาขีดสูงสุด 
(MAX)

ตะแกรงถูกใสไปในกระ
ทะไมถูกตอง

กดตะแกรงลงไปในกระทะจนกวาคุณจะไดยินเสียง
ดังคลิก

ดามจับของถาดอบบดบัง
กระทะ

ดันดามจับไปในแนวนอน เพื่อไมใหยื่นออกมาดานบน
ตะแกรง
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได การแกปญหา

มีควันสีขาวลอยออกมาจาก
เครื่อง

คุณกำาลังเตรียมสวนผสม
ที่มัน

เมื่อคุณทอดสวนผสมที่มีความมันในเครื่อง Airfryer จะ
มีนมันไหลลงไปในกระทะ นมันเหลานี้ทำาใหเกิด
ควันสีขาวและกระทะอาจรอนมากกวาปกติ ซึ่งจะไมสง
ผลกระทบตอเครื่องหรือผลลัพธที่ได

กระทะยังมีคราบมันจา
กการใชครั้งกอน

ควันสีขาวเกิดจากนมันที่รอนในกระทะ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณทำาความสะอาดกระทะใหสะอาดหลัง
การใชงานทุกครั้ง

มันฝรั่งสดสุกไมทั่วถึงใน
เครื่อง Airfryer

คุณไมไดแชมันฝรั่งแทง
ในนอยางทั่วถึงกอนที่
จะทอด

แชมันฝรั่งแทงในนเปนเวลาอยางนอย 30 นาที จาก
นั้นนำาออกมาซับนใหแหงดวยกระดาษทำาความ
สะอาด

คุณใชมันฝรั่งผิดชนิด ใหใชมันฝรั่งสดและตรวจสอบใหแนใจวามันฝรั่งไมเละ
ขณะทอด

อาหารวางไมกรอบเมื่อนำา
ออกมาจากเครื่อง Airfryer

ความกรอบของมันฝรั่ง
ทอดนั้นขึ้นอยกับปริ
มาณนมันและนใน
มันฝรั่ง

ตรวจสอบใหแนใจวามันฝรั่งแทงแหงดีแลวกอนที่จะ
เติมนมัน

ตัดมันฝรั่งแทงใหเล็กลงเพื่อใหกรอบยิ่งขึ้น

เติมนมันเพื่อใหกรอบยิ่งขึ้น
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