
Always here to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

คู่มอืการใช้งาน
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ข้อส�าคญั
โปรดอ่านข้อมลูที่ส�าคญัอย่างละเอยีดก่อนใช้งานเครื่องและเกบ็คู่มอืไว้เพื่อใช้อ้างองิ
ในภายหลงั 
อันตราย
 - ให้ใส่ส่วนผสมที่ต้องการทอดลงในตะกร้าเสมอ เพื่อป้องกนัไม่ให้ส่วนผสมสมัผสั

กบัชิ้นส่วนให้ความร้อน 
 - อย่าคลมุปิดที่เปิดอากาศเข้าและออกขณะเครื่องท�างาน
 - อย่าเตมิน�้ามนัลงในกระทะเนื่องจากอาจท�าให้ไฟลกุไหม้ได้ 
 - ห้ามจุ่มตวัเครื่องลงในน�้าหรอืของเหลวใดๆ หรอืเปิดน�้าก๊อกไหลผ่านตวัเครื่อง

ค�าเตือน
 - ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดนัไฟที่ระบบุนผลติภณัฑ์ว่าตรงกบัแรงดนัไฟที่

ใช้ภายในบ้านหรอืไม่
 - ห้ามใช้ผลติภณัฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรอืตวัเครื่องเกดิการช�ารดุ
 - หากสายไฟช�ารดุ คณุต้องให้ช่างผู้ช�านาญของ Philips, ศนูย์บรกิารที่ได้รบั

อนญุาตจาก Philips หรอืผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ด�าเนนิการเปลี่ยนให้เพื่อหลกีเลี่ยง
อนัตรายที่อาจเกดิขึ้น

 - ไม่ควรให้บคุคล (รวมทั้งเดก็เลก็) ที่มสีภาพร่างกายไม่สมบรูณ์ ประสาทสมัผสัไม่
สมบรูณ์หรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ 
น�าเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคมุดแูลหรอืได้รบัค�าแนะน�าในการ
ใช้งานโดยผู้ที่รบัผดิชอบในด้านความปลอดภยั

 - เกบ็เครื่องและสายไฟให้พ้นมอืเดก็
 - ห้ามวางสายไฟบนพื้นผวิที่มคีวามร้อน
 - เสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบับนผนงัที่ต่อสายดนิไว้เรยีบร้อยแล้วเท่านั้น ตรวจดใูห้

แน่ใจเสมอว่าเสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบับนผนงัแน่นดแีล้ว
 - วางและใช้งานอปุกรณ์บนพื้นที่แห้ง เรยีบ มั่นคง และมพีื้นผวิเสมอกนัเท่านั้น 
 - เครื่องนี้ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ในการใช้ร่วมกบัเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรอืระบบ

รโีมทคอนโทรลแยก 
 - อย่าวางเครื่องตดิก�าแพงหรอืตดิกบัเครื่องใช้อื่นๆ เว้นระยะด้านหลงัและทั้งสอง

ด้านของเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. และเว้นระยะเหนอืเครื่อง 10 ซม. ห้ามวางสิ่ง
ของใดๆ ที่ด้านบนของเครื่อง 

 - ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจดุประสงค์อื่นนอกเหนอืจากที่อธบิายไว้ในคู่มอืการใช้งาน
 - ระหว่างการทอดด้วยลมร้อน ไอความร้อนจะถกูระบายออกมาทางช่องเปิดอากาศ

ออก ให้มอืและใบหน้าของคณุอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภยัจากไอน�้าและช่อง
เปิดอากาศออก และโปรดระมดัระวงัไอความร้อน เมื่อคณุถอด กระทะออกจาก
เครื่อง 

 - ส�าหรบัค�าแนะน�าในการท�าความสะอาด โปรดดบูท “การท�าความสะอาด“ ใน
คู่มอืการใช้งาน

 - อปุกรณ์เสรมิของ Airfryer อาจร้อนเมื่อใช้งานใน Airfryer โปรดใช้ความ
ระมดัระวงัเมื่อใช้งาน

ข้อควรระวัง
 - เครื่องนี้มวีตัถปุระสงค์ในการใช้งานภายในที่พกัอาศยัทั่วไปเท่านั้น 2 การ

รบัประกนัและบรกิาร รวมทั้งไม่ได้มไีว้เพื่อใช้งานโดยลกูค้าในโรงแรม โมเตล็ 
ห้องพกัพร้อมบรกิารอาหารเช้า (Bed and Breakfast) หรอืที่พกัอาศยัประเภท
อื่นๆ
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 - ให้น�าเครื่องไปที่ศนูย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจากฟิลปิส์เพื่อตรวจสอบหรอื
ซ่อมแซม อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตวัเอง  มฉิะนั้นการรบัประกนัจะเป็น
โมฆะ

 - ทิ้งไว้ให้ตะกร้าและกระทะย่างป้องกนัอาหารตดิเยน็ลงก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนหรอื
ถอดด้ามจบั EasyClick

 - เครื่องนี้ได้รบัการออกแบบมาเพื่อใช้ที่อณุหภมูแิวดล้อมระหว่าง 5ºC และ 40ºC
 - ถอดปลั๊กไฟออกทกุครั้งหลงัเลกิใช้งาน
 - ปล่อยให้เครื่องเยน็ลงประมาณ 30 นาท ีก่อนจดัหรอืล้างท�าความสะอาด
 - อย่าใส่อาหารในตะกร้ามากเกนิไป ใส่อาหารในตะกร้าไม่เกนิระดบั MAX 

(สงูสดุ) ที่ระบเุท่านั้น
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ส่วนผสมที่ทอดแล้วมสีเีหลอืงทอง ไม่ใช่สนี�้าตาลไหม้หรอื

ด�า ให้น�าส่วนที่ไหม้ออก ห้ามทอดมนัฝรั่งสดที่อณุหภมูสิงูกว่า 180°C (เพื่อลด
การเกดิสารอะครลิาไมด์) 

 - หลงัจากน�ากระทะพร้อมตะกร้าออกจากเครื่อง โปรดวางกระทะพร้อมตะกร้า
บนพื้นผวิที่เหมาะสมและพกัไว้อย่างน้อย 30 วนิาทกี่อนจะถอดตะกร้าออกจาก
กระทะ

 - โปรดใช้ความระมดัระวงัในขณะท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนบนของช่องปรงุอาหาร: 
ส่วนประกอบที่ท�าความร้อนอยู่, ขอบของชิ้นส่วนโลหะ

 - ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจดุประสงค์อื่นนอกเหนอืจากที่อธบิายไว้ในคู่มอืผู้ใช้ และ
ใช้อปุกรณ์เสรมิที่เป็นของแท้เท่านั้น

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF)

ผลติภณัฑ์ของ Philips รุ่นนี้สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัเกี่ยวกบั
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าทกุประการ
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ข้อมลูเบื้องต้น
ขอแสดงความยนิดกีบัผลติภณัฑ์ใหม่และต้อนรบัเข้าสู่โลกของฟิลปิส์! เพื่อให้คณุได้
รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑ์ของ
คณุที่ www.philips.com/welcome 
เครื่อง Airfryer ช่วยให้คณุเตรยีมส่วนผสมที่ชอบและอาหารว่างด้วยวธิทีี่ดตี่อสขุภาพ 
เครื่อง Airfryer ใช้ลมร้อนร่วมกบัการหมนุเวยีนอากาศความเรว็สงู (เทคโนโลย ี
TurboStar Rapid Air) และตะแกรงด้านบนเพื่อเตรยีมอาหารหลากชนดิด้วยวธิทีี่ง่าย 
รวดเรว็และดตี่อสขุภาพ ส่วนผสมอาหารจะได้รบัความร้อนจากทกุด้านพร้อมๆ กนั 
และไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้ามนัส�าหรบัส่วนผสมส่วนใหญ่ ส�าหรบัสตูรอาหารที่น่าสนใจ
และข้อมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัเครื่อง Airfryer โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/kitchen 
หรอืดาวน์โหลดแอป Airfryer ฟร ีส�าหรบั IOS® หรอื Android™

ส่วนประกอบ
1 แผงควบคมุ

A. ปุ่มปรบัอณุหภมูิ
B. สญัญาณแสดงอณุหภมูิ
C. ตวับอกเวลา
D. ปุ่มตั้งเวลา
E. ปุ่มเปิด/ปิด
F. ปุ่มอุ่น
G. สญัญาณไฟ Keep Warm (อุ่น)
H. การตั้งค่าล่วงหน้า: เฟรนช์ฟรายแช่แขง็, น่องไก่, ปลา, เนื้อสตัว์บด/ชิ้น
I. ปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า

2 ทางลมเข้า
3 แป้นหมนุ QuickControl
4 กระทะ
5 ปุ่มปลดตะแกรง
6 ด้ามจบั EasyClick
7 ทางลมออก
8 ที่ม้วนเกบ็สายไฟ
9 สายไฟ
10 ตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้
11 ตะกร้าตดิตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้
12 ขดีแสดงระดบัสงูสดุ (MAX)
13 ตะกร้าตดิตาข่ายด้านล่างแบบยดึกบัที่
14 ตะแกรงสองชั้น
15 ฝาป้องกนัการกระเดน็
16 กระทะย่างป้องกนัอาหารตดิ
17 กระทะอบ
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Airfryer และอปุกรณ์เสรมิ
โปรดดทูี่ตารางด้านล่างนี้และดอูปุกรณ์เสรมิส�าหรบั Airfryer ของคณุ หมายเลข
ประเภทของ Airfryer จะเริ่มต้นด้วย“HD96XX” ดหูมายเลขประเภทได้บนบรรจุ
ภณัฑ์หรอืด้านล่างของอปุกรณ์

HD9640
HD9641/45
HD9641/56
HD9641/66

HD9642
HD9643
HD9645
HD9646
HD9647

โปรดทราบว่า Airfryer บางรุ่นอาจไม่มขีายในประเทศของคณุ
นอกจากนี้อปุกรณ์เสรมิบางชิ้นอาจไม่มขีายในประเทศของคณุด้วย *หากต้องการสั่ง
ซื้อ โปรดดแูอป Philips Airfryer หรอืไปที่ www.philips.com
โปรดดทูี่ตารางด้านล่างนี้และดหูมายเลขประเภทอปุกรณ์เสรมิที่สามารถใช้กบั  
Airfryer ของคณุได้

HD9925 HD9940 HD9904 HD9909
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ก่อนใช้งานครั้งแรก

 1  น�าบรรจภุณัฑ์ทั้งหมดออก

 2  น�าสติ๊กเกอร์หรอืป้ายใดกต็ามออกจากเครื่อง

 3  ท�าความสะอาดให้ทั่วทั้งเครื่องการก่อนใช้งานครั้งแรก ตามที่ระบไุว้ใน
ตารางการท�าความสะอาด

การเตรยีมตวัก่อนใช้งาน

การใส่ตะกร้าตดิตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้

 1  ถอดกระทะออกจากเครื่อง

 2  วางกระทะตดิตะกร้าบนพื้นผวิที่เหมาะสม กดปุ่มปลดตะกร้าแล้วยก
ตะกร้าขึ้นจากกระทะ

 3  สวมตะขอของตาข่ายด้านล่างลงในช่องเสยีบที่ด้านขวาล่างของตะกร้า 
ดนัตาข่ายด้านล่างจนลอ็คเข้าที่ (มเีสยีง ‘คลกิ’ ที่ทั้งสองข้าง)

 4  ใส่ตะกร้ากลบัเข้าไปในกระทะ

หมายเหตุ

 • อย่าใช้กระทะโดยไม่มตีะแกรงข้างใน

1

2

2

1
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 5  เลื่อนกระทะกลบัเข้าไปในเครื่อง

การใส่ด้ามจบั EasyClick

ค�าเตอืน

 • ต้องแน่ใจว่าตะกร้าและด้ามจบัเยน็แล้วเสมอ ก่อนที่จะใส่หรอืถอดด้ามจบั 
EasyClick

หมายเหตุ

 • ด้ามจบั EasyClick ยงัสามารถใช้ได้กบักระทะย่างป้องกนัอาหารตดิ ซึ่งช่วยให้คณุท�าความ
สะอาดและเกบ็เครื่องได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการสวมด้ามจบั EasyClick:

 1  จบัตะกร้าไว้ด้วยมอืหนึ่งและจบัด้ามไว้ด้วยมอือกีข้างหนึ่ง

 2  เลื่อนด้ามจบัลงในช่องที่ตะกร้าจากด้านล่างจนกระทั่งลอ็คเข้าที่ (มเีสยีง
ดงั ‘คลกิ’)

เมื่อต้องการถอดด้ามจบั EasyClick:

 1  จบัตะกร้าไว้ด้วยมอืหนึ่งและจบัด้ามไว้ด้วยมอือกีข้างหนึ่ง

 2  ใช้นิ้วดงึเบาๆ ที่แถบปลดสแีดงขณะที่ดงึด้ามจบัลงไปตรงๆ

2

1
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ตารางอาหาร

ตารางด้านล่างนี้ช่วยให้คณุเลอืกการตั้งค่าพื้นฐานส�าหรบัประเภทอาหารที่คณุ
ต้องการเตรยีม

หมายเหตุ

 • โปรดทราบว่า การตั้งค่าเหล่านี้เป็นเพยีงค�าแนะน�าเท่านั้น เนื่องจากส่วนผสมมทีี่มา ขนาด 
รปูร่าง รวมถงึแบรนด์แตกต่างกนัออกไป เราจงึไม่สามารถรบัประกนัการตั้งค่าส่วนผสมที่
ดทีี่สดุให้กบัคุณได้

ส่วนผสม

ต�่าสดุ - สงูสดุ 
ปรมิาณ 
(กรมั) เวลา (นาท)ี

อณุหภมู ิ
(°C) เขย่า/พลกิ ข้อมลูเพิ่มเตมิ

มนัฝรั่งทอดแช่แขง็ 200-800 11-25 180 เขย่าเมื่อทอดไปได้
ครึ่งหนึ่งของเวลา

 

มนัฝรั่งทอดโฮมเมด 
(หนา 1/2 ซม. / 1/4 
นิ้ว)

200-800 12-25 180 เขย่าเมื่อทอดไปได้
ครึ่งหนึ่งของเวลา

แช่น�้า 30 นาท ีทิ้งไว้ให้
แห้ง จากนั้นเตมิน�้ามนั
พชื 1/2 ช้อนโต๊ะ

มนัฝรั่งทอดทรงลิ่ม 200-800 15-27 180 เขย่าเมื่อทอดไปได้
ครึ่งหนึ่งของเวลา

แช่น�้า 30 นาท ีทิ้งไว้ให้
แห้ง จากนั้นเตมิน�้ามนั
พชื 1/2 ช้อนโต๊ะ

อาหารว่างแช่แขง็ 
(เช่น ปอเปี๊ยะทอด 
และนกัเกต็ไก่)

100-400 6-10 200 พลกิหรอืเขย่าเมื่อ
ทอดไปได้ครึ่งหนึ่ง

ส�าหรบัเวลาทอด โปรดดู
ค�าแนะน�าบนบรรจภุณัฑ์
ของอาหารนั้นๆ เวลา
ที่เทยีบกบัเตาควรเป็น
ครึ่งหนึ่ง

Pork chops 100-500 8-14 200   

แฮมเบอร์เกอร์ 100-500 7-14 160   

ไส้กรอก 100-500 3-15 160   

ขาเป็ดไก่ที่มเีนื้อมาก 100-500 15-22 180   

อกไก่ 100-500 10-15 180   

Quiche 300 20-25 160  ใช้ถาดอบหรอืจานเตาอบ

มฟัฟิน 80-300 8-13 180  ใช้ถ้วยมฟัฟินกนัความ
ร้อนท�าจากซลิโิคน

เค้ก 200-400 15-25 160  ใช้กระทะอบ

ผกัรวมมติร 100-500 8-12 180   

ขนมปังปิ้ง/ขนมปัง
ก้อนที่อบมาก่อนแล้ว

50-200 3-6 200   
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ส่วนผสม

ต�่าสดุ - สงูสดุ 
ปรมิาณ 
(กรมั) เวลา (นาท)ี

อณุหภมู ิ
(°C) เขย่า/พลกิ ข้อมลูเพิ่มเตมิ

ขนมปังก้อน/ขนมปัง
สดใหม่

100-500 12-25 180   

ปลา 150-400 10-18 200   

กุ้ง ป ูหอย 100-400 7-15 180   

ไก่ชบุเกลด็ขนมปัง 100-300 8-15 180  เตมิน�้ามนัลงในขนมปัง
ป่น

ตารางการปรงุอาหารส�าหรบัการตั้งค่าล่วงหน้า

กรมัซึ่งเป็นตวัหนาแสดงถงึปรมิาณอาหารที่เหมาะสมกบัการตั้งค่าล่วงหน้า หากคุณ
ประกอบอาหารด้วยปรมิาณที่แตกต่างออกไป โปรดปรบัเปลี่ยนเวลาการท�าอาหารให้
เหมาะสม นอกจากนี้คณุสามารถปรบัเปลี่ยนเวลาประกอบอาหารตามความต้องการของ
คณุว่าต้องการให้อาหารสกุและมสีเีข้มในระดบัใด
นาทซีึ่งเป็นตวัหนาแสดงถงึเวลาปรงุอาหารส�าหรบัการตั้งค่าล่วงหน้าของเครื่อง

การตั้งค่าล่วงหน้า ปรมิาณ (กรมั) เวลา (นาท)ี ข้อมลูเพิ่มเตมิ

เฟรนช์ฟรายแช่แขง็ (บาง)

200
400
500
600
800

11
15
18
19
23

เขย่าหลงัจากเวลาปรงุอาหารผ่านไป
แล้วครึ่งหนึ่ง หากคณุทอดเฟรนช์ฟ
รายแท่งหนาหรอืเฟรนช์ฟรายโฮม
เมด โปรดปรงุอาหารนานขึ้นเลก็
น้อยตามความเหมาะสม

เนื้อสตัว์บด, เนื้อสตัว์ชิ้น (หนา
ประมาณ 2.5 ซม. / 0.1 นิ้ว)

100 
250
500

11
14
18

นอกจากนี้เวลาการปรงุอาหารจะขึ้น
อยู่กบัความหนาของเนื้อสตัว์ เนื้อ
สตัว์ที่หนาจะใช้เวลาการปรงุอาหาร
นานขึ้นเลก็น้อย

น่องไก่ (ส่วนล่าง)
300
450
600
750

17
20
23
26

หากคณุปรงุอาหารมากกว่าหนึ่งชั้น 
คณุจะต้องพลกิน่องไก่เมื่อเวลาปรงุ
อาหารผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง การปรงุ
ไก่ทั้งตวัจะต้องใช้เวลาปรงุอาหาร
นานขึ้น

ปลาตวัแบนทั้งตวั 
200
400
600
800

13
16
19
22

ใช้กระทะย่างป้องกนัอาหารตดิ 
Airfryer โปรดปรงุอาหารนานขึ้น
ตามความเหมาะสมส�าหรบัการทอด
ปลาชิ้นหนา



12 ภาษาไทย

การใช้งาน

การทอดอาหารไขมนัต�่า

ข้อควรระวงั

 • นี่คอืเครื่อง Airfryer ที่ท�างานโดยใช้ลมร้อน ห้ามเตมิน�้ามนัหรอืไขมนัส�าหรบั
ทอดลงในกระทะ

 • ห้ามสมัผสัพื้นผวิที่ร้อน ใช้ด้ามจบัหรอืปุ่ม จบักระทะด้วยด้ามจบัตะกร้าเท่านั้น
 • ผลติภณัฑ์นี้เหมาะส�าหรบัการใช้งานในครวัเรอืนเท่านั้น
 • เมื่อคณุใช้งานเครื่องครั้งแรกอาจมคีวนัลอยออกมาจากเครื่อง เป็นเหตกุารณ์

ปกติ
 • ไม่จ�าเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อน

 1  วางเครื่องบนพื้นผวิที่มั่นคง อยู่ในแนวระนาบ เสมอกนั และทนต่อความ
ร้อน

หมายเหตุ

 • ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบนหรอืด้านข้างของเครื่อง เพราะอาจขดัขวางการหมนุเวยีน
อากาศและส่งผลต่อผลลพัธ์การทอดได้

ข้อควรระวงั

 • ห้ามวางเครื่องบนพื้นผวิที่ไม่ทนความร้อน

 2  น�าสายไฟออกจากที่ม้วนเกบ็สายไฟ

 3  เสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบับนผนงั

 4  ถอดกระทะออกจากเครื่อง

 5  ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้า
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หมายเหตุ

 • เครื่อง Airfryer สามารถทอดอาหารได้หลากหลายประเภท โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ เพื่อ
ทราบปรมิาณที่ถกูต้องและเวลาทอดโดยประมาณ

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

 • ถ้าคณุต้องการปรงุอาหารต่างชนดิในเวลาเดยีวกนั ต้องแน่ใจว่าคณุได้ดเูวลาทอดที่แนะน�า
ไว้ส�าหรบัอาหารชนดินั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มทอดพร้อมกนั ตวัอย่างเช่น มนัฝรั่งทอดโฮมเมด
และน่องไก่ สามารถปรงุพร้อมกนัได้เพราะใช้การตั้งค่าเหมอืนกนั

 6  หากใส่ตะกร้าหรอืกระทะย่างป้องกนัอาหารตดิกลบัเข้าไปในกระทะ
แล้ว ให้เลื่อนกระทะกลบัเข้าไปในเครื่อง กด “ปุ่มเปิด/ปิด” เพื่อเปิด
สวติช์เครื่อง

 7  สญัลกัษณ์แสดงอณุหภมูจิะกะพรบิและถกูตั้งไว้ที่ 180°C เป็นค่าเริ่มต้น

 » หากต้องการเปลี่ยนแปลงอณุหภมู ิให้หมนุแป้นหมนุ QuickControl

 » หากต้องการยนืยนัอณุหภมู ิให้กดแป้นหมนุ QuickControl
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 8  เมื่อยนืยนัอณุหภมูแิล้ว ตวับอกเวลา “- -“ จะเริ่มกะพริบ

 » หากต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาการปรงุอาหาร ให้หมนุแป้นหมนุ 
QuickControl

 » หากต้องการยนืยนัเวลาการปรงุอาหาร ให้กดแป้นหมนุ QuickControl

 9  เครื่องจะเริ่มปรงุอาหารหลงัจากยนืยนัเวลาการประกอบอาหาร

เคลด็ลบั

 • หากต้องการหยดุการปรงุอาหารชั่วคราว ให้กดแป้นหมนุ QuickControl หากต้องการ
ประกอบอาหารต่อ ให้กดแป้นหมนุ QuickControl อกีครั้ง

หมายเหตุ

 • ส่วนผสมบางอย่างต้องมกีารเขย่าหรอืพลกิเมื่อทอดไปถงึครึ่งหนึ่งของเวลาทอด (โปรด
ด ู‘ตารางอาหาร’) เมื่อต้องการเขย่าส่วนผสม ให้น�ากระทะออกจากเครื่องแล้วน�าไปเขย่า
เหนอือ่างล้างจ้าน จากนั้น เลื่อนกระทะกลบัเข้าไปในเครื่อง หากต้องการลดน�้าหนกัการ
เขย่า คณุสามารถถอดตะกร้าออกจากกระทะได้

 • ระวงัอย่ากดปุ่มปลดตะกร้าขณะก�าลงัเขย่า

 10  เมื่อคณุได้ยนิเสยีงกริ่งของตวัตั้งเวลา แสดงว่าครบก�าหนดเวลาทอดที่ตั้ง
ไว้แล้ว

หมายเหตุ

 • น�้ามนัส่วนเกนิที่ออกมาจากส่วนผสมจะถกูเกบ็ไว้ที่ก้นกระทะ
 • หากคณุเตรยีมส่วนผสมที่มไีขมนัไว้หลายชดุ (เช่น น่องไก่ ไส้กรอก หรอืแฮมเบอร์เกอร์) 

ให้เทน�้ามนัส่วนเกนิหรอืไขออกจากกระทะอย่างระมดัระวงัหลงัจากปรงุแต่ละชดุ หรอืก่อน
เขย่าหรอืเปลี่ยนตะกร้าในกระทะ
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 11  น�ากระทะออกจากเครื่องแล้ววางบนพื้นผวิที่ทนความร้อน

 12  ตรวจดวู่าส่วนผสมได้ที่แล้วหรอืไม่

หมายเหตุ

 • หากส่วนผสมยงัไม่ได้ที่ เพยีงแค่เลื่อนกระทะกลบัไปในตวัเครื่องและตั้งตวัจบัเวลาเพิ่มอกี
สองสามนาที

 • กระทะ ตะกร้า อปุกรณ์เสรมิ ตวัเครื่องและส่วนผสมจะมคีวามร้อนหลงัจากการทอดด้วย
ลมร้อน อาจมไีอน�้าออกมาจากกระทะ ขึ้นอยู่กบัประเภทของส่วนผสมในตะกร้า

 13  กดปุ่มปลดตะกร้าแล้วยกตะกร้าขึ้นจากกระทะ

 14  น�าส่วนผสมออกจากตะกร้าโดยใส่ในชามหรอืจาน น�าตะกร้าที่มสี่วน
ผสมออกจากกระทะมาใส่ภาชนะทกุครั้ง เนื่องจากน�้ามนัที่ร้อนหรอืไข
อาจอยู่ที่ก้นกระทะ

เคลด็ลบั

 • ในการน�าส่วนผสมที่มขีนาดใหญ่และต้องระมดัระวงั ให้ใช้ที่คบีเพื่อยกส่วนผสมออกจาก
ตะแกรง

หมายเหตุ

 • เมื่อส่วนผสมชดุหนึ่งสกุพร้อมแล้ว Airfryer สามารถปรงุชดุส่วนผสมต่อไปได้ทนัที

1

2
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การเปลี่ยนอณุหภมูกิารปรงุอาหารขณะก�าลงัปรงุอาหาร 

 1  ขณะที่ก�าลงัปรงุอาหาร ให้กดปุ่มอณุหภมูิ

 » หากต้องการเปลี่ยนแปลงอณุหภมูกิารปรงุอาหาร ให้หมนุแป้นหมนุ 
QuickControl

 » หากต้องการยนืยนัอณุหภมูหิรอืเวลาการปรงุอาหาร ให้กดแป้นหมนุ 
QuickControl

การเปลี่ยนเวลาการปรงุอาหารขณะก�าลงัปรงุอาหาร 

 1  ขณะก�าลงัประกอบอาหาร ให้กดปุ่มเวลา

 » หากต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาการปรงุอาหาร ให้หมนุแป้นหมนุ 
QuickControl
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 » หากต้องการยนืยนัเวลาการปรงุอาหาร ให้กดแป้นหมนุ QuickControl

การเลอืกโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

 1  เมื่อเปิดใช้งานเครื่องแล้ว ให้กดปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้า
 » ปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้าส�าหรบัเฟรนช์ฟรายแช่แขง็จะเริ่มกะพรบิ

 2  หมนุแป้นหมนุ QuickControl เพื่อเลอืกการตั้งค่าล่วงหน้าที่ต้องการ

 3  กดแป้นหมนุ QuickControl เพื่อยนืยนัการเลอืกการตั้งค่าล่วงหน้า
 » เวลาการปรงุอาหารจะแสดงขึ้นบนหน้าจอและเวลาการปรงุอาหารที่แนะน�า

จะกะพรบิ

 » หากต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาการปรงุอาหาร ให้หมนุแป้นหมนุ 
QuickControl

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอณุหภมูกิารปรงุอาหารได้เมื่อเลอืกใช้งานโหมดการตั้งค่าล่วงหน้า 
หากคณุกดปุ่มอณุหภมูเิมื่อเลอืกโหมดที่ตั้งค่าล่วงหน้า เครื่องจะออกจากโหมดที่ตั้งค่าล่วง
หน้า
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 4  กดแป้นหมนุ QuickControl อกีครั้งเพื่อยนืยนัเวลาการปรงุอาหาร แล้ว
เครื่องจะเริ่มปรงุอาหาร

เคลด็ลบั

 • โปรดศกึษา “ตารางการปรงุอาหารส�าหรบัการตั้งค่าล่วงหน้า” เพื่อค้นหาเวลาที่เหมาะสม
ของการปรงุอาหารและข้อมลูเพิ่มเตมิ

การเลอืกโหมดการอุ่น

 1  กดปุ่ม Keep Warm (คณุสามารถเปิดใช้งานโหมดการอุ่นได้ในแต่ละ
ครั้ง)

 » สญัญาณไฟแสดงการอุ่นจะตดิสว่าง
 » เวลาการอุ่นจะตั้งค่าไว้ที่ 30 นาท ีคณุจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาการ

อุ่นได้ หากต้องการหยดุการท�างานโหมดการอุ่น ให้เพยีงปิดเครื่อง

เคลด็ลบั

 • หากอาหารเช่นเฟรนช์ฟรายสญูเสยีความกรอบไปในขณะที่อยู่ในโหมดการอุ่น โปรดใช้
เวลาการอุ่นให้น้อยลงโดยปิดเครื่องให้เรว็ขึ้น หรอืทอดให้กรอบอกีครั้งประมาณ 2-3 นาที
ที่อณุหภมู ิ180°C

หมายเหตุ

 • หากคณุเปิดใช้งานโหมดการอุ่นขณะที่ก�าลงัปรงุอาหาร เครื่องจะอุ่นอาหารต่อทนัทอีกี 30 
นาทหีลงัจากเวลาการปรงุอาหารสิ้นสดุลง

 • ขณะที่อยู่ในโหมดการอุ่น พดัลมและตวัท�าความร้อนด้านในเครื่องจะตดิเป็นระยะๆ
 • โหมดการอุ่นออกแบบมาเพื่อรกัษาอาหารของคณุให้อุ่นอยู่เสมอหลงัจากที่ปรงุอาหารเสรจ็

ในเครื่อง Airfryer ไม่ได้มไีว้ส�าหรบัการอุ่นร้อน

การท�ามนัฝรั่งทอดโฮมเมด
การท�ามนัฝรั่งทอดโฮมเมดให้อร่อยโดยใช้เครื่อง Airfryer :
 - เลอืกชนดิมนัฝรั่งที่มลีกัษณะเหมาะส�าหรบัการทอด เช่น มนัฝรั่งที่สดและมคีวาม

เป็นแป้งเลก็น้อย
 - ควรทอดมนัฝรั่งด้วยลมร้อนในสดัส่วนไม่เกนิ 500 กรมัเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ดทีี่สดุ 

การทอดมนัฝรั่งจ�านวนมากจะท�าให้กรอบน้อยกว่าการทอดในจ�านวนที่น้อยกว่า
 - เขย่าตะกร้า 2-3 ครั้งระหว่างกระบวนการทอดด้วยลมร้อน

 1  ปอกเปลอืกมนัฝรั่งแล้วหั่นเป็นแท่งๆ (หนา 1/2 ซม. / 1/4 นิ้ว) 

 2  แช่มนัฝรั่งแท่งในอ่างน�้าอย่างน้อย 30 นาท ี

 3  เทมนัฝรั่งออกจากอ่างแล้วซบัน�้าให้แห้งด้วยผ้าเชด็จานหรอืกระดาษเชด็
มอื

 4  รนิน�้ามนัปรงุอาหารครึ่งช้อนโต๊ะลงในอ่าง เทมนัฝรั่งแท่งลงในอ่างแล้ว
คลกุจนกระทั่งน�้ามนัเคลอืบผวิอย่างทั่วถงึ 
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 5  ใช้นิ้วหรอือปุกรณ์เครื่องครวัหยบิมนัฝรั่งออกจากอ่างเพื่อให้น�้ามนัส่วน
เกนิยงัคงอยู่ในอ่าง

หมายเหตุ

 • อย่าเอยีงอ่างเพื่อเทมนัฝรั่งแท่งทั้งหมดลงในตะกร้าในคราวเดยีว เพื่อป้องกนัไม่ให้เทน�้ามนั
ส่วนเกนิลงในกระทะ

 6  ใส่มนัฝรั่งแท่งลงในตะกร้า 

 7  ทอดมนัฝรั่งแท่งแล้วเขย่าตะกร้าเมื่อทอดด้วยลมร้อนไปได้ครึ่งหนึ่งของ
เวลาทั้งหมด เขย่า 2-3 ครั้งถ้าคณุเตรยีมมนัฝรั่งไว้มากกว่า 400 กรมั

หมายเหตุ

 • โปรดดสู่วน "ตารางอาหาร" เพื่อทราบปรมิาณและเวลาปรงุอาหารที่เหมาะสม

การใช้ตะแกรงสองชั้น
ใช้ตะแกรงสองชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ทอดให้ได้มากที่สดุ

หมายเหตุ

 • ถ้าทอดส่วนผสมต่างชนดิพร้อมกนั ต้องแน่ใจว่าอณุหภมูแิละเวลาทอดของส่วนผสมแต่ละ
ชนดินั้นเท่ากนั

 • วางเนื้อไว้ชั้นล่างและผกัไว้ชั้นบนเสมอ เพื่อไม่ให้อาหารปนกนั หรอืมนี�้าซมึจากเนื้อไปที่
ผกัซึ่งไม่ปลอดภยัหรอืท�าให้อาหารสกุเป็นบางส่วน

 1  ท�าตามขั้นตอนที่ 1 ถงึ 4 ในส่วน ‘การทอดอาหารไขมนัต�่า’

 2  ใส่ส่วนผสมครึ่งหนึ่งลงในตะกร้า

 3  วางตะแกรงสองชั้นลงบนตะกร้า

 4  ใส่ส่วนผสมอกีครึ่งหนึ่งลงในตะแกรงสองชั้น

 5  ท�าตามขั้นตอนที่ 6 ถงึ 14 ในส่วน ‘การทอดอาหารด้วยลมร้อน’
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ค�าเตอืน

 • ตะแกรงสองชั้นจะร้อนมากในระหว่างการใช้งาน สวมถงุมอืจบัของร้อนเมื่อน�า
ตะแกรงสองชั้นออกจากตะกร้า

การใช้กระทะย่างป้องกนัอาหารตดิ

 1  ท�าตามขั้นตอนที่ 1 ถงึ 3 ในส่วน ‘การทอดอาหารไขมนัต�่า’

 2  กดปุ่มปลดตะกร้าแล้วยกตะกร้าขึ้นจากกระทะ

 3  สวมด้ามจบั EasyClick เข้ากบักระทะย่างป้องกนัอาหารตดิ (โปรดด ู‘การ
ใส่ด้ามจบั EasyClick’)

 4  วางกระทะย่างป้องกนัอาหารตดิบนกระทะ

 5  เทส่วนผสมลงในกระทะย่างป้องกนัอาหารตดิ

 6  ท�าตามขั้นตอนที่ 6 ถงึ 14 ในส่วน ‘การทอดอาหารไขมนัต�่า’

การใช้ฝาป้องกนัการกระเดน็
ใช้ฝาป้องกนัการกระเดน็ถ้าคณุปรงุอาหารที่มนี�้าหนกัเบา ส่วนผสมที่ตดิมนั เพื่อไม่ให้
อาหารหล่นจากตะกร้า หรอืเพื่อให้เกรยีมช้าลง

 1  ท�าตามขั้นตอนที่ 1 ถงึ 5 ในส่วน ‘การทอดอาหารไขมนัต�่า’

 2  ถอืฝาปิดไว้โดยหนัด้านบนเข้าหาคณุ สวมตะขอสองตวัของฝาปิดเข้ากบั
ช่องเสยีบสองช่องที่ด้านหน้าของตะกร้า ดนัฝาปิดลงไปจนลอ็คเข้าที่ (มี
เสยีง ‘คลกิ’ ที่ทั้งสองข้าง)

 3  ท�าตามขั้นตอนที่ 6 ถงึ 11 ในส่วน ‘การทอดอาหารไขมนัต�่า’

1

2

2
1
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 4  ค่อยๆ น�าฝาป้องกนัการกระเดน็ออกอย่างระมดัระวงั

ค�าเตอืน

 • ฝาป้องกนัการกระเดน็จะร้อนมาก ต้องสวมถงุมอืจบัของร้อนเมื่อจะน�าฝาออก

 5  ท�าตามขั้นตอนที่ 12 ถงึ 14 ในส่วน ‘การทอดอาหารไขมนัต�่า’

การใช้กระทะอบ

 1  ใส่ส่วนผสมลงในกระทะอบ

 2  ท�าตามขั้นตอนที่ 1 ถงึ 3 ในส่วน ‘การทอดอาหารไขมนัต�่า’

 3  น�ากระทะออกจากเครื่องแล้ววางบนพื้นผวิที่เหมาะสม วางกระทะอบลง
ในกระทะ 

 4  ท�าตามขั้นตอนที่ 6 ถงึ 14 ในส่วน ‘การทอดอาหารไขมนัต�่า’

ค�าเตอืน

 • กระทะอบจะร้อนมากขณะใช้งาน โปรดสวมถงุมอืจบัของร้อนเมื่อน�ากระทะอบ
ออกจากตะกร้า

เคลด็ลบั

 • หากด้านบนของอาหารเป็นสนี�้าตาลไหม้ ให้ลดอณุหภมูลิง 
 • หากคณุเตรยีมท�าเค้กหรอืขนมปังด้วยกระทะอบ โปรดใส่ส่วนผสมลงเพยีงครึ่งเดยีวของ

กระทะอบ เพราะแป้งจะฟขูึ้นขณะที่อบ

2 1
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การท�าความสะอาด

ค�าเตอืน

 • รอให้ตะกร้า กระทะ อปุกรณ์เสรมิ และด้านในของเครื่องเยน็ก่อน แล้วจงึเริ่ม
ท�าความสะอาด

 • กระทะ ตะกร้า และด้านในของเครื่องมกีารเคลอืบสารกนัอาหารตดิ อย่าใช้
อปุกรณ์ท�าความสะอาดในครวัที่เป็นโลหะหรอืสารท�าความสะอาดที่กดักร่อน 
เพราจะท�าให้สารที่เคลอืบอยู่ได้รบัความเสยีหายได้

ท�าความสะอาดเครื่องหลงัใช้งานทกุครั้ง เชด็น�้ามนัและไขมนัออกจากด้านล่างของ
กระทะหลงัการใช้ทกุครั้งเพื่อป้องกนัการเกดิควนั

 1  กดปุ่มเปิด/ ปิดเพื่อปิดเครื่อง ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ และทิ้งให้เครื่อง
เยน็ลงประมาณ 10 นาท ี

เคลด็ลบั

 • น�ากระทะและตะกร้าออกเพื่อให้เครื่อง Airfryer เยน็ลงเรว็ขึ้น

 2  ท�าความสะอาดกระทะ ตะกร้า และอปุกรณ์เสรมิในเครื่องล้างจาน 
นอกจากนี้คณุสามารถท�าความสะอาดได้ด้วยน�้าร้อน น�้ายาล้างจาน และ
ฟองน�้าที่ไม่ท�าให้เกดิรอยขดีข่วน

เคลด็ลบั

 • หากมเีศษอาหารตดิอยู่ที่กระทะ ตะแกรงสองชั้น หรอืที่ตะกร้า คณุสามารถน�าไปแช่ในน�้า
ร้อนและน�้ายาล้างจานเป็นเวลา 10-15 นาทไีด้ การแช่น�้าจะท�าให้อาหารไม่ตดิแน่นและ
เชด็ออกง่ายขึ้น คณุต้องใช้น�้ายาล้างจานที่สามารถขจดัน�้ามนัและไขมนั ถ้ามคีราบไขมนั
บนกระทะหรอืตะกร้าที่ไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน�้าร้อนหรอืน�้ายาล้างจาน ให้ใช้น�้ายา
ขจดัคราบไขมนั

 • ในกรณทีี่มเีศษอาหารตดิอยู่ในแผ่นท�าความร้อน ให้น�าออกด้วยแปรงขนนุ่มหรอืนุ่มปาน
กลาง อย่าใช้แปรงขนโลหะหรอืแปรงขนแขง็เดด็ขาดเพราะอาจท�าให้สารเคลอืบแผ่น
ท�าความร้อนเสยีหาย

 3  ท�าความสะอาดด้านในเครื่องด้วยน�้าร้อนและฟองน�้าที่ไม่ท�าให้เกดิรอย
ขดีข่วน 

 4  ท�าความสะอาดชิ้นส่วนท�าความร้อนด้วยแปรงท�าความสะอาดเพื่อขจดั
เศษอาหาร

 5  เชด็บรเิวณด้านนอกของเครื่องและแผงควบคมุด้วยผ้าชบุน�้าบดิหมาด
เท่านั้น

 6  ใช้ผ้าชบุน�้าบดิพอหมาดเชด็ท�าความสะอาดด้านในเครื่อง
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ตารางการท�าความสะอาด

การจดัเกบ็

 1  ถอดปลั๊กเครื่องออกและปล่อยให้เครื่องเยน็

 2  ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดสะอาดและแห้งแล้วก่อนเกบ็

 3  พนัสายไฟเข้ากบัที่ม้วนเกบ็สายไฟ

หมายเหตุ

 • ถอืเครื่อง Airfryer ในแนวนอนเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุถอืส่วนที่เป็นลิ้นชกัด้าน
หน้าเครื่องไว้ เพราะชิ้นส่วนอาจเลื่อนออกมาจากเครื่องได้ถ้าบงัเอญิเอยีงลง ซึ่งจะท�าให้
ส่วนลิ้นชกัเสยีหายได้

 • ตรวจดใูห้แน่ใจทกุครั้งว่าทกุชิ้นที่สามารถถอดได้ในเครื่อง Airfryer เช่น ด้ามจบั 
EasyClick, ตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้ เป็นต้น ยดึเข้าที่แล้วก่อนที่จะเคลื่อนย้ายและ/
หรอืเกบ็
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การรไีซเคลิ
 - ห้ามทิ้งผลติภณัฑ์นี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายกุารใช้งาน

แล้ว แต่ควรน�าไปทิ้งที่จดุรวบรวมขยะเพื่อการน�ากลบัไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรกัษา
สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

การรับประกันและสนับสนุน
หากคณุต้องการข้อมลูหรอืการสนบัสนนุ โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ 
www.philips.com/supportหรอือ่านข้อมลูจากเอกสารแผ่นพบัที่แยกเฉพาะ เกี่ยว
กบัการรบัประกนัทั่วโลก

การแก้ปัญหา
ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบัเครื่องได้ หากยงัไม่
สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมลูด้านล่างได้ โปรดดรูายการค�าถามที่พบบ่อยที่ 
www.philips.com/support หรอืตดิต่อศนูย์บรกิารลกูค้าในประเทศของคณุ

ปัญหา สาเหตทุี่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

ด้านนอกของเครื่องจะ
เกดิความร้อนระหว่าง
การใช้

ด้านนอกของเครื่องจะเกดิความ
ร้อนเพราะความร้อนภายใน
ระบายออกมากระทบกบัผนงั
ด้านนอก

เป็นเหตกุารณ์ปกต ิด้ามจบัและปุ่มทั้งหมดที่คณุต้อง
สมัผสัในระหว่างการใช้จะเยน็พอที่สามารถจบัได้

กระทะ กระทะอบ ตะกร้า ตะแกรงสองชั้น กระทะย่าง
ป้องกนัอาหารตดิ และด้านในของเครื่องจะร้อนเสมอ
เมื่อเปิดเครื่อง เพื่อให้ปรงุอาหารได้อย่างเหมาะสม 
ส่วนต่างๆ เหล่านี้ร้อนเกนิกว่าที่จะสมัผสัเสมอ

ถ้าคณุเปิดเครื่องไว้เป็นเวลานาน บางส่วนจะร้อนมาก
จนไม่สามารถสมัผสัได้ พื้นที่เหล่านี้จะมสีญัลกัษณ์บน
เครื่องดงันี้:

 
ตราบใดที่คณุระวงับรเิวณที่ร้อนและไม่ไปสมัผสัโดน 
เครื่องนี้กจ็ะใช้ได้อย่างปลอดภยั

มนัฝรั่งทอดโฮมเมดไม่
เป็นไปตามที่ฉนัคาดไว้ 

คณุใช้มนัฝรั่งผดิชนดิ เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ดทีี่สดุ ให้ใช้มนัฝรั่งสด มคีวามเป็น
แป้งเลก็น้อย ถ้าคณุต้องเกบ็มนัฝรั่งไว้ ห้ามเกบ็ไว้ใน
ที่เยน็ เช่น ตู้เยน็ เลอืกมนัฝรั่งที่บรรจภุณัฑ์ระบไุว้ว่า
เหมาะส�าหรบัการทอด

ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้ามาก
เกนิไป

ท�าตามค�าแนะน�าในคู่มอืผู้ใช้นี้เพื่อเตรยีมมนัฝรั่งทอด
โฮมเมด (โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ หรอืดาวน์โหลดแอป 
Airfryer ฟร)ี



25ภาษาไทย

ปัญหา สาเหตทุี่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

ส่วนผสมบางชนดิจ�าเป็นต้อง
เขย่าเมื่อทอดไปได้ครึ่งทางของ
เวลาในการประกอบอาหารที่
ตั้งไว้

ท�าตามค�าแนะน�าในคู่มอืผู้ใช้นี้เพื่อเตรยีมมนัฝรั่งทอด
โฮมเมด (โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ หรอืดาวน์โหลดแอป 
Airfryer ฟร)ี

เครื่อง Airfryer ไม่เปิด
เครื่อง

ยงัไม่เสยีบปลั๊กไฟ เมื่อคณุเปิดเครื่อง สญัญาณแสดงอณุหภมูจิะกะพรบิ
ที่จอแสดงผล หากคณุไม่เหน็สิ่งใดปรากฏขึ้นบนหน้า
จอ ให้ตรวจสอบว่าได้เสยีบปลั๊กกบัเต้ารบับนผนงัเข้า
ที่ดหีรอืไม่

มเีครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องที่
เสยีบไว้กบัเต้ารบัเดยีว

ลองเสยีบปลั๊กที่เต้ารบัอื่นและตรวจสอบฟิวส์ เครื่อง 
Airfryer ใช้ไฟ 1425 วตัต์

ฉนัเหน็มบีางจดุที่ลอกใน
เครื่อง Airfryer

อาจมจีดุเลก็ๆ เกดิขึ้นภายใน
กระทะของ Airfryer เนื่องจาก
การไปสมัผสัหรอืขดูขดีพื้นผวิ
ที่มสีารเคลอืบโดยบงัเอญิ (เช่น 
ในระหว่างท�าความสะอาดด้วย
เครื่องมอืท�าความสะอาดส�าหรบั
งานหนกัและ/หรอืขณะใส่
ตะกร้า)

คณุสามารถป้องกนัความเสยีหายได้โดยการวางตะกร้า
เข้าไปในกระทะอย่างถกูต้อง ถ้าคณุใส่ตะกร้าเข้าไป
ที่มมุ ด้านข้างตะกร้าอาจกระแทกกบัผนงัของกระทะ 
ท�าให้ผวิเคลอืบลอกเป็นรอยเลก็ๆ โปรดทราบว่ากรณี
ดงักล่าวไม่เป็นอนัตรายเนื่องจากวสัดทุั้งหมดปลอดภยั
ส�าหรบัอาหาร

มคีวนัสขีาวลอยออกมา
จากเครื่อง

คณุก�าลงัปรงุส่วนผสมที่มไีขมนั น�้ามนัหรอืไขที่ออกมาในกระทะอาจท�าให้เกดิควนัขาว
และกระทะอาจร้อนกว่าปกต ิคณุสามารถเทน�้ามนัหรอื
ไขมนัส่วนเกนิออกอย่างระมดัระวงั แล้วปรงุอาหาร
ต่อได้ และยงัสามารถปิดฝาป้องกนัการกระเดน็ไว้บน
ตะกร้าได้

กระทะยงัมคีราบมนัจากการใช้
ครั้งก่อน

ควนัขาวเกดิจากเศษไขมนัที่ตกค้างอยู่ท�าให้กระทะร้อน
มากขึ้น หมั่นท�าความสะอาดกระทะและตะกร้าให้ทั่ว
หลงัการใช้ทกุครั้ง

ซอสหมกั เหล้า หรอืน�้าจากเนื้อ
จะกระเดน็จากไขมนัหรอืไข

ปิดฝาป้องกนัการกระเดน็ไว้บนตะกร้า

เกลด็ขนมปังหรอืส่วนผสมชบุ
ทอดอาจไม่ตดิกบัอาหาร

ช่องอากาศเลก็ๆ ของเกลด็ขนมปังจะท�าให้เกดิควนั
ขาวได้ ให้บบีเกลด็ขนมปังหรอืส่วนผสมชบุทอดเข้ากบั
อาหารเพื่อให้ตดิแน่น

จอแสดงผลของฉนัแสดง 
5 เครื่องหมายขดีตามที่
แสดงในภาพด้านล่าง 

คณุสมบตัดิ้านความปลอดภยัถกู
เปิดใช้งานเนื่องจากเครื่องมคีวาม
ร้อนสงูเกนิไป 

ถอดปลั๊กออก แล้วปล่อยให้เครื่องเยน็ลงประมาณ 1 
นาท ีก่อนเสยีบปลั๊กใหม่อกีครั้ง
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