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ข้อส�าคญั

โปรดอ่านข้อมลูที่ส�าคญัอย่างละเอยีดก่อนใช้งานเครื่องและเกบ็คู่มอืไว้เพื่อใช้อ้างองิ
ในภายหลงั 

อนัตราย
 - ใหใ้สส่ว่นผสมที่ตอ้งการทอดลงในตะกรา้เสมอ เพื่อปอ้งกนั

ไม่ให้ส่วนผสมสมัผสักบัชิ้นส่วนให้ความร้อน 
 - อยา่คลมุปดิที่เปดิอากาศเขา้และออกขณะเครื่องท�างาน
 - อยา่เตมิน�้ามนัลงในกระทะเนื่องจากอาจท�าใหไ้ฟลกุไหมไ้ด ้
 - หา้มจุ่มตวัเครื่องลงในน�้าหรอืของเหลวใดๆ หรอืเปดิน�้ากอ๊ก

ไหลผ่านตวัเครื่อง
ค�าเตอืน
 - กอ่นใชง้านโปรดตรวจสอบแรงดนัไฟที่ระบบุนผลติภณัฑ์ว์า่

ตรงกบัแรงดนัไฟที่ใช้ภายในบ้านหรอืไม่
 - หา้มใชผ้ลติภณัฑ์์นี้ หากปล�ักไฟ สายไฟ หรอืตวัเครื่องเกดิ

การช�ารดุ
 - หากสายไฟช�ารดุ ควรน�าไปเปลี่ยนที่ Philips หรอืศนูย์

บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจาก Philips หรอืบคุคลที่ผ่านการ
อบรมจาก Philips ด�าเนนิการเปลี่ยนให้ เพื่อหลกีเลี่ยง
อนัตรายที่อาจเกดิขึ้นได้

 - เดก็อายุ 8 ปแีละมากกว่า และผู้ที่มสีภาพรา่งกายไม่
สมบรูณ์หรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์และ
ความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ใน
การควบคมุดแูลหรอืได้รบัค�าแนะน�าในการใช้งานที่
ปลอดภยัและเข้าใจถงึอนัตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน 
ห้ามเดก็เล่นเครื่อง ห้ามให้เดก็ท�าความสะอาดและดแูล
รกัษาเครื่อง เว้นแต่เดก็อาย ุ8 ปีขึ้นไป และอยู่ภายใต้การ
ควบคมุดแูล

 - เกบ็เครื่องและสายไฟใหห้า่งจากมอืเดก็อายุต�่ากวา่ 8 ปี
 - หา้มวางสายไฟบนพื้นผวิที่มคีวามรอ้น
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 - เสยีบปล�ักไฟเขา้กบัเตา้รบัที่ตอ่สายดนิไวเ้รยีบรอ้ยแลว้
เท่านั้น ตรวจดใูห้แน่ใจเสมอว่าเสยีบปล�ักไฟเข้ากบัเต้ารบั
บนผนงัแน่นดแีล้ว

 - วางและใชง้านอปุกรณบ์นพื้นที่แหง้ เรยีบ มั่นคง และมพีื้น
ผวิเสมอกนัเท่านั้น 

 - เครื่องนี้ไมไ่ด้มวีตัถปุระสงคใ์นการใชร้ว่มกบัเครื่องตั้งเวลา
ภายนอกหรอืระบบรโีมทคอนโทรลแยก 

 - อยา่วางเครื่องตดิก�าแพงหรอืตดิกบัเครื่องใชอ้ื่นๆ เวน้ระยะ
ด้านหลงัและทั้งสองด้านของเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. และ
เว้นระยะเหนอืเครื่อง 10 ซม. ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบน
ของเครื่อง 

 - หา้มใชง้านเครื่องเพื่อจดุประสงคอ์ื่นนอกเหนอืจากที่อธิบิาย
ไว้ในคู่มอืการใช้งาน

 - ระหวา่งการทอดดว้ยลมรอ้น ไอความรอ้นจะถกูระบายออก
มาทางช่องเปิดอากาศออก ให้มอืและใบหน้าของคณุอยู่ใน
ระยะห่างที่ปลอดภยัจากไอน�้าและช่องเปิดอากาศออก และ
โปรดระมดัระวงัไอความร้อน เมื่อคณุถอด กระทะออกจาก
เครื่อง 

 - ส�าหรบัค�าแนะน�าในการท�าความสะอาด โปรดดบูท “การ
ท�าความสะอาด“ ในคู่มอืการใช้งาน

 - อปุกรณเ์สรมิของ Airfryer อาจรอ้นเมื่อใชง้านใน Airfryer 
โปรดใช้ความระมดัระวงัเมื่อใช้งาน

 - ตรวจดใูหแ้นใ่จกอ่นการใชง้านอปุกรณใ์นแตล่ะครั้งวา่ฮตี
เตอร์และรอบๆ ฮตีเตอร์นั้นสะอาดและปราศจากเศษ
อาหารเพื่อที่รบัประกนัการใช้งานฟังก์ชนัที่ไร้ที่ติ

 - หา้มวางเครื่องไวบ้นหรอืใกลก้บัเตาแกส๊ที่มคีวามร้อนหรอื
เตาไฟฟ้าและแผ่นท�าความร้อนด้วยไฟฟ้าทกุประเภท หรอื
ในเตาอบที่มคีวามร้อน

ข้อควรระวงั
 - เครื่องนี้มวีตัถปุระสงคใ์นการใชง้านภายในที่พกัอาศยัทั่วไป

เท่านั้น 2 การรบัประกนัและบรกิาร รวมทั้งไม่ได้มไีว้เพื่อ
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ใช้งานโดยลกูค้าในโรงแรม โมเตล็ ห้องพกัพร้อมบรกิาร
อาหารเช้า (Bed and Breakfast) หรอืที่พกัอาศยัประเภท
อื่นๆ

 - ใหน้�าเครื่องไปที่ศนูยบ์รกิารที่ไดร้บัอนญุาตจากฟิลปิสเ์พื่อ
ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตวั
เอง  มฉิะนั้นการรบัประกนัจะเป็นโมฆะ

 - เครื่องนี้ได้รบัการออกแบบมาเพื่อใชท้ี่อณุหภมูแิวดลอ้ม
ระหว่าง 5ºC และ 40ºC

 - ถอดปล�ักไฟออกทกุครั้งหลงัเลิกใชง้าน
 - ปลอ่ยใหเ้ครื่องเยน็ลงประมาณ 30 นาที กอ่นจดัหรอืลา้ง

ท�าความสะอาด
 - อยา่ใสอ่าหารในตะกรา้มากเกนิไป ใสอ่าหารในตะกรา้ไม่

เกนิระดบั MAX (สงูสดุ) ที่ระบเุท่านั้น
 - ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ สว่นผสมที่ทอดแลว้มสีเีหลอืงทอง 

ไม่ใช่สนี�้าตาลไหม้หรอืด�า ให้น�าส่วนที่ไหม้ออก ห้าม
ทอดมนัฝรั่งสดที่อณุหภมูสิงูกว่า 180°C (เพื่อลดการเกิดสา
รอะครลิาไมด์) 

 - โปรดใชค้วามระมดัระวงัในขณะท�าความสะอาดพื้นที่สว่น
บนของช่องปรงุอาหาร: ส่วนประกอบที่ท�าความร้อนอยู่, 
ขอบของชิ้นส่วนโลหะ

 - หา้มใชง้านเครื่องเพื่อจดุประสงคอ์ื่นนอกเหนอืจากที่อธิบิาย
ไว้ในคู่มอืผู้ใช้ และใช้อปุกรณ์เสรมิที่เป็นของแท้เท่านั้น

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF)

ผลติภณัฑ์์ของ Philips รุ่นนี้สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัเกี่ยวกบั
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าทกุประการ

ระบบปิดเครื่องอตัโนมตัิ

เครื่องมฟีังก์ชนัตดัไฟอตัโนมตั ิเมื่อเวลาของนาฬิกาตั้งเวลาครบรอบเวลาที่ก�าหนดไว้ 
อปุกรณ์จะปิดลงโดยอตัโนมตั ิหากต้องการปิดเครื่องด้วยตวัเอง ให้หมนุตวัตั้งเวลาไปที่
ต�าแหน่ง " 0 "
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ข้อมลูเบื้องต้น

ขอแสดงความยนิดกีบัผลติภณัฑ์์ใหม่และต้อนรบัเข้าสู่โลกของฟิลปิส์!
เพื่อให้คณุได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบยีน
ผลติภณัฑ์์ของคณุที่ www.philips.com/welcome
Philips Airfryer XXL ใช้ลมร้อนในการทอดอาหารสดุโปรดของคณุโดยใช้น�้ามนั
เพยีงเลก็น้อยหรอืไม่ต้องใช้เลย โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ทอดได้กรอบราวกบัทอดในน�้ามนั
ท่วมโดยมปีรมิาณไขมนัน้อยนดิ ด้วยการผสานตวัท�าความร้อนพลงัสงูและมอเตอร์ที่มี
เทคโนโลยใีหม่ Twin TurboStar ท�าให้ลมร้อนภายใน Airfryer XXL หมนุอย่าง
รวดเรว็ราวกบัทอร์นาโดทั่วทั้งตะแกรงท�าอาหารภายในเครื่อง ซึ่งช่วยแยกน�้ามนัออก
จากอาหาร และดกัเกบ็ลงในตวัดดูซบัไขมนัที่ด้านล่างของ Airfryer
น�้ามนัจะถกูรดีออกมาจากอาหารและถกูเกบ็เอาไว้ที่ด้านล่างของกระทะเพื่อให้ง่ายต่อ
การก�าจดัและท�าความสะอาด
ตอนนี้คณุกส็ามารถเพลดิเพลนิไปกบัอาหารทอดที่ปรงุอย่างสมบรูณ์แบบ ที่ทั้งกรอบ
นอกนุ่มใน โดยการทอด ปิ้ง ย่าง และอบที่ให้คณุเตรยีมอาหารรสชาตเิยี่ยมหลาก
หลายรปูแบบที่ทั้งดตี่อสขุภาพ รวดเรว็ และง่ายดาย 
ส�าหรบัสตูรอาหารที่น่าสนใจและข้อมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัเครื่อง Airfryer โปรดเยี่ยมชม 
www.philips.com/kitchen หรอืดาวน์โหลดแอป Airfryer ฟร ีส�าหรบั IOS® 
หรอื Android™

ส่วนประกอบ

1 ลิ้นชกั
2 ตะกรา้ติดตาขา่ยดา้นลา่งแบบถอดออกได้
3 ตาขา่ยดา้นลา่งแบบถอดออกได้
4 ตวัดดูซับไขมนั
5 กระทะ
6 ชอ่งที่เกบ็สายไฟ
7 ทางลมออก
8 ขดีแสดงระดบัสงูสดุ (MAX)
9 สายไฟ
10 ทางลมเข้า
11 แผงควบคุม

A. สญัญาณแสดงอณุหภมูิ
B. ป�ุมปรบัอณุหภูมิ
C. ป�ุมอุ่น
D. แปน้หมนุ QuickControl
E. ป�ุมเปดิ/ปดิ
F. ป�ุมตั้งคา่ลว่งหนา้
G. ป�ุมตั้งเวลา
H. ตวับอกเวลา
I. ตั้งคา่ลว่งหนา้: เฟรนชฟ์ราย/ขนมแชแ่ขง็, ไก,่ เนื้อ, ปลา, การอบและปรงุดว้ย

ตวัเอง
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ก่อนใช้งานครั้งแรก

 1  น�ำบรรจภุณัฑ์ทั้งหมดออก

 2  น�ำสติ๊กเกอร์หรอืป้ำยใดกต็ำมออกจำกเครื่อง

 3  ท�ำควำมสะอำดให้ทั่วทั้งเครื่องกำรก่อนใช้งำนครั้งแรก ตำมที่ระบไุว้ใน
ตำรำงกำรท�ำควำมสะอำด

การเตรยีมตวัก่อนใช้งาน

วางตาข่ายด้านล่างแบบถอดออกได้และตวัดดูซบัไขมนั

 1  เปิดลิ้นชกัโดยดงึที่ด้ำมจบั

 2  ถอดตะแกรงออกโดยกำรยกที่จบัขึ้น

 3  วำงตวัดดูซบัไขมนัลงไปในกระทะ

 4  ใส่ตำข่ำยด้ำนล่ำงแบบถอดออกได้ลงในช่องเสยีบที่ด้ำนขวำล่ำงของ
ตะแกรง ดนัตำข่ำยด้ำนล่ำงจนลอ็คเข้ำที่ (มเีสยีง “คลกิ” ที่ทั้งสองข้ำง)

1

2
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 5  วำงตะแกรงลงในกระทะ 

 6  เลื่อนลิ้นชกักลบัเข้ำไปในเครื่อง Airfryer โดยใช้ด้ำมจบั

หมายเหตุ

 • หา้มใชก้ระทะโดยไมม่ตีวัดดูซับไขมนัหรอืตะแกรงอยู่ขา้งใน

ตารางอาหาร

ตารางด้านล่างนี้ช่วยให้คณุเลอืกการตั้งค่าพื้นฐานส�าหรบัประเภทอาหารที่คณุ
ต้องการเตรยีม

หมายเหตุ

 • โปรดทราบวา่ การตั้งคา่เหล่านี้เปน็เพยีงค�าแนะน�าเทา่นั้น เนื่องจากสว่นผสมมีที่มา ขนาด 
รปูร่าง รวมถงึแบรนด์แตกต่างกนัออกไป เราจงึไม่สามารถรบัประกนัการตั้งค่าส่วนผสมที่
ดทีี่สดุให้กบัคุณได้

 • เมื่อเตรยีมอาหารที่มจี�านวนมาก (เชน่ มนัฝรั่งทอด, กุ้ง, นอ่งไก,่ ขนมแชแ่ขง็) ใหเ้ขยา่, 
หมนุ หรอืกวนส่วนผสมในตะแกรง 2 ถงึ 3 ครั้งเพื่อให้ได้ผลลพัธิ์ที่มคีวามสม�่าเสมอกนั

ส่วนผสม
ต�่าสดุ 
- สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา 
(นาท)ี

อณุหภมูิ

เขย่า หมนุ 
หรอืกวน
ในระหว่าง
ปรงุ

หมายเหตุ

เฟรนช์ฟรายแช่แขง็แท่งบาง 
(7x7 มม.)

200-1400 ก. 13-32 180°C ใช่

เฟรนช์ฟรายแช่แขง็แท่งหนา 
(10x10 มม.)

200-1400 ก. 13-33 180°C ใช่

เฟรนช์ฟรายท�าเองที่บ้าน 
(10x10 มม.)

200-1400 ก. 18-35 180°C ใช่

แช่ไว้ในน�้า 30 
นาท ีท�าให้แห้ง 
จากนั้นใส่
น�้ามนั1/4 ถงึ 1 
ช้อนโต๊ะลงไป
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ส่วนผสม
ต�่าสดุ 
- สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา 
(นาท)ี

อณุหภมูิ

เขย่า หมนุ 
หรอืกวน
ในระหว่าง
ปรงุ

หมายเหตุ

มนัฝรั่งทอดท�าเองที่บ้าน 200-1400 ก. 20-42 180°C ใช่

แช่ไว้ในน�้า 30 
นาท ีท�าให้แห้ง 
จากนั้นใส่
น�้ามนั1/4 ถงึ 1 
ช้อนโต๊ะลงไป

ขนมแช่แขง็
(นกัเกต็ไก่)

80-1300 ก.
(6-50 ชิ้น)

7-18 180°C ใช่

พร้อมเสริ์ฟเมื่อมสีี
เหลอืงทองและ
ภายนอกมคีวาม
กรอบ

ขนมแช่แขง็
(ปอเปี๊ยะชิ้นเลก็ประมาณ 20 
ก.)

100-600 ก.
(5-30 ชิ้น)

14-16 180°C ใช่

พร้อมเสริ์ฟเมื่อมสีี
เหลอืงทองและ
ภายนอกมคีวาม
กรอบ

ไก่ทั้งตวั 1200-1500 ก. 50-55 180°C

หลกีเลี่ยงไม่ให้
ส่วนขาสมัผสัเข้า
กบัแผ่นท�าความ
ร้อน

อกไก่ 
ประมาณ 160 ก.

1-5 ชิ้น 18-22 180°C

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

ชกิเก้นฟิงเกอร์ชบุเกลด็ขนมปัง
3-12 ชิ้น
(1 ชั้น)

10-15 180°C

เตมิน�้ามนัลงใน
ขนมปังป�น 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. (เส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 10 ซม.)

1-4 ไส้ 10-15 200°C
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ส่วนผสม
ต�่าสดุ 
- สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา 
(นาท)ี

อณุหภมูิ

เขย่า หมนุ 
หรอืกวน
ในระหว่าง
ปรงุ

หมายเหตุ

ไส้กรอกหนา
ประมาณ 100 ก. (เส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 4 ซม.)

1-6 ชิ้น
 (1 ชั้น)

12-15 200°C

ไส้กรอกบาง
ประมาณ 70 ก. (เส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 2 ซม.)

1-7 ชิ้น 9-12 200°C

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

ปลาทั้งตวั
ประมาณ 300-400 ก.

1-2 18-22 200°C
ตดัส่วนหางออก
หากไม่สามารถใส่
ลงในตะแกรงได้

เนื้อปลา
ประมาณ 120 ก.

1-3
(1 ชั้น)

9-12 200°C

เพื่อหลกีเลี่ยงไม่
ให้เกดิการตดิ
กระทะ ให้วาง
ส่วนหนงัปลาไว้
ด้านล่างแล้วใส่
น�้ามนัลงไปเลก็
น้อย

กุ้ง ป ูหอย
ประมาณ 25-30 ก.

200-1500 ก. 10-25 200°C ใช่

เค้ก 
500 กรมั
18 ออนซ์

28 180°C ใช้พมิพ์เค้ก

มฟัฟิน
ประมาณ 50 ก.

1-9 12-14 180°C
ใช้ถ้วยมฟัฟินกนั
ความร้อนท�าจากซิ
ลโิคน

คชี (เส้นผ่านศนูย์กลาง 21 
ซม.)

1 15 180°C
ใช้ถาดอบหรอืจาน
เตาอบ

ขนมปังปิ้ง/ขนมปังก้อนที่อบมา
ก่อนแล้ว

1-6 6-7 180°C
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ส่วนผสม
ต�่าสดุ 
- สงูสดุ 
ปรมิาณ

เวลา 
(นาท)ี

อณุหภมูิ

เขย่า หมนุ 
หรอืกวน
ในระหว่าง
ปรงุ

หมายเหตุ

ขนมปังสดใหม่ 700 ก. 38 160°C

ควรท�าเป็นรปูทรง
ที่แบนที่สดุเท่าที่
จะเป็นไปได้เพื่อ
หลกีเลี่ยงไม่ให้
ขนมปังสมัผสัเข้า
กบัแผ่นท�าความ
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

การใช้งาน

การทอดอาหารไขมนัต�่า

ข้อควรระวงั

 • นี่คอืเครื่อง Airfryer ที่ท�างานโดยใชล้มรอ้น หา้มเตมิน�้ามนั ไขมนั
ชนดิต่างๆ หรอืของเหลวใดๆ กต็ามลงในกระทะ

 • หา้มสมัผสัพื้ื้นผวิที่รอ้น ใชด้า้มจับัหรอืป�ุม จับักระทะที่มคีวามรอ้น
และตวัดดูซบัไขมนัด้วยถงุมอืจับัของร้อน

 • เครื่องใชไ้ฟฟา้นี้เหมาะส�าหรบัการใชง้านในครวัเรอืนเท่านั้น
 • เมื่อคณุใชง้านเครื่องครั้งแรกอาจัมคีวนัลอยออกมาจัากเครื่อง เปน็

เหตกุารณ์ปกติ
 • ไมจ่ั�าเปน็ตอ้งอุ่นเครื่องกอ่น

 1  วำงเครื่องบนพื้นผวิที่มั่นคง อยู่ในแนวระนำบ เสมอกนั และทนต่อควำม
ร้อน ตรวจดใูห้แน่ใจว่ำสำมำรถเปิดลิ้นชกัออกได้เตม็ที่

หมายเหตุ

 • หา้มวางสิ่งของใดๆ ที่ดา้นบนหรอืดา้นขา้งของเครื่อง เพราะอาจบงัทางลมและสง่ผลตอ่
การทอดอาหารได้

 2  ดงึสำยไฟออกจำกช่องเกบ็สำยไฟที่อยู่ด้ำนหลงัของเครื่อง
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 3  เสยีบปลั๊กเข้ำกบัเต้ำรบับนผนงั

 4  เปิดลิ้นชกัโดยดงึที่ด้ำมจบั

 5  ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้ำ

หมายเหตุ

 • เครื่อง Airfryer สามารถทอดอาหารไดห้ลากหลายประเภท โปรดด ู‘ตารางอาหาร’ เพื่อ
ทราบปรมิาณที่ถกูต้องและเวลาทอดโดยประมาณ

 • อยา่ใสอ่าหารเกนิปรมิาณที่ระบไุวใ้นสว่น ‘ตารางอาหาร’ หรอืเตมิอาหารในตะกรา้เกนิ
ระดบัสงูสดุ ‘MAX’ ที่ระบไุว้ เพราะจะส่งผลต่อคณุภาพของการทอดที่ได้

 • ถา้คณุต้องการปรงุอาหารตา่งชนดิในเวลาเดยีวกนั ตอ้งแนใ่จวา่คณุไดด้เูวลาทอดที่แนะน�า
ไว้ส�าหรบัอาหารชนดินั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มทอดพร้อมกนั

 6  เลื่อนลิ้นชกักลบัเข้ำไปในเครื่อง Airfryer โดยใช้ด้ำมจบั

ข้อควรระวงั

 • หา้มใชก้ระทะโดยไมม่ตีวัดดูซับไขมนัหรอืตะแกรงอยู่ขา้งใน หาก
คณุเริ่มอุ่นเครื่องโดยไม่มตีะแกรง ให้ใช้ถงุมอืจับัของร้อนในการ
เปิดลิ้นชกั ที่ขอบและด้านในของที่ลิ้นชกัจัะร้อนมาก

 • หา้มสมัผสัที่กระทะ, ตวัดดูซบัไขมนัหรอืตะแกรงในระหวา่งหรอืหลงั
การใช้ เนื่องจัากจัะมคีวามร้อนสงู

 7  กดปุ่ม On/Off ( ) เพื่อเปิดสวติช์เครื่อง
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 8  ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำล่วงหน้ำ ให้หมนุปุ่ม QuickControl ไปยงั
กำรตั้งค่ำที่ต้องกำร 

 » หากตอ้งการยนืยนัเลอืกการตั้งคา่ลว่งหนา้ ใหก้ดป�ุมหมนุ QuickControl ตวั
บอกเวลาปรงุอาหารกะพรบิบนหน้าจอ

 9  หำกต้องกำรเปลี่ยนเวลำปรงุอำหำร ให้หมนุปุ่ม QuickControl ไปยงักำร
ตั้งค่ำที่ต้องกำร 

 » หากตอ้งการยนืยนัเวลาการปรงุอาหารที่เลอืก ใหก้ดป�ุมหมนุ QuickControl

หมายเหตุ

 • ดทูี่ตารางอาหารพรอ้มการตั้งคา่ปรงุอาหารพื้นฐานส�าหรบัอาหารแตล่ะชนดิ

 10  เครื่องจะเริ่มปรงุอำหำรหลงัจำกยนืยนัเวลำกำรประกอบอำหำร

เคลด็ลบั

 • หากตอ้งการหยดุการปรงุอาหารชั่วคราว ใหก้ดแปน้หมนุ QuickControl หากตอ้งการ
ประกอบอาหารต่อ ให้กดแป้นหมนุ QuickControl อกีครั้ง

หมายเหตุ

 • หากคณุไมไ่ด้ตั้งคา่เวลาในการประกอบอาหารตามที่ก�าหนดภายใน 30 นาที เครื่องจะปดิ
สวติช์โดยอตัโนมตัเิพื่อเหตผุลด้านความปลอดภยั

 • หากเลอืก "- -“ เปน็ตัวบอกเวลา เครื่องจะเขา้สู่โหมดอุ่นรอ้น
 • สว่นผสมบางอยา่งตอ้งมกีารเขยา่หรอืพลิกเมื่อทอดไปถึงครึ่งหนึ่งของเวลาทอด (โปรดด ู

‘ตารางอาหาร’) หากต้องการเขย่าส่วนผสม ให้กดป�ุมหมนุ QuickControl เพื่อพกัการปรงุ
อาหาร จากนั้นจงึเปิดลิ้นชกัแล้วยกตะแกรงออกมาจากกระทะแล้วเขย่าเหนอือ่างล้างจาน 
จากนั้นให้เลื่อนกระทะพร้อมตะแกรงกลบัเข้าไปในเครื่อง แล้วกดป�ุมหมนุ QuickControl 
เพื่อเริ่มปรงุอาหารต่อ

 • ถา้คณุตั้งเวลาไว้ที่ครึ่งหนึ่งของเวลาทอด เมื่อคณุไดย้นิเสยีงกริ่งของตวัตั้งเวลา แสดงวา่ถงึ
เวลาเขย่าหรอืพลกิส่วนผสมแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รเีซต็ตวัตั้งเวลาใหม่เป็นเวลา
ทอดที่เหลอื

 11  เมื่อคณุได้ยนิเสยีงกริ่งของตวัตั้งเวลำ แสดงว่ำครบก�ำหนดเวลำทอดที่ตั้ง
ไว้แล้ว

1

2

1

2
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 12  เปิดลิ้นชกัโดยกำรดงึที่ด้ำมจบัและตรวจดวู่ำ ส่วนผสมพร้อมหรอืยงั

หมายเหตุ

 • หากสว่นผสมยงัไมพ่รอ้ม กเ็พยีงแตเ่ลื่อนลิ้นชกักลบัเขา้ไปในเครื่อง Airfryer โดยจบัที่ดา้ม
จบั แล้วเพิ่มเวลาให้กบัเวลาที่ตั้งไว้อกีสองสามนาที

 13  หำกต้องกำรน�ำส่วนผสมชิ้นเลก็ๆ ออก (เช่น เฟรนช์ฟรำย) ให้ยก
ตะแกรงออกจำกกระทะโดยจบัที่ด้ำมจบั

ข้อควรระวงั

 • หลงัจัากขั้นตอนการปรงุอาหาร กระทะ ตวัดดูซบัไขมนั ตะแกรง ตวั
เครื่องด้านใน และส่วนผสมจัะมคีวามร้อน อาจัมไีอน�้าออกมาจัาก 
Airfryer ขึ้นอยู่กบัประเภทของส่วนผสมในกระทะ

 14  น�ำส่วนผสมออกจำกตะกร้ำโดยใส่ในชำมหรอืจำน น�ำตะแกรงออกมำ
จำกกระทะเสมอเพื่อเทสิ่งที่อยู่ข้ำงในออกมำให้หมด เนื่องจำกน�้ำมนั
ร้อนอำจอยู่ที่ด้ำนล่ำงของกระทะ 

หมายเหตุ

 • เมื่อตอ้งการน�าสว่นผสมที่มขีนาดใหญห่รอืเปราะบางออกมา ใหใ้ชท้ี่หนบีคบีสว่นผสมนั้น
ออกมา

 • น�้ามนัที่เหลอืหรอืน�้ามนัเจยีวจากสว่นผสมจะถกูเกบ็ไว้ที่กน้กระทะใต้ตวัดดูซับไขมนั
 • คณุอาจตอ้งเทน�้ามนัที่เหลอืหรอืน�้ามนัเจยีวออกจากกระทะอย่างระมดัระวงัหลงัการท�า

อาหารแต่ละครั้งหรอืก่อนการเขย่าหรอืเปลี่ยนตะแกรงในกระทะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัประเภท
ของส่วนผสมที่ใช้ท�าอาหาร วางตะแกรงไว้บนพื้นผวิที่ทนความร้อน สวมใส่ถงุมอืจบัของ
ร้อน ยกกระทะออกมาแล้ววางไว้บนพื้นผวิที่ทนความร้อน ค่อยๆ ถอดตวัดดูซบัไขมนัออก
จากกระทะโดยใช้ไม้คบีปลายยาง เทน�้ามนัส่วนเกนิหรอืน�้ามนัเจยีวออก ใส่ตวัดดูซบัไขมนั
กลบัเข้าไปในกระทะ ใส่กระทะกลบัเข้าไปในลิ้นชกั และใส่ตะแกรงกลบัเข้าไปในกระทะ

เมื่อส่วนผสมชดุหนึ่งสกุพร้อมแล้ว Airfryer สามารถปรงุชดุส่วนผสมต่อไปได้ทนัที

หมายเหตุ

 • ด�าเนนิตามขั้นตอนที่ 1 ถงึ 14 หากคณุตอ้งการเตรยีมสว่นผสมอกีชดุหนึ่ง
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การเปลี่ยนการตั้งค่าล่วงหน้าในระหว่างปรงุอาหาร

 1  กดปุ่ม Preset ( )

 2  หมนุปุ่ม QuickControl เพื่อเลอืกกำรตั้งค่ำล่วงหน้ำแบบอื่น

 3  หำกต้องกำรยนืยนัเลอืกกำรตั้งค่ำล่วงหน้ำ ให้กดปุ่มหมนุ QuickControl 
ตวับอกเวลำปรงุอำหำรกะพรบิบนหน้ำจอ

 4  หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงเวลำกำรปรงุอำหำร ให้หมนุแป้นหมนุ 
QuickControl

 » หากตอ้งการยนืยนัเวลาการปรงุอาหารที่เลอืกไว้ ใหก้ดแปน้หมุน 
QuickControl

1

1

1
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การใช้โหมดก�าหนดเอง

 1  กดปุ่ม Preset ( )

 2  หมนุปุ่มควบคมุ QuickControl ไปที่โหมดก�ำหนดเอง ( ).

 3  กดปุ่มหมนุ QuickControl เพื่อเข้ำสู่โหมดก�ำหนดเอง
 » อณุหภมูเิริ่มตน้คอื 180SDgrC

 4  หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงอณุหภมู ิให้หมนุปุ่ม QuickControl
 » หากตอ้งการยนืยนัอณุหภมู ิใหก้ดแปน้หมนุ QuickControl

 5  เมื่อยนืยนัอณุหภมูแิล้ว ตวับอกเวลำ“- -” จะเริ่มกะพรบิ

 6  หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงเวลำกำรปรงุอำหำร ให้หมนุปุ่ม QuickControl

 » หากตอ้งการยนืยนัเวลาการปรงุอาหาร ใหก้ดแปน้หมนุ QuickControl

1

2

1

2
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เปลี่ยนแปลงอณุหภมูหิรอืเวลาในการประกอบอาหารได้ทกุ
เวลา

 1  กดที่ปุ่ม Temperature ( ) หรอื Timer ( )

 2  หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงอณุหภมูหิรอืเวลำในกำรปรงุอำหำร ให้หมนุ
แป้นหมนุ QuickControl

 » หากตอ้งการยนืยนัอณุหภมูหิรอืเวลาการปรงุอาหาร ใหก้ดแปน้หมนุ 
QuickControl หรอืป�ุม Temperature/Timer อกีครั้ง

หมายเหตุ

 • หากคณุไมก่ดป�ุมหมนุ QuickControl หรอืป�ุม Temperature/Timer เพื่อยนืยนัความ
เปลี่ยนแปลง เครื่องจะยนืยนัเองโดยอตัโนมตัหิลงัจากผ่านไป 10 วนิาที

1

2

1

2
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การเลอืกโหมดการอุ่น

 1  กดปุ่ม Keep Warm ( ) (คณุสำมำรถเปิดใช้งำนโหมดกำรอุ่นได้ทกุ
เวลำ)

 » ไฟที่ป�ุม Keep Warm จะตดิขึ้นแบบกะพรบิชา้ๆ

 »  เวลาการอุ่นจะตั้งคา่ไวท้ี่ 30 นาท ีหากตอ้งการเปลี่ยนเวลาในการอุ่น (1-30 
นาท)ี ให้กดป�ุม Timer ( ) แล้วหมนุป�ุม QuickControl จากนั้นจงึกดลง
ไปเพื่อยนืยนั (รปูที่  38) คณุจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอณุหภมูใินการอุ่น
ได้

 2  หำกต้องกำรพกัโหมดกำรอุ่น ให้กดปุ่มหมนุ QuickControl หำกต้องกำร
เริ่มโหมดกำรอุ่นอกีครั้ง ให้กดปุ่มหมนุ QuickControl อกีครั้ง

 3  หำกต้องกำรออกจำกโหมดกำรอุ่น ให้กดปุ่มดงัต่อไปนี้: ปุ่ม Preset ปุ่ม 
Temperature หรอืปุ่ม On/Off

เคลด็ลบั

 • หากอาหารเชน่เฟรนชฟ์รายสญูเสยีความกรอบไปในขณะที่อยู่ในโหมดการอุ่น ใหใ้ช้เวลา
การอุ่นให้น้อยลงโดยปิดเครื่องให้เรว็ขึ้น หรอืทอดให้กรอบอกีครั้งประมาณ 2-3 นาททีี่
อณุหภมู ิ180°C

หมายเหตุ

 • หากคณุเปดิใชง้านโหมดการอุ่นขณะที่ก�าลงัปรงุอาหาร (ไฟที่ป�ุม Keep Warm จะตดิขึ้น
แบบกะพรบิช้าๆ)เครื่องจะอุ่นอาหารต่อทนัทอีกี 30 นาทหีลงัจากเวลาการปรงุอาหารสิ้น
สดุลง

 • ขณะที่อยู่ในโหมดการอุ่น พดัลมและตวัท�าความร้อนดา้นในเครื่องจะท�างานเปน็ระยะๆ 
 • โหมดการอุ่นออกแบบมาเพื่อรกัษาอาหารของคณุให้อุ่นอยู่เสมอหลงัจากที่ปรงุอาหารเสรจ็

ในเครื่อง Airfryer ไม่ได้มไีว้ส�าหรบัการอุ่นร้อน

การท�ามนัฝรั่งทอดโฮมเมด

การท�ามนัฝรั่งทอดโฮมเมดให้อร่อยโดยใช้เครื่อง Airfryer :
 - เลอืกชนดิมนัฝรั่งที่มลีกัษณะเหมาะส�าหรบัการทอด เชน่ มนัฝรั่งที่สดและมคีวาม

เป็นแป้ง (เลก็น้อย)
 - ควรทอดมันฝรั่งดว้ยลมรอ้นในสดัสว่นไมเ่กนิ 1000 กรมัเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธิท์ี่ดทีี่สดุ 

การทอดมนัฝรั่งจ�านวนมากจะท�าให้กรอบน้อยกว่าการทอดในจ�านวนที่น้อยกว่า
 - เขยา่ตะกรา้ 2-3 ครั้งระหวา่งทอดดว้ยลมรอ้น

 1  ปอกเปลอืกมนัฝรั่งออกแล้วหั่นเป็นแท่ง (8x8 มม. / หนำ 0.3 นิ้ว) 

 2  แช่มนัฝรั่งแท่งในอ่ำงน�้ำอย่ำงน้อย 30 นำท ี

1
2

3
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 3  เทมนัฝรั่งออกจำกอ่ำงแล้วซบัน�้ำให้แห้งด้วยผ้ำเชด็จำนหรอืกระดำษเชด็
มอื

 4  รนิน�้ำมนัปรงุอำหำรครึ่งช้อนโต๊ะลงในอ่ำง เทมนัฝรั่งแท่งลงในอ่ำงแล้ว
คลกุจนกระทั่งน�้ำมนัเคลอืบผวิอย่ำงทั่วถงึ 

 5  ใช้นิ้วหรอือปุกรณ์เครื่องครวัหยบิมนัฝรั่งออกจำกอ่ำงเพื่อให้น�้ำมนัส่วน
เกนิยงัคงอยู่ในอ่ำง

หมายเหตุ

 • อยา่เอยีงอา่งเพื่อเทมนัฝรั่งแทง่ทั้งหมดลงในตะกรา้ในคราวเดยีว เพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้ทน�้ามัน
ส่วนเกนิลงในกระทะ

 6  ใส่มนัฝรั่งแท่งลงในตะกร้ำ 

 7  ทอดมนัฝรั่งแท่งแล้วเขย่ำตะกร้ำเมื่อทอดด้วยลมร้อนไปได้ครึ่งหนึ่งของ
เวลำทั้งหมด เขย่ำ 2-3 ครั้งถ้ำคณุเตรยีมท�ำเฟรนช์ฟรำยมำกกว่ำ 500 
กรมั

หมายเหตุ

 • โปรดดสูว่น ‘ตารางอาหาร’ เพื่อทราบปรมิาณที่ถกูตอ้งและเวลาทอดโดยประมาณ

การท�าความสะอาด

ค�าเตอืน

 • รอใหต้ะแกรง กระทะ ตวัดดูซบัไขมนั และดา้นในของเครื่องเยน็
ก่อน แล้วจังึเริ่มท�าความสะอาด

 • ถอดตวัดดูซบัไขมนัออกจัากกระทะโดยใชไ้มค้บีปลายยาง หา้มถอด
ออกโดยใช้นิ้วมอืของคณุเนื่องจัากไขมนัหรอืน�้ามนัที่ร้อนเกบ็อยู่ใต้
ตวัดดูซบัไขมนั

 • กระทะ ตะแกรง ตวัดดูซบัไขมนั และดา้นในของเครื่องมกีารเคลอืบ
สารกนัอาหารตดิ อย่าใช้อปุกรณ์ท�าความสะอาดในครวัที่เป็นโลหะ
หรอืสารท�าความสะอาดที่กดักร่อน เพื้ราจัะท�าให้สารที่เคลอืบอยู่ได้
รบัความเสยีหายได้

ท�าความสะอาดเครื่องหลงัใช้งานทกุครั้ง เชด็น�้ามนัและไขมนัออกจากด้านล่างของ
กระทะหลงัการใช้ทกุครั้ง
 1  กดปุ่ม On/Off ( ) เพื่อปิดเครื่อง ถอดปลั๊กออกจำกเต้ำรบั และทิ้งให้

เครื่องเยน็ลง 

เคลด็ลบั

 • น�ากระทะและตะกรา้ออกเพื่อใหเ้ครื่อง Airfryer เยน็ลงเร็วขึ้น
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 2  ถอดตวัดดูซบัไขมนัออกจำกกระทะโดยใช้ไม้คบีปลำยยำง ทิ้ง
น�้ำมนัเจยีวหรอืน�้ำมนัออกจำกส่วนล่ำงของกระทะ

 3  ท�ำควำมสะอำดกระทะ ตะแกรง แผ่นแยกไขมนัในเครื่องล้ำงจำน 
คณุยงัสำมำรถท�ำควำมสะอำดได้ในน�้ำร้อน น�้ำยำล้ำงจำนและ
ฟองน�้ำที่ไม่ท�ำให้เกดิรอยขดีข่วน (โปรดด ู‘ตำรำงกำรท�ำควำม
สะอำด’)

เคลด็ลบั

 • ถา้มเีศษอาหารตดิอยู่ที่กระทะ ตัวดดูซบัไขมนั หรอืตะแกรง คณุสามารถน�าไปแชใ่นน�้า
ร้อนและน�้ายาล้างจานเป็นเวลา 10-15 นาทไีด้ การแช่น�้าจะท�าให้อาหารไม่ตดิแน่นและ
เชด็ออกง่ายขึ้น คณุต้องใช้น�้ายาล้างจานที่สามารถขจดัน�้ามนัและไขมนั ถ้ามคีราบไขมนั
บนกระทะ ตวัดดูซบัไขมนั หรอืตะแกรงที่ไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน�้าร้อนหรอืน�้ายาล้าง
จาน ให้ใช้น�้ายาขจดัคราบไขมนั 

 • ในกรณทีี่มเีศษอาหารตดิอยู่ในแผน่ท�าความรอ้น ใหน้�าออกด้วยแปรงขนนุ่มหรอืนุ่มปาน
กลาง อย่าใช้แปรงขนโลหะหรอืแปรงขนแขง็เดด็ขาดเพราะอาจท�าให้สารเคลอืบแผ่น
ท�าความร้อนเสยีหาย

 4  ใช้ผ้ำชบุน�้ำบดิพอหมำดเชด็ท�ำควำมสะอำดด้ำนนอกเครื่อง

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไมม่คีวามชื้นอยู่บนแผงควบคมุ เชด็แผงควบคมุใหแ้หง้ หลงัจากที่
ท�าความสะอาด

 5  ท�ำควำมสะอำดชิ้นส่วนท�ำควำมร้อนด้วยแปรงท�ำควำมสะอำดเพื่อ
ขจดัเศษอำหำร

 6  ท�ำควำมสะอำดด้ำนในเครื่องด้วยน�้ำร้อนและฟองน�้ำที่ไม่ท�ำให้
เกดิรอยขดีข่วน
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การจัดัเกบ็
 1  ถอดปลั๊กเครื่องออกและปล่อยให้เครื่องเยน็

 2  ตรวจสอบว่ำชิ้นส่วนทั้งหมดสะอำดและแห้งแล้วก่อนเกบ็

 3  ใส่สำยไฟลงในช่องเกบ็ให้เรยีบร้อย

หมายเหตุ

 • ถอืเครื่อง Airfryer ในแนวนอนเสมอ ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่คณุถอืส่วนที่เปน็ลิ้นชกัดา้น
หน้าเครื่องไว้ เพราะชิ้นส่วนอาจเลื่อนออกมาจากเครื่องได้ถ้าบงัเอญิเอยีงลง ซึ่งจะท�าให้
ส่วนลิ้นชกัเสยีหายได้

 • ตรวจดใูหแ้นใ่จทกุครั้งวา่ทกุชิ้นที่สามารถถอดไดใ้นเครื่อง Airfryer เชน่ตาขา่ยดา้นลา่ง
แบบถอดออกได้ เป็นต้น ยดึเข้าที่แล้วก่อนที่จะเคลื่อนย้ายและ/หรอืเกบ็

การรไีซเคลิ
 - หา้มทิ้งผลติภณัฑ์น์ี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายกุารใชง้าน

แล้ว แต่ควรน�าไปทิ้งที่จดุรวบรวมขยะเพื่อการน�ากลบัไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรกัษาสิ่ง
แวดล้อม

 - ปฏิิบตัติามกฎระเบยีบของประเทศของคณุส�าหรบัการแยกเกบ็ผลิตภณัฑ์ไ์ฟฟา้
และอเิลก็ทรอนกิส์ การก�าจดัอย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลสบืเนื่องทางลบที่อาจเกดิ
ขึ้นกบัสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์

การรบัประกนัและสนบัสนนุ

หากคณุต้องการข้อมลูหรอืการสนบัสนนุ โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ 
www.philips.com/supportหรอือ่านข้อมลูจากเอกสารแผ่นพบัที่แยกเฉพาะ 
เกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก

การแก้ปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบัเครื่องได้ หากยงัไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาตามข้อมลูด้านล่างได้ โปรดดรูายการค�าถามที่พบบ่อยที่ 
www.philips.com/support หรอืตดิต่อศนูย์บรกิารลกูค้าในประเทศของคณุ

ปัญหา สาเหตทุี่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

ด้านนอกของเครื่องจะ
เกดิความร้อนระหว่าง
การใช้

ความร้อนภายในแผ่ขยายออกมา
ถงึผนงัด้านนอก

เป็นเหตกุารณ์ปกต ิด้ามจบัและป�ุมทั้งหมดที่คุณต้องจบั
ระหว่างใช้จะเยน็พอที่สามารถจบัได้
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ปัญหา สาเหตทุี่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

กระทะ ตะกร้า ตวัดดูซบัไขมนั และด้านในของเครื่อง
จะร้อนเสมอเมื่อเปิดเครื่อง เพื่อให้ปรงุอาหารได้อย่าง
เหมาะสม ส่วนต่างๆ เหล่านี้ร้อนเกนิกว่าที่จะสมัผสั
เสมอ

ถ้าคณุเปิดเครื่องไว้เป็นเวลานาน บางส่วนจะร้อนมาก
จนไม่สามารถสมัผสัได้ พื้นที่เหล่านี้จะมสีญัลกัษณ์บน
เครื่องดงันี้:

 
ตราบใดที่คณุระวงับรเิวณที่ร้อนและไม่ไปสมัผสัโดน 
เครื่องนี้กจ็ะใช้ได้อย่างปลอดภยั

มนัฝรั่งทอดโฮมเมดไม่
เป็นไปตามที่ฉนัคาดไว้ 

คณุใช้มนัฝรั่งผดิชนดิ เพื่อให้ได้ผลลพัธิ์ดทีี่สดุ ให้ใช้มนัฝรั่งสด (มคีวามเป็น
แป้งเลก็น้อย) ถ้าคณุต้องเกบ็มนัฝรั่งไว้ ห้ามเกบ็ไว้ในที่
เยน็ เช่น ตู้เยน็ เลอืกมนัฝรั่งที่บรรจภุณัฑ์์ระบไุว้ว่า
เหมาะส�าหรบัการทอด

ใส่ส่วนผสมลงในตะกร้ามากเกนิ
ไป

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

ส่วนผสมบางชนดิจ�าเป็นต้อง
เขย่าเมื่อทอดไปได้ครึ่งทางของ
เวลาในการประกอบอาหารที่ตั้ง
ไว้

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

เครื่อง Airfryer ไม่เปิด
เครื่อง

ยงัไม่เสยีบปล�ักไฟ เมื่อคณุเปิดเครื่อง จะได้ยนิเสยีงพดัลมท�างาน ถ้าไม่
ได้ยนิเสยีงนี้ ให้ตรวจสอบว่าได้เสยีบปล�ักเข้ากบัเต้ารบั
เรยีบร้อยดแีล้ว

มเีครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องที่
เสยีบไว้กบัเต้ารบัเดยีว

Airfryer มกี�าลงัไฟฟ้าสงู ลองเสยีบปล�ักที่เต้ารบัอื่น
และตรวจสอบฟิวส์

ฉนัเหน็มบีางจดุที่ลอกใน
เครื่อง Airfryer

อาจมจีดุเลก็ๆ เกดิขึ้นภายใน
กระทะของ Airfryer เนื่องจาก
การไปสมัผสัหรอืขดูขดีพื้นผวิที่มี
สารเคลอืบโดยบงัเอญิ (เช่น ใน
ระหว่างท�าความสะอาดด้วย
เครื่องมอืท�าความสะอาดส�าหรบั
งานหนกัและ/หรอืขณะใส่
ตะกร้า)

คณุสามารถป้องกนัความเสยีหายได้โดยการวางตะกร้า
เข้าไปในกระทะอย่างถกูต้อง ถ้าคณุใส่ตะกร้าเข้าไปที่
มมุ ด้านข้างตะกร้าอาจกระแทกกบัผนงัของกระทะ 
ท�าให้ผวิเคลอืบลอกเป็นรอยเลก็ๆ โปรดทราบว่ากรณี
ดงักล่าวไม่เป็นอนัตรายเนื่องจากวสัดทุั้งหมดปลอดภยั
ส�าหรบัอาหาร
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ปัญหา สาเหตทุี่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

มคีวนัสขีาวลอยออกมา
จากเครื่อง

คณุก�าลงัท�าอาหารที่มสี่วนผสม ที่
มไีขมนัและ ตวัดดูซบัไขมนัไม่ได้
ถกูใส่ไว้ในกระทะ

ค่อยๆ เทน�้ามนัหรอืไขมนัส่วนเกนิออกจากกระทะ แล้ว
วางตวัดดูซบัไขมนัลงในกระทะและจากนั้นจงึเริ่มท�า
อาหารต่อ 

กระทะยงัมคีราบมนัจากการใช้
ครั้งก่อน

ควนัขาวเกดิจากเศษไขมนัที่ตกค้างอยู่ท�าให้กระทะร้อน
มากขึ้น หมั่นท�าความสะอาดกระทะ ตะกร้า และตวัดดู
ซบัไขมนัให้ทั่วหลงัการใช้ทกุครั้ง

เกลด็ขนมปังหรอืส่วนผสมชบุ
ทอดอาจไม่ตดิกบัอาหาร

ช่องอากาศเลก็ๆ ของเกลด็ขนมปังจะท�าให้เกดิควนัขาว
ได้ ให้บบีเกลด็ขนมปังหรอืส่วนผสมชบุทอดเข้ากบั
อาหารเพื่อให้ตดิแน่น

ซอสหมกั ของเหลว หรอืน�้าจาก
เนื้อจะกระจายออกมาในน�้ามนั
เจยีวหรอืไขมนัสตัว์

ใช้กระดาษซบัอาหารแห้งสนทิดแีล้วก่อนวางในตะกร้า

จอแสดงผลของฉนัแสดง 
5 เครื่องหมายขดีตามที่
แสดงในภาพด้านล่าง

คณุสมบตัดิ้านความปลอดภยัถกู
เปิดใช้งานเนื่องจากเครื่องมคีวาม
ร้อนสงูเกนิไป

ถอดปล�ักออก แล้วปล่อยให้เครื่องเยน็ลงประมาณ 1 
นาท ีก่อนเสยีบปล�ักใหม่อกีครั้ง
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