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Гэр ахуйн хэрэгслийг ашиглахын өмнө тус чухал мэдээллийг
сайтар уншиж, дараа ашиглах үүднээс хадгална уу.
Аюул
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг огт усанд дүрж, гоожуурын
усанд зайлж болохгүй.
- Цахилгаанд цохиулахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд
гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл рүү ус эсвэл бусад шингэн
оруулахгүй байх.
- Халаагч элементүүдтэй холболт үүсэхээс урьдчилан
сэргийлэхийн тулд шарагдах орцыг үргэлж сагсанд хийнэ.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл ажиллаж байх үед агаарын
оролт, гаралтын хавхлагыг бүү тагла.
- Галын аюулд хүргэж болзошгүй тул савыг тосоор дүүргэж
болохгүй.
- Залгуур, залгуурын утас, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл
өөрөө гэмтсэн бол гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг бүү
ашигла.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл ажиллаж байх үед дотор талд
нь огт хүрч болохгүй.
- Сагсанд заасан хэмжээнээс хэтрүүлсэн хүнс хийж болохгүй.
- Халаагч нь сул, халаагчид ямар ч хүнс наалдаагүй эсэхийг
үргэлж шалгаарай.
Анхааруулга
- Хэрэв тэжээлийн залгуурын утас гэмтсэн бол Philips, түүний
засвар үйлчилгээний ажилтан аль эсвэл төстэй мэргэжлийн
хүн учирч болох аюулаас сэргийлэн солих ёстой.
- Тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг газардуулсан ханын эм
залгуурт зөвхөн залгана. Залгуурыг ханын эм залгуурт зөв
оруулсан эсэхээ байнга шалга.
- Тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь гадаад цаг тохируулах
механизм эсвэл тусдаа алсын удирдлагын системээр
ажиллахаар зориулагдаагүй.
- Ашиглах явцад хүрч болохуйц гадаргуу нь халж болзошгүй.
- Энэ гэр ахуйн хэрэгслийг 8 болон түүнээс дээш насны
хүүхдүүд, мөн учирч болох аюулыг нь ойлгуулж, тус гэр
ахуйн цахилгаан хэрэгслийг ашиглахтай холбогдуулан
заавар өгч, хараа хяналттай байлгаж байгаа бол бие
мах бодын, мэдрэхүйн болон оюуны чадамж багатай,
туршлагагүй хүмүүс ашиглаж болно. Хүүхдүүдийг тус гэр
ахуйн цахилгаан хэрэгслээр тоглуулж болохгүй. Цэвэрлэх
болон хэрэглэгчийн засвар үйлчилгээг 8-аас дээш насны,
хараа хяналтад дор биш л бол хүүхдүүд хийж болохгүй.
- Тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл болон түүний залгуурыг
8-аас доош насны хүүхдүүд хүрэх газраас хол байлга.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг хананд эсвэл бусад гэр
ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй налуулж байрлуулж болохгүй.
Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн ар тал, хоёр тал, дээрээс
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дор хаяж 10 см зай үлдээгээрэй. Гэр ахуйн цахилгаан
хэрэгслийн дээд талд юу ч бүү байрлуул.
- Халуун агаартай шарах үеэр халуун уур нь агаарын
гаралтын хавхлагаар гардаг. Гар, нүүрээ уур болон агаар
гарах хавхлагаас аюулгүй зайд байлга. Мөн савыг гэр
ахуйн цахилгаан хэрэгслээс авахдаа халуун уур, агаараас
болгоомжил.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд хөнгөн орц эсвэл
зориулалтын жигнэх цаас хэрэглэж болохгүй.
- Ашиглах явцад хүрч болохуйц гадаргуу нь халах болно.
- Төмс хадгалах: Температур нь хадгалсан төмсний төрөлд
тохирсон байх ёстой бөгөөд бэлтгэсэн хүнсэнд акриламид
үүсэх эрсдэлийг багасгахын тулд 6°C-ээс дээш байх ёстой.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг халуун хийн зуух эсвэл
бүх төрлийн цахилгаан зуух, плиткний ойролцоо эсвэл
халаасан шарах шүүгээнд байрлуулж болохгүй.
- Савыг хэзээ ч тосоор дүүргэж болохгүй.
- Энэ гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь 5°C-40°C хэмтэй орчны
температурт ашиглагдахаар зориулагдсан.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг холбохын өмнө тухайн гэр
ахуйн цахилгаан хэрэгсэл дээр заасан хүчдэл тухайн орон
нутгийн үндсэн цахилгаан хүчдэлтэй таарч байгаа эсэхийг
шалгана уу.
- Залгуурын утсыг халуун гадаргуугаас хол байлга.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг ширээний бүтээлэг,
хөшиг гэх мэт шатамхай материал дээр эсвэл ойролцоо
байрлуулж болохгүй.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг энэхүү гарын авлагад
зааснаас өөр зорилгоор бүү ашигла, зөвхөн анхны Philips
дагалдах хэрэгслийг ашигла.
- Тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг хараа хяналтгүй орхиж
болохгүй.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг ашиглах явцад болон
дараа нь сав, сагс, өөх багасгагч халуун болдог тул үргэлж
болгоомжтой харьцах хэрэгтэй.
- Анх удаагаа тухайн гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг
ашиглахын өмнө хоолонд хүрсэн эд ангийг бүхэлд нь
цэвэрлэнэ. Гарын авлага дээрх зааварчилгаанаас лавлана
уу.
Сэрэмжлүүлэг
- Энэ гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь зөвхөн гэр ахуйд
ашиглах зориулалттай. Үүнийг дэлгүүр, албан газар,
ферм, болон бусад ажлын орчны гал зууханд ашиглах
зориулалтгүй. Мөн зочид буудал, дэн буудал, ор
болон өглөөний цай, бусад оршин суух газрын орчинд
үйлчлүүлэгч нар ашиглах зориулалтгүй.
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Хараа хяналтгүй орхих болон угсрах, задлах, хадгалах,
цэвэрлэхийн өмнө тэжээлээс цахилгаан хэрэгслийг үргэлж
салгана.
Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг хэвтээ, тэгш, тогтвортой
гадаргуу дээр байрлуулна.
Хэрэв гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг буруу эсвэл
мэргэжлийн болон хагас мэргэжлийн зорилгоор ашиглах,
эсвэл хэрэглэгчийн гарын авлагад заасны дагуу ашиглаагүй
бол баталгаа нь хүчингүй болж, учирсан аливаа хохиролд
Philips хариуцлага хүлээхгүй болно.
Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг шалгаж, засварлахын тулд
ямагт Philips-ийн эрх бүхий үйлчилгээний төвд буцааж өгнө
үү. Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг өөрөө засах гэж бүү
оролдоорой, эс бөгөөс баталгаа хүчингүй болно.
Ашигласны дараа тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг
үргэлж салгана.
Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй харьцах эсвэл
цэвэрлэхээсээ өмнө ойролцоогоор 30 минутын турш
үүнийг хөргөнө.
Энэ гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд бэлтгэсэн орц нь
бараан эсвэл хүрэн биш алтан шаргал өнгөтэй гарч байгаа
эсэхийг шалгаарай. Түлэгдсэн үлдэгдлийг арилгаарай.
Шинэ төмсийг 180°C-ээс дээш температурт шарж болохгүй
(акриламид үүсэхийг багасгахын тулд).
Сэгсэрч байх үед сагсыг суллах товчийг дарж болохгүй.
Чанах хэсгийн дээд талыг цэвэрлэхдээ болгоомжтой
байгаарай: Халуун халаагч элемент, Металл эд ангиудын
ирмэг.
Шарагч дотор хоол бүрэн чанагдсан эсэхийг үргэлж
шалгаарай.
Шарагчаа байнга хянаж байгаа эсэхээ шалгаарай.
Тослог хүнс чанаж байхдаа шарагч нь утаа ялгаруулдаг.

Цахилгаан соронзон орон (EMF)

Philips-ийн энэ гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь цахилгаан
соронзон оронд хамаарах холбогдох бүх стандарт, дүрэм
журмыг мөрддөг.

Автоматаар унтраах

Энэ гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь автоматаар унтрах функцээр
тоноглогдсон. Таймерийн цаг тоолж дуусахад төхөөрөмж
автоматаар унтарна. Цахилгаан хэрэгслийг гараар унтраахын
тулд тэжээлийг асаах/унтраах товчийг гараар дарна.

6

МОНГОЛ

Танилцуулга

Худалдан авалт хийсэнд баярлалаа, Philips-д тавтай морил!
Philips-ийн санал болгож буй тусламж үйлчилгээний
ашиг тусыг бүрэн хүртэхийн тулд бүтээгдэхүүнээ
www.philips.com/welcome хаягаар бүртгүүлнэ үү.
Philips Airfryer XXL нь таны дуртай хоолыг бага зэргийн
тостой эсвэл огт тосгүйгээр халуунаар шарна. Энэ нь хамгийн
бага тосоор махыг хамгийн ихээр шарна. Хүчтэй халаагч ба
моторыг Twin TurboStar технологиор хослуулснаар Шарагч
XXL доторх халуун агаар - хоол хийх саваар хар салхи шиг
хурдан эргэлддэг. Ингэснээр хоол хүнснээс өөх тосыг гаргаж
авч, Хатаагчийн доод хэсэгт байрлах өөх тос бууруулах
төхөөрөмжид бүгдийг нь шингээдэг.
Хоолноос ялгарсан өөх тосыг хайруулын тавган дээрх ёроолд
нэг газар цуглуулснаар цэвэрлэхэд хялбар байдаг.
Та одоо төгс чанаж болгосон шарсан хоолыг амтлах
боломжтой - гадна талдаа шаржигнуур - дотроо шарж, хайрч,
хуурч, жигнэж, эрүүл, хурдан, хялбар аргаар олон төрлийн
амттай хоол бэлтгэх боломжтой.
Шарагчийн талаар мэдээлэл болон жор авахын тулд
www.philips.com/kitchen руу орох эсвэл IOS®, Android™
зориулсан Airfryer App хэрэглүүрийг татаж авна уу.

Ерөнхий тайлбар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Шүүгээ
Зөөврийн торон ёроолтой сагс
Зөөврийн торон ёроол
Өөх багасгагч
Хайруулын таваг
Цахилгаан утас хадгалах тасалгаа
Агаар гарах хэсэг
ДЭЭД заалт
Тэжээлийн утас
Агаар орох хэсэг
Хяналтын самбар
A. Температур заагч
B. Температурын товч
C. Усыг халуунаар нь хадгалах товчлуур
D. QuickControl залгах товч
E. Асаах/унтраах товч
F. Урьдчилан тохируулах товч
G. Цаг хэмжигч товч
H. Хугацааны заалт
I. Тохиргоо: Шарсан төмс/хөлдөөсөн зууш, тахиа, мах,
загас, жигнэх, гарын авлага
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Анх ашиглахын өмнө
1 Баглаа боодлын бүх материалыг ав.

2 Цахилгаан хэрэгслээс наалт эсвэл шошго байвал ав.

3 Цэвэрлэгээний хүснэгт дээр харуулснаар анхны удаагаа
ашиглахаас өмнө цахилгаан хэрэгслийг сайтар цэвэрлэ.

Ашиглахад бэлдэх
Зөөврийн торон ёроол болон өөх багасгагчийг байрлуулах
1 Бариулыг татаж шүүгээг нээнэ.

2 Бариулыг өргөж сагсыг салгаж ав.

3 Өөх багасгагчийг хайруулын тавганд байрлуул.

2

1

4 Зөөврийн торон ёроолыг сагсны баруун доод талын
үүрэнд оруул. Торон ёроолыг байрандаа түгжигдтэл нь
доошлуул (хоёр талаар дарна).
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5 Сагсыг хайруулын тавганд байрлуул.

6 Шүүгээг бариулаар нь буцааж Шарагч руу шургуулна.
Жич
• Харуулын тавгийг өөх багасгагч эсвэл сагсгүй хэзээ ч бүү

ашиглаарай.

Хоолны хүснэгт
Доорх хүснэгт нь таны бэлтгэхийг хүссэн хоолны төрлүүдийн
үндсэн тохиргоог сонгоход тусална.
Жич
• Энэхүү тохиргоо нь зөвхөн зөвлөмж гэдгийг анхаарна уу.

Найрлага нь гарал үүсэл, хэмжээ, хэлбэр, брэндийн хувьд ялгаатай
байдаг тул бид таны орц найрлагыг хамгийн сайн тохируулж
өгөхийг баталгаажуулахгүй.
• Илүү их хэмжээний хоол (шарсан төмс, сам хорхой, тахианы мөч,
хөлдөөсөн зууш гэх мэт) бэлтгэхдээ тогтвортой үр дүнд хүрэхийн
тулд сагсан дахь найрлагыг 2-3 удаа сэгсэрч, эргүүлж, хутгана.
Орц найрлага

Дээд - дээд
хэмжээ

Нимгэн хөлдөөсөн
шарсан төмс (7х7 200-1400 г
мм)
Зузаан хөлдөөсөн
шарсан төмс
200-1400 г
(10х10 мм)

Хугацаа
Температур
(мин)

Сэгсрэх,
эргүүлэх эсвэл
хутгана

13-32

180°C

Тийм

13-33

180°C

Тийм

Гэрийн шарсан
төмс (10х10 мм)

200-1400 г

18-35

180°C

Тийм

Гэрийн шарсан
төмс

200-1400 г

20-42

180°C

Тийм

Жич

Усанд 30 минут
байлгаад
хатаагаад
1/4-ээс 1 халбага
тос нэмнэ.
Усанд 30 минут
байлгаад
хатаагаад
1/4-ээс 1 халбага
тос нэмнэ.
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Орц найрлага

Дээд - дээд
хэмжээ

Хугацаа
Температур
(мин)

Сэгсрэх,
эргүүлэх эсвэл
хутгана

Хөлдөөсөн зууш
(тахианы мөчир)

80-1300 г
(6-50
ширхэг)

7-18

180°C

Тийм

Хөлдөөсөн зууш
(ойролцоо 20 г
жижиг ороомог)

100-600 г
(5-30
ширхэг)

14-16

180°C

Тийм

Бүтэн тахиа

1200-1500 г 50-55

180°C

Тахианы цээж
Ойролцоогоор
160 г

1-5 ширхэг

18-22

180°C

Тахианы мөч

200-1800 г

18-35

180°C

Талхаар бүрсэн
тахианы мөчир

3-12
ширхэг
10-15
(1 давхарга)

180°C

Тахианы далавч
Ойролцоогоор
100 г

2-8 ширхэг
14-18
(1 давхарга)

180°C

Ясгүй махны
зүсмэлүүд
Ойролцоогоор
150 г

1-5 зүсэм

10-13

200°C

Гамбургер
Ойролцоогоор
150 г (диаметр
10 см)

1-4 бялуу

10-15

200°C

12-15

200°C

9-12

200°C

Зузаан зайдас
1-6 ширхэг
Ойролцоогоор
(1
100 г (диаметр
давхарга)
4 см)
Нимгэн зайдас
Ойролцоогоор
1-7 ширхэг
70г (диаметр 2 см)

Жич
Алтан шаргал
өнгөтэй,
гадна талаар
шаржигнуур
болоход бэлэн
болно.
Алтан шаргал
өнгөтэй,
гадна талаар
шаржигнуур
болоход бэлэн
болно.
Халаах
элементэд
хөл хүргэхээс
зайлсхийгээрэй.

Тийм
Талхаар бүрж
шарсан тахианд
тос нэмэх.. Алтан
шаргал болоход
бэлэн болно.
Тийм
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Орц найрлага

Дээд - дээд
хэмжээ

Хугацаа
Температур
(мин)

Гахайн шарсан
мах

500-1000 г

40-60

180°C

Бүтэн загас
Ойролцоогоор
300-400 г

1-2

18-22

200°C

Загасны ясгүй мах
Ойролцоогоор
120 г

1-3
9-12
(1 давхарга)

200°C

Хясаа
Ойролцоогоор
25-30 г

200-1500 г

10-25

200°C

Бялуу

500 г
18 унц

28

180°C

Маффин
Ойролцоогоор
50 g

1-9

12-14

180°C

Киш (диаметр 21
см)

1

15

180°C

Шарсан талх /
ороосон талх

1-6

6-7

180°C

Шинэ талх

700 г

38

160°C

Шинэхэн ороомог
Ойролцоогоор
1-6 ширхэг
80 g

18-20

160°C

Улаан хүрэн

15-30

200°C

Холимог
ногоо (хэрчиж
жижиглэсэн)

200-2000 г

300-800 г

10-20

200°C

Сэгсрэх,
эргүүлэх эсвэл
хутгана

Жич
Зүсэхээс өмнө 5
минут байлгана
уу.
Сагсанд
тохирохгүй
бол сүүлийг нь
тасдана.
Наалдахгүйн
тулд арьсыг
доод тал руу нь
байрлуулж, бага
зэрэг тос нэмнэ.

Тийм
Бялууны таваг
ашиглах.
Халуунд
тэсвэртэй
силикон маффин
аяга хэрэглэнэ.
Жигнэх тавиур
эсвэл зуухны
таваг ашигла.

Талх томрох
үед халаах
элементэд
хүрэхээс
зайлсхийхийн
тулд хэлбэр нь
аль болох тэгш
байх ёстой.

Тийм

Тийм

Хоол бэлдэх
цагийг
өөрийнхөө
хоолны амтанд
тааруулж
тохируулна уу.

12 МОНГОЛ

Гэрийн цахилгаан хэрэгслийг ашиглах
Шарах
Сэрэмжлүүлэг
• Энэ халуун агаарт ажилладаг Шарагч. Хайруулын тавгийг тос,

хайруулын тос болон бусад шингэнээр дүүргэж болохгүй.

• Халуун гадаргууд хүрч болохгүй. Бариул эсвэл товч ашигла.

Халуун тогоо болон өөх багасгагчийг зууханд аюулгүй бээлий
ашиглан барина.
• Энэхүү гэрийн цахилгаан хэрэгсэл нь зөвхөн ахуйн хэрэглээнд
зориулагдсан.
• Энэ цахилгаан хэрэгслийг анхны удаа ашиглахад бага зэргийн
утаа гарч болно. Энэ бол хэвийн юм.
• Цахилгаан хэрэгслийг урьдчилж халаах шаардлагагүй.

1 Цахилгаан хэрэгслийг тогтвортой, хэвтээ, тэгш, халуунд
тэсвэртэй гадаргуу дээр байрлуулна. Шүүгээг бүтэн нээж
болох эсэхийг шалгана уу.
Жич
• Цахилгаан хэрэгслийн дээд болон хажуу талд юм тавьж болохгүй.

Энэ нь агаарын урсгалыг тасалдуулж, хайруулын үр дүнд нөлөөлж
болзошгүй.

2 Цахилгааны утсыг төхөөрөмжийн арын хэсэгт байрлах
утас хадгалах тасалгаанаас гаргаж ав.

3 Залгуурыг хананы гаралтад тавь.

4 Бариулыг татаж шүүгээг нээнэ.
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5 Найрлагыг сагсанд хийнэ.
Жич
• Шарагч маш олон төрлийн хоол амтлагчийг бэлтгэх боломжтой.

Тохиромжтой тоо хэмжээ болон хоол хийх цагийг "Хүнсний
хүснэгт"-ээс харна уу.
• "Хүнсний хүснэгт" хэсэгт заасан хэмжээнээс хэтрүүлж болохгүй,
эсвэл сагсыг "MAX"-аас хэтрүүлж бүү дүүргэ, учир нь энэ нь эцсийн
үр дүнгийн чанарт нөлөөлж болзошгүй.
• Хэрэв та өөр өөр орц найрлагыг нэгэн зэрэг бэлтгэхийг хүсвэл
тухайн орц найрлагыг нэгэн зэрэг хийж эхлэхээсээ өмнө санал
болгож буй хоол хийх цагийг шалгаарай.

6 Шүүгээг бариулаар нь буцааж Шарагч руу шургуулна.
Сэрэмжлүүлэг
• Хайруулын тавгийг өөх багасгагч эсвэл сагсгүйгээр хэзээ

ашиглаж болохгүй. Хэрэв цахилгаан хэрэгслийг сагсгүй
халаахаар бол шүүгээг нээхдээ зуухны бээлийг ашиглана уу.
Шүүгээний ирмэг болон дотор тал маш их халах болно.
• Хайруулын таваг, өөх багасгагч эсвэл сагсыг ашиглах явцад
эсвэл ашигласны дараа халуун байдаг тул хэсэг хугацаанд
хүрч болохгүй.

7 Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг асаахын тулд Асаах/
унтраах товчлуур дээр дарна.( )

8 Тохиргоог өөрчлөхөд QuickControl товчийг хүссэн
тохиргоогоор өөрчилнө үү.
» Сонгосон тохиргоог баталгаажуулахын тулд
QuickControl товчийг түлх. Дэлгэц дээр хоол бэлэн
болох цагийг харуулсан гэрэл анивчина.

1

2

14 МОНГОЛ
9 Хоол бэлдэх цагийг өөрчлөхийн тулд QuickControl
товчийг хүссэн тохиргоо руу өөрчлөөрэй.
» Хоол бэлдэхэд сонгосон хугацааг бататгахын тулд
QuickControl товчийг түлх.

1

Жич
2

• Янз бүрийн төрлийн хоол хийх үндсэн тохиргоог хоолны

хүснэгтээс харна уу.

10 Хоол бэлдэх хугацааг баталгаажуулсны дараа цахилгаан
хэрэгсэл хоолыг бэлдэж эхэлнэ.
Зөвлөмж
• Зогсоохын тулд QuickControl товчийг түлхэнэl. Үргэлжлүүлэхийн

тулд QuickControl товчийг дахин дарна.

Жич
• Хэрэв хоол бэлдэх хугацааг 30 минут дотор тохируулахгүй бол

аюулгүй байдлын үүднээс цахилгаан хэрэгсэл автоматаар унтарна.

• Хэрэв хугацааг “- -” гэж сонгосон бол цахилгаан хэрэгсэл халах

горим руу шилжинэ.

• Зарим жор найрлагын хувьд хоол бэлдэх хугацааны талд нь

сэгсрэх эсвэл эргүүлэх хэрэгтэй болно (‘Хоолны хүснэгт’ харна
уу) Найрлагыг сэгсрэхийн тулд QuickControl товчийг даран хоол
бэлдэхийг түр зогсоож, шүүгээг нээж хайруулын тавагнаас сагсыг
гаргаж авч угаалтуурын дээгүүр сэгсэрнэ үү. Тэгээд хайруулын
тавгийг цахилгаан хэрэгсэлд буцааж хийгээд QuickControl товчийг
дарж хоол бэлдэхийг үргэлжлүүлнэ үү.
• Хэрэв та таймерийг хоол бэлдэх хугацааны талд нь тохируулсан
бол таймерийн дуугарахыг сонсоход найрлагыг сэгсрэх эсвэл
эргүүлнэ үү. Хоол бэлдэх үлдсэн хугацаанд таймерийг тэглэхийг
анхаарна уу..

11 Таймер дуугарахыг сонсоход бэлдэхэд тохируулсан
хугацаа дууссан гэсэн үг.

12 Бариулаас татан шүүгээг нээж найрлага бэлэн эсэхийг
шалгаарай.
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Жич
• Хоолны орц бэлэн биш бол шүүгээг бариулаар Шарагч руу

буцааж хийгээд тохируулах хугацаанд хэдэн минут нэмж өг.

13 Жижиг хоолны орцыг авахын тулд (жишээ нь шарсан
төмс), бариулаар сагсыг хайруулын тавагнаас гаргаж ав.
Сэрэмжлүүлэг
• Хоол бэлдэж дууссаны дараа хайруулын таваг, өөх багасгагч,

сагс, доторх гэр ба хоолны орц халсан байна. Шарагч дахь
орцын төрлөөс хамааран хайруулын тавган дээрээс уур гарч
болно.

14 Сагсан доторх зүйлсийг аяга эсвэл тавганд хийнэ.
Хайруулын тавган дээр халуун тос байж болзошгүй тул
савыг хоослохдоо сагсыг үргэлж хайруулын тавагнаас
гаргаж ав.
Жич
• Том эсвэл барихад хэцүү хоолны орцыг гаргахдаа хавчаар

ашиглан хоолыг гаргаж аваарай.

• Илүүдэл тос эсвэл хоолны өөх тос нь өөх багасгагчийн доор

хайруулын тавган дээр цугладаг.

• Хоол хийх найрлагын төрлөөс хамааран багц бүрийн дараа

эсвэл хайруулын тавган дээрх сагсыг сэгсрэх эсвэл солихын
өмнө хайруулын тавган дээрх илүүдэл тос, өөх тосыг сайтар
асгаж болно. Сагсыг халуунд тэсвэртэй гадаргууд тавь. Зууханд
аюулгүй бээлий өмсөж, хайруулын тавгийг замаас нь өргөж
авч, халуунд тэсвэртэй гадаргуу дээр тавь. Өөх тусгаарлагчийг
резинэн хавчаар ашиглан хайруулын тавган дээрээс болгоомжтой
салгаж авна. Илүүдэл тос эсвэл боловсруулсан өөх тосыг асга. Өөх
тусгаарлагчийг хайруулын тавганд, хайруулын тавгийг шүүгээнд,
сагсыг хайруулын таваг руу буцаж хий.

Аливаа хоолны орцны багцыг бэлдэж дуусмагц Шарагчаар
өөр хоолны орц шууд бэлдэж болно.
Жич
• Өөр хоол бэлдэхээр бол 1-ээс 14 хүртэлх алхмуудыг давт.
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Хоол бэлдэх үед хоолны өөр тохиргоо руу солих
1 Тохиргооны ( ) товчийг дар.

2 Өөр тохиргоо сонгоход QuickControl товчийг эргүүл.

1

3 Сонгосон тохиргоог баталгаажуулахын тулд
QuickControl товчийг түлх. Дэлгэц дээр хоол бэлэн болох
цагийг харуулсан гэрэл анивчина.

4 Хоол бэлдэх хугацааг өөрчлөхийн тулд QuickControl
товчийг эргүүл.
1

» Хоол бэлдэхэд сонгосон хугацааг бататгахын тулд
QuickControl товчийг түлх.
1
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Гар ажиллагааны горим ашиглах
1 Тохиргооны ( ) товчийг дар.

2 Гар ажиллагааны горим сонгоход QuickControl товчийг
эргүүл ( ).

3 Гар ажиллагааны горимд ороход QuickControl товчийг
түлх.
» Өгөгдмөл температур 180°C байна.

4 Температурыг өөрчлөхийн тулд QuickControl товчийг
эргүүл.
» Температурыг бататгахын тулд QuickControl dial товчийг
түлх.

1

2

5 Температурыг бататгасны дараа хугацааны заалт “- -”
анивчиж эхэлнэ.
6 Хоол бэлдэх хугацааг өөрчлөхийн тулд QuickControl
товчийг эргүүл.

1

2

» Хоол бэлдэх хугацааг бататгахад QuickControl товчийг
түлх.

18 МОНГОЛ
Хоол бэлдэх температур эсвэл хугацааг хүссэн үедээ
өөрчлөх
1 Температур ( ) эсвэл таймерийн ( ) товчийг дарна.

2 Хоол бэлдэх температур эсвэл хугацааг өөрчлөхөд
QuickControl товчийг эргүүлнэ.
» Хоол бэлдэх температур эсвэл хугацааг
баталгаажуулахад QuickControl товч эсвэл температур/
таймер товчийг дахин дарна уу.

1

2

Жич
• Хэрэв өөрчлөлтийг бататгахад QuickControl товч эсвэл

температурын/таймерийн товчийг дарахгүй бол 10 секундийн
дараа автоматаар баталгаажна..

1

2
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Халуун барих горимыг сонгох
1 Халуун барих ( ) товчийг дарна (та халуун барих
товчийг хүссэн үедээ дарах боломжтой).
» Халуун барих товчлуур нь импульсийн нөлөөгөөр асдаг.

2

3

1

» Халуун барих таймерийг 30 минутаар тохируулна.
Халуун барих хугацааг өөрчлөхийн тулд (1-30
мин), таймер товчийг дараад ( ) QuickControl
товчийг эргүүлэн, түлхэж бататгана. Та халуун барих
температурыг тохируулах боломжгүй.
2 Халуун барих горимыг түр зогсоохын тулд
QuickControl товчийг түлхэнэ. Халуун барих горимыг
үргэлжлүүлэхийн тулд QuickControl товчийг дахин түлх.

3 Халуун барих горимоос гарахдаа дараах товчлууруудын
аль нэгийг дарна: тохиргооны товч, температурын товч
эсвэл Асаах/Унтраах товч.
Зөвлөмж
• Хэрэв шарсан төмс гэх мэт хоол дулаан барих горимд шарсан

байдлаа алддаг бол төхөөрөмжийг эрт унтрааж халаах хугацааг
богиносгох эсвэл 180°С-ийн температурт 2-3 минутын турш
шарна.

Жич
• Хэрэв та хоол хийх явцад дулаан байлгах горимыг идэвхжүүлбэл

(дулаан байлгах товчлуур нь лугшилтын нөлөөгөөр асдаг) хоол
хийх хугацаа дууссаны дараа төхөөрөмж таны хоолыг 30 минутын
турш дулаан байлгах болно.
• Дулаан байлгах горимын үед төхөөрөмжийн доторх сэнс болон
халаагуур үе үе асдаг.
• Халуун барих горим нь таны аяга таваг Шарагчид чанагдаж
дууссаны дараа бүлээн байлгах зориулалттай. Энэ нь дахин
халаана гэсэн үг биш юм.

20 МОНГОЛ
Гэрийн шарсан төмс хийх
Шарагчийг ашиглан гэртээ гайхалтай шарсан төмс бэлдэхэд:
-

Шарсан төмс хийхэд тохиромжтой төрөл бүрийн төмс
сонгох, жишээлбэл. шинэхэн, (бага зэрэг) гурилтай төмс.

Жигд шарахын тулд шарсан төмсийг 1000 грамм хүртэл
хэсэг хэсгээр нь шарсан нь дээр. Том шарсан төмс нь жижиг
шарсан төмснөөс бага шаржигнадаг.
Агаарт шарах явцад сагсыг 2-3 удаа сэгсэрнэ.

1 Төмсийг хальсалж, саваа болгон хуваана (8х8мм / 0.3
зузаантай).
2 Төмсний савааг нэг аяга усанд 30 минут байлгана.

3 Савыг хоослоод төмсний савааг алчуур эсвэл цаасан
алчуураар хатаана.

4 Саванд хагас халбага хоолны тос хийнэ, савааг саванд
хийж, саваа тосоор бүрхэгдсэн болтол холино.

5 Саваагаа хуруугаараа эсвэл нүхтэй гал тогооны
хэрэгслээр салгаснаар илүүдэл тос аяганд үлдэх болно.
Жич
• Илүүдэл тос нь хайруулын тавган дээр орохоос сэргийлж сагсанд

байгаа бүх савааг нэг дор асгахын тулд савыг хазайлгаж болохгүй.

6 Савааг сагсанд хийнэ.

7 Төмсний савааг хуурч, сагсыг хагасаар нь сэгсэрнэ.
500гр-аас дээш шарсан төмс бэлдэж байгаа бол 2-3 удаа
сэгсэрнэ.
Жич
• Зөв хэмжээ, хоол хийх цагийг "Хүнсний хүснэгт" бүлгээс авна уу.
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Цэвэрлэх
Анхааруулга
• Цэвэрлэхийн өмнө сагс, хайруулын таваг, өөх багасгагч болон

цахилгаан хэрэгслийн дотор талыг бүрэн хөргөнө.

• Резин үзүүртэй хавчаар ашиглан өөх тосыг хайруулын тавган

дээрээс цэвэрлэ. Өөх багасгагчийн доор халуун өөх тос
хуримтлагддаг тул хуруугаараа бүү ав.
• Хайруулын таваг, сагс, өөх багасгагч, цахилгаан хэрэгслийн
дотор тал нь наалддаггүй бүрхүүлтэй. Металл гал тогооны
хэрэгсэл, зүлгүүрийн цэвэрлэгээний материалыг бүү ашигла,
учир нь энэ нь наалддаггүй бүрхүүлийг гэмтээж болно.

Ашигласны дараа тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг үргэлж
цэвэрлээрэй. Хэрэглэх болгоны дараа хайруулын тавган дээрх
өөх, тосыг зайлуулна.
1 Асаах/Унтраах товчийг( ) дарж, цахилгаан хэрэгслийг
унтраагаад хананы гаралтаас тагийг авч, цахилгаан
хэрэгслийг хөргөнө үү.
Зөвлөмж
• Шарагчийг илүү хурдан хөргөхийн тулд хайруулын таваг болон

сагсыг ав.

2 Өөх тусгаарлагчийг резинэн хавчаар ашиглан
хайруулын тавган дээрээс ав. Бэлэн болсон өөх тос эсвэл
тосыг хайруулын тавган дээрх ёроолоос зайлуулна.
3 Хайруулын таваг, сагс, өөх багасгагчийг аяга таваг
угаагчид хийж цэвэрлэ. Мөн та тэдгээрийг халуун
ус, аяга таваг угаагч бодис, үрдэггүй хөвөн ашиглан
цэвэрлэж болно ("цэвэрлэгээний хүснэгт" -ийг үзнэ үү).
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Зөвлөмж
• Хоолны үлдэгдэл хайруулын тавга, өөх багасгагч, сагсанд

наалдсан бол халуун ус, аяга таваг угаагч шингэнд 10-15 минут
байлгана. Усанд байлгаснаар хоолны үлдэгдлийг сулруулж,
арилгахад хялбар болгодог. Тос, өөхийг уусгах чадвартай аяга
таваг угаагч шингэн хэрэглээрэй. Хэрэв хайруулын тавган
дээр, өөх тос бууруулагч эсвэл сагсанд өөхний толбо байгаа
бол тэдгээрийг халуун ус, аяга таваг угаагч бодисоор арилгаж
чадаагүй бол шингэн тос арилгагч хэрэглээрэй.
• Шаардлагатай бол халаалтын элементэд наалдсан хоолны
үлдэгдлийг зөөлөн, дунд үстэй сойзоор арилгаж болно. Ган утсан
сойз эсвэл хатуу үстэй сойз бүү ашигла, учир нь энэ нь халаалтын
элементийн бүрээсийг гэмтээж болзошгүй.

4 Цахилгаан хэрэгслийн гадна талыг чийгтэй даавуугаар
арчина.
Жич
• Хянах самбарт чийг үлдэхгүй байхыг анхаар. Хянах самбарыг

цэвэрлэсний дараа даавуугаар хуурайлга.

5 Халалтын элементийг цэвэрлэгээний сойзоор цэвэрлэж
хоолны үлдэгдлийг цэвэрлэ.

6 Төхөөрөмжийн дотор талыг халуун ус, үрэлтгүй хөвөн
ашиглан цэвэрлэ.
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Хадгалалт
1 Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг салгаад хөргөнө.

2 Хадгалахаасаа өмнө бүх эд ангийг цэвэр, хуурай байлгах
хэрэгтэй.
3 Утас хадгалах тасалгаанд цахилгаан утсыг хийнэ.
Жич
• Шарагчийг зөөхдөө үргэлж хэвтээгээр зөөнө. Хэрэв та

санамсаргүйгээр доошоо хазайвал шургуулга цахилгаан
хэрэгслээс гулсаж болох тул шургуулгыг өөртөө нааж бариарай.
Үгүй бол шургуулгыг гэмтээж болно.
• Шарагчийн зөөврийн хэсгүүд болох зөөврийн торны ёроолыг
жишээлбэл. зөөвөрлөх ба/эсвэл хадгалахаас өмнө бэхэлж
тогтооно.

Дахин боловсруулах
-

Энэ тэмдэг нь тус бүтээгдэхүүнийг энгийн гэр ахуйн хог
хаягдалтай (2012/19/ЕХ) хаяж болохгүй гэсэн утгатай.

Цахилгаан болон электрон бүтээгдэхүүнийг тусад нь
цуглуулах улсынхаа дүрэм журмыг мөрдөнө үү. Хог
хаягдлыг зохистой хаях нь байгаль орчин болон хүний
эрүүл мэндэд сөрөг үр дагавар учруулахаас сэргийлэхэд
тустай.

Баталгаа ба тусламж дэмжлэг

Хэрэв танд мэдээлэл эсвэл тусламж дэмжлэг хэрэгтэй бол
www.philips.com/support хаягаар орох уу эсвэл тусдаа байгаа
дэлхий даяар ашиглагддаг баталгааны товхимлыг уншина уу.

24 МОНГОЛ

Асуудал шийдвэрлэх нь

Энэ бүлэгт уг гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд тулгарч болох
хамгийн нийтлэг асуудлуудыг нэгтгэн харуулав. Хэрэв та
доорх мэдээллээр асуудлыг шийдэж чадахгүй байгаа бол
www.philips.com/support хаягаар орж байнга асуудаг
асуултуудын жагсаалтыг авах эсвэл өөрийн улс дахь
Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвтэй холбоо бариарай.
Асуудал

Боломжит шалтгаан

Цахилгаан
хэрэгслийг
ашиглах явцад
гадна талаар
хална.

Дотор дулаан нь гадна
Энэ бол хэвийн юм. Ашиглалтын явцад
талын хананд цацагддаг. хүрэх шаардлагатай бүх бариул, товч нь
хүрэхэд хангалттай сэрүүн байдаг.

Шийдэл

Хоолыг зөв чанаж болгосон эсэхийг
шалгахын тулд хайруулын таваг, сагс,
өөх багасгагч болон цахилгаан хэрэгсэл
дотор тал нь үүнийг асаахад үргэлж
халуун болдог. Эдгээр гурван хэсэгт
хүрэхэд үргэлж хэт халуун байдаг.
Хэрэв та цахилгаан хэрэгслийг удаан
хугацаанд асаалттай орхивол зарим
газар хүрэхэд хэт халуун болно. Эдгээр
хэсгүүдийг цахилгаан хэрэгсэл дээр
дараах тэмдгээр тэмдэглэсэн байгаа:
Хэрэв та халуун хэсгүүдийг мэдэж, түүнд
хүрэхээс зайлсхийвэл төхөөрөмжийг
ашиглахад бүрэн аюулгүй байдаг.
Гэртээ хийсэн
шарсан төмс
маань санаснаар
болдоггүй.

Та зөв төмсний төрлийг
ашиглаагүй байна.

Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд
шинэхэн (бага зэрэг) гурилтай төмс
хэрэглээрэй. Хэрэв та төмсөө хадгалах
шаардлагатай бол хөргөгчид байгаа
шиг хүйтэн орчинд бүү хадгал. Сав
баглаа боодол нь хайруулын тавганд
тохиромжтой гэж заасан төмсийг сонго.

Сагсанд байгаа хоолны
орцын хэмжээ хэтэрхий
том байна.

Гэрийн шарсан төмс бэлтгэхийн тулд
энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлагын
зааврыг дагана уу ("Хоолны хүснэгт"ийг үзэх эсвэл Airfryer аппликэйшнийг
үнэгүй татаж авах).

Зарим төрлийн орц
найрлагыг хоол хийх
хугацааны талд сэгсрэх
шаардлагатай.

Гэрийн шарсан төмс бэлтгэхийн тулд
энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлагын
зааврыг дагана уу ("Хоолны хүснэгт"ийг үзэх эсвэл Airfryer аппликэйшнийг
үнэгүй татаж авах).
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Асуудал

Боломжит шалтгаан

Шийдэл

Шарагч асахгүй
байх.

Цахилгаан хэрэгслийг
залгаагүй.

Цахилгаан хэрэгслийг асаахад ажиллаж
байгаа сэнсний дууг сонсоно. Хэрэв та
энэ дууг сонсохгүй бол залгуурыг зөв
залгасан эсэхийг шалгана уу.

Хэд хэдэн цахилгаан
хэрэгсэл нэг залгуурт
холбогдсон.

Airfryer нь өндөр ватттай. Өөр залгуурт
залгаж үзээд гал хамгаалагчийг шалгана
уу.

Би Шарагч
Шарагчийн хайруулын
дотроос гуужсан
тавган дотор бүрхүүлд
толбо харж байна. санамсаргүй хүрэх,
маажих зэргээс
(жишээлбэл, хатуу
цэвэрлэгээний
хэрэгслээр цэвэрлэх
болон/эсвэл сагс
оруулах үед) зарим
жижиг толбо үүсч
болно.

Сагсыг хайруулын тавган дээр зөв
буулгаснаар та эвдрэлээс урьдчилан
сэргийлэх боломжтой. Хэрэв та сагсыг
өнцгөөр оруулбал түүний хажуу тал
нь хайруулын тавгийн ханыг мөргөж,
бүрхүүлийн жижиг хэсгүүд хагарах
болно. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол
ашигласан бүх материал нь хүнсний
аюулгүй тул энэ нь ямар ч хор хөнөөлгүй
гэдгийг анхаарна уу.

Цахилгаан
хэрэгслээс цагаан
утаа гарах.

Та өөхний найрлагатай
хоол хийж байгаа
бөгөөд өөх багасгагчийг
хайруулын тавганд
тавиагүй.

Илүүдэл тос, өөх тосыг хайруулын
тавган дээрээс болгоомжтой асгаж,
өөх багасгагчийг хайруулын тавган
дээр хийж, дараа нь хоол бэлдэхийг
үргэлжлүүлээрэй.

Хайруулын тавган дээр
өмнөх хэрэглээний
тосны үлдэгдэл үлдэх.

Цагаан утаа нь хайруулын тавган дээр
халсан тосны үлдэгдлээс үүсдэг. Ашиглах
бүрийн дараа хайруулын таваг, сагс, өөх
багасгагчийг сайтар цэвэрлэ.

Талх эсвэл бүрэх нь
Агаарт дусаах жижиг хэсгүүд нь цагаан
хоолонд зөв наалдаагүй. утаа үүсгэдэг. Хоолонд наалдахын тулд
талх эсвэл бүрээсийг сайтар дар.
Маринад, шингэн эсвэл
махны шүүс нь хийсэн
өөх, тосонд цацагдаж
байна
Доорх зурагт
үзүүлсэн шиг
миний дэлгэц
дээр 5 зураас
харагдаж байна.

Хоолыг сагсанд хийхээсээ өмнө хатаана.

Цахилгаан хэрэгсэл
Дахин залгахаасаа өмнө цахилгаан
хэт халсны улмаас
хэрэгслийг салгаад 1 минут хөргөнө.
аюулгүй байдлын функц
идэвхэжсэн.
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