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General description (Fig. 1)
Warming rack
Stop button
Toasting lever
Display
Browning setting indication
Crumb tray
Browning controls (+ and -)
Mode button (to select different functions)
Normal toasting
Defrosting and toasting
One-side toasting (ideal for bagels and baguettes)
Reheating
Warming up rolls and croissants
Warming rack lever

Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
- Check if the voltage indicated on the bottom of the
appliance corresponds to the local mains voltage
before you connect the appliance.
- Only connect the appliance to an earthed wall
socket.
- If the mains cord is damaged, you must have
it replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
- Do not immerse the appliance or the mains cord in
water or any other liquid.
- Always unplug the appliance after use.
- This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
- Do not let the mains cord hang over the edge of the
table or worktop on which the appliance stands and
keep the cord away from hot surfaces.
- Do not let the appliance operate unattended. Do not
operate it under or near curtains or other flammable
materials or under wall cabinets, as bread may burn.
- Avoid touching the metal parts on top of the toaster,
as they get very hot during toasting. Only touch the
controls.
- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs
from the crumb tray. Make sure the crumb tray is
correctly placed.
- Immediately unplug the toaster if you observe fire
or smoke.
- If a slice of bread gets stuck inside the toaster, unplug
the appliance and let it cool down before you try to
remove the bread. Do not use a knife or a sharp tool,
as these may cause damage to the heating elements.
- This appliance is only intended for household use. Do
not use it for commercial or industrial purposes and
do not use it outdoors.
- Do not insert oversized foods or metal foil
packages into the toaster, as this may cause fire or
electric shock.
- Do not place the toaster on a hot surface.
- The warming rack is only meant for warming up rolls
or croissants. Do not put any other ingredients on
the warming rack, as this may lead to a hazardous
situation.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific
evidence available today.
Before first use
1 Remove any stickers and wipe the body of the
toaster with a damp cloth.
2 Let the toaster complete a few toasting cycles
without bread in it. Put the toaster in a properly
ventilated room and select the highest browning
setting.
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This burns off any dust that may have accumulated on the
heating elements and prevents unpleasant smells during
toasting.

Note:You cannot adjust the browning setting.This mode
operates at a fixed setting for an optimal result.

Using the appliance
Never let the toaster operate unattended.

Ideal for toasting bagels and baguettes.

Toasting one side only
1 Half the bagel or baguette lengthwise and shorten
the baguette to a length of max. 13cm.

1 To adjust the length of the cord, wind part
of it round the brackets in the base of the
appliance (Fig. 2).
2 Put the appliance on a stable and flat surface, away
from curtains and other combustible materials.
3 Put the plug in the wall socket.
Toasting bread

2 Put the bread in the toaster with the side to be
toasted facing the front of the toaster.  (Fig. 13)
3 Select the 9 mode by pressing the mode
button.  (Fig. 14)
Depending on the previously selected mode, you have to
press the mode button once or several times.
4 Select the desired browning setting and push the
toasting lever down to switch on the appliance on
(see section ‘Toasting bread’).

1 Put one or two slices of bread in the
toaster (Fig. 3).
2 Select the 7 mode by pressing the mode button
until 7 appears on the display. Depending on the
previously selected mode, you have to press the
mode button once or several times.  (Fig. 4)
3 Select the desired browning setting.  (Fig. 5)
Select a low setting for lightly toasted bread and a high
setting for darkly toasted bread.
- Press the - button once or several times to select a
lower setting for lighter toast.
- Press the + button once or several times to select a
higher setting for darker toast.
, The display shows the selected setting.

4 Push the toasting lever down to switch on the
appliance.  (Fig. 6)
The toasting lever only stays down if the appliance is
connected to the mains.

The top part of the toaster gets hot during toasting. Be
careful not to touch it.
,
,

The stop button lights up.
The display shows the toasting time and starts
to count down. The last minute is displayed in
seconds (Fig. 7).

Note:You can stop the toasting process and pop the bread
up at any time by pressing the STOP button on top of the
toaster (Fig. 8).
5 If required, you can adjust the browning setting
during toasting (Fig. 9)
During toasting, you can press the + button to get darker
toast or the - button to get lighter toast.
, The toasting time and browning setting are
adjusted on the display.

Warming up rolls and croissants
1 Push the warming rack lever down to unfold the
warming rack (Fig. 15).
Never put the rolls to be warmed up directly on top
of the toaster. Always unfold the warming rack to avoid
damage to the toaster.
2 Put the rolls or croissants on top of the warming
rack.
Do not warm up more than 2 items at a time.
3 Select the 0 mode by pressing the mode
button.  (Fig. 16)
Depending on the previously selected mode, you have to
press the mode button once or several times.
4 Push the toasting lever down to switch on the
appliance.
Note:You cannot adjust the browning setting.This mode
operates at a fixed setting for an optimal result.
Note: If you want even warmer rolls or croissants, turn them
over and push the toasting lever down again.
Sleep mode
If the toaster has not been used for 5 minutes, it goes into
sleep mode automatically. Press any button to reactivate
the toaster.
Cleaning
Never immerse the appliance in water.
1 Unplug the appliance.
2 Let the appliance cool down.

Note:When you select a lower setting for lighter toast, the
toast may pop up immediately because the desired browning
level has already been reached.
6 When the toast is ready, you hear a beep, the
display flashes a few times and the bread pops up.
7 Remove the toasted bread. To remove smaller
items, you can move the toasting lever upwards a
little further (Fig. 10).
Note: If bread gets stuck inside the toaster, remove the plug
from the wall socket, let the appliance cool down completely
and carefully remove the bread from the toaster. Do not use
a knife or another sharp metal tool to do this and do not
touch the metal internal parts of the toaster.
Toasting frozen bread
1 Select the 8 mode by pressing the mode
button.  (Fig. 11)
Depending on the previously selected mode, you have to
press the mode button once or several times.
2 Select the desired browning setting and push the
toasting lever down to switch on the appliance on
(see section ‘Toasting bread’).
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3 Clean the appliance with a damp cloth. Do not use
abrasive cleaning agents.
4 Clean the display with a dry cloth without exerting
any pressure.
5 Slide the crumb tray out of the appliance to remove
crumbs (Fig. 17).
Do not hold the appliance upside down and do not shake
it to remove the crumbs.
-

Environment
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 18).

Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please
visit the Philips website at www.philips.com or contact
the Philips Customer Care Centre in your country
(you find its phone number in the worldwide guarantee
leaflet). If there is no Customer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer or contact the
Service Department of Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.

Reheating toasted bread
1 Select the  mode by pressing the mode
button.  (Fig. 12)
Depending on the previously selected mode, you have to
press the mode button once or several times.
2 Push the toasting lever down to switch on the
appliance.
2/7
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Frequently asked questions
This chapter lists the questions most frequently asked
about the appliance. If you cannot find the answer to
your question, contact the Customer Care Centre in your
country.
Question

Answer

1. Why doesn’t the
toaster work?

Perhaps the plug is not
properly inserted in the wall
socket.
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Perhaps the sleep mode is
active. Press any button to
check if the sleep mode has
been activated.
Perhaps the electronic system
of the toaster is defective.
Have the toaster examined
and repaired or replaced by
Philips or a service centre
authorised by Philips.
2. How do I remove
bread that is stuck in
the toaster?

Unplug the appliance and
let it cool down. Carefully
remove the slice or slices
from the toaster. Take care
not to damage the heating
elements while you remove
the slice or slices of bread.
Never use a metal object for
this purpose.

3. The toast is too
dark/too light. How
can I prevent this?

Select a lower setting next
time if your toast is too dark
and a higher setting if your
toast is too light.

4. Why does smoke
come out of the
toaster?

You have set a too high
toasting setting for the type of
bread inserted. Press the stop
button to stop the toasting
process.

5. The mains cord is
damaged. What do I
have to do?

If the mains cord of this
appliance is damaged, you
must have it replaced by
Philips, a service centre
authorised by Philips or
similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.

6. Why has one side
of the bread not been
toasted?

You have selected the oneside toasting mode. To toast
the other side as well, put
the bread in the slot with the
untoasted side facing the front
of the toaster. Then follow
the instructions in section
‘Toasting one side only’.

7. Why can’t I change
the browning setting
when I use the
warming mode or
reheat mode?

To warm up rolls and
croissants and to reheat
toasted bread, the toaster
operates at fixed settings to
ensure an optimal end result.

8. Why is only one
side of my roll or
croissant warm?

On the warming rack, only
one side of the roll or
croissant is warmed. Turn
your roll or croissant over
and warm it up again. Follow
the instructions in section
‘Warming up rolls and
croissants’.

9. The display of the
toaster continues to
flash or be on. What
do I have to do?

Remove the plug from the
wall socket and then reinsert
it. If the display continues to
flash, the electronic system
is probably defective. In
this case, have the toaster
examined and repaired or
replaced by Philips or a
service centre authorised by
Philips.

10. Can I make
toasted sandwiches
(e.g. with cheese) in
this toaster?

No, this toaster is not
suitable for making toasted
sandwiches.
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한국어

각 부의 명칭 (그림 1)
A 빵 데우기 받침대
B 중지 버튼
C 토스팅 레버
D 디스플레이

이렇게 하면 전열선에 쌓여있을 수 있는 먼지를 모
두 태워 없애고 토스터 작동시 나쁜 냄새가 나는 것
을 방지해줍니다.
제품 사용
토스터가 작동 중일 때는 자리를 비우지 마십시오.

E 굽기 설정 표시등
F 빵 부스러기 받침대

3 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

G 굽기 조절 (+ 및 -)

모드 버튼 (다양한 기능 선택)
일반 굽기
해동 및 굽기
한쪽면 굽기 (바게트 또는 베이글에 적합)
재가열
롤빵, 크라상 데우기

I 빵 데우기 받침대 레버
중요사항
본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊
게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
- 제품을 벽면 콘센트에 연결하기 전에 제품 바닥
에 표시되어 있는 전압이 사용 지역의 전압과
일치하는지 확인하십시오.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하
십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스
서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰
하여 교체하십시오.
- 제품이나 전원 코드를 물이나 기타 액체에 담그
지 마십시오.
- 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나
경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는
혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하
여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분
히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해
주십시오.
- 전원 코드가 제품이 올려져 있는 식탁이나 조리
대의 가장자리로 흘러내리지 않도록 하시고, 제
품의 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 자리를 비우지 마십시
오. 불이 옮겨 붙을 수 있으므로 커튼이나 가
연성 물질 또는 벽장 아래에서는 사용하지 마
십시오.
- 토스터 작동 중에는 상단의 금속 부분이 매우
뜨거우니 만지지 않도록 조심하십시오. 조절 장
치와 레버만 만지십시오.
- 화재 예방을 위해 주기적으로 빵 부스러기 받
침대에서 부스러기를 제거하십시오. 빵 부스러
기 받침대가 정확하게 장착되어 있는지 확인하
십시오.
- 불이나 연기가 보이면 즉시 토스터의 플러그를
뽑으십시오.
- 토스터 안에 식빵이 끼었을 경우, 플러그를 뽑
고 토스터가 식은 다음 식빵을 꺼내십시오. 칼
과 같은 날카로운 물건을 사용하면 전열선이 손
상될 수 있습니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 상업용이나 공업용으
로 사용하거나 실외에서 사용하지 마십시오.
- 토스터에 너무 큰 음식이나 금속성 호일을 절
대 넣지 마십시오. 화재 또는 감전 사고가 발생
할 수 있습니다.
- 토스터를 뜨거운 표면에 올려 놓지 마십시오.
- 빵 데우기 받침대는 롤빵 또는 크라상을 데우는
용도로만 사용하십시오. 위험할 수 있으므로 다
른 재료는 빵 데우기 받침대에 놓지 마십시오.
EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든
기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라
적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할
수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하
고 있습니다.
최초 사용 전
1 토스터에 부착되어 있는 스티커를 모두 제거하
고 몸체를 젖은 천으로 닦아주십시오.
2 환기가 잘되는 장소에서 식빵을 넣지 않은 채로
최대 굽기 설정으로 토스터를 몇 번 작동하십시
오.
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한쪽면 굽기
베이글 및 바게트 굽기에 적당합니다.
1 베이글 또는 바게트를 세로로 반으로 가르고 최
대 13cm 길이만큼 자르십시오.

1 코드의 길이를 조절하기 위해서는, 제품 하단
받침대 주위에 코드를 감으십시오 (그림 2).
2 제품은 커튼이나 다른 가연성 물질과 떨어진 안
정되고 평평한 수평면에 놓으십시오.

H
1
2
3
4
5

참고: 굽기 설정은 조절할 수 없습니다. 이 모드는4/7
재가열을 위한 고정 설정으로 작동합니다.

식빵 굽기
1 토스터 안에 한두 개의 식빵을 넣으십시오 (그
림 3).

2 빵의 굽고자 하는 면이 토스터 앞면을 향하게
넣으십시오.  
(그림 13)
3 9 모드를 선택하려면 해당 모드 버튼을 누르
십시오.  (그림 14)
이전에 선택된 모드에 따라 모드 버튼을 한 번 이상
눌러야 합니다.
4 원하는 굽기 설정을 선택하고 토스팅 레버를 아
래쪽으로 눌러 켜십시오(‘식빵 굽기’란 참
조).

2 7 모드를 선택하려면 디스플레이에 7 표시가
나타날 때까지 해당 모드 버튼을 누르십시오.
이전에 선택된 모드에 따라 모드 버튼을 한 번
이상 눌러야 합니다.  (그림 4)
3 원하는 굽기 설정을 선택하십시오.  (그림 5)
식빵을 살짝 구우려면 낮은 온도 설정을, 바싹 구우
려면 높은 온도 설정을 선택하십시오.
- 토스트를 살짝 구우려면 - 버튼을 한 번 이상
눌러 온도를 조절하십시오.
- 토스트를 바싹 구우려면 + 버튼을 한 번 이상
눌러 온도를 조절하십시오.
, 디스플레이에 선택한 설정이 표시됩니다.

4 토스팅 레버를 아래쪽으로 눌러 켜십시오.  (그
림 6)
제품에 전원이 연결되어 있으면 토스팅 레버가 다
시 올라오지 않을 것입니다.
토스터 작동 중에는 상단 부분이 가열됩니다.

롤빵, 크라상 데우기
1 빵 데우기 받침대 레버를 아래쪽으로 눌러서 빵
데우기 받침대를 펼치십시오 (그림 15).
토스터 위에 롤빵을 직접 올려 가열하지 마십

시오. 언제나 빵 데우기 받침대를 사용하
여 토스터가 고장나지 않도록 하십시오.
2 롤빵이나 크라상을 데우기 틀에 올려놓습니다.
한 번에 2개 이상을 동시에 데우지 마십시오.
3 0 모드를 선택하려면 해당 모드 버튼을 누르
십시오.  
(그림 16)
이전에 선택된 모드에 따라 모드 버튼을 한 번 이상
눌러야 합니다.

만지지 않도록 조심하십시오.
,
,

중지 버튼의 불이 켜집니다.
디스플레이에 굽기 시간이 표시되고 카운트 다
운이 시작됩니다. 마지막 1분은 초 단위로 나타
납니다 (그림 7).

참고: 토스터 위쪽의 중지 버튼을 누르면 아무 때
나 굽기를 중단하고 식빵을 꺼낼 수 있습니다 (그
림 8).
5 필요에 따라 토스터 작동 중에 굽기 설정을 조
절할 수 있습니다 (그림 9).
토스터 작동 중에 + 버튼을 누르면 바싹 구울 수 있
고, - 버튼을 누르면 살짝 구울 수 있습니다.
, 굽기 시간과 굽기 설정은 디스플레이에서 조절
합니다.

4 토스팅 레버를 아래쪽으로 눌러 켜십시오.
참고: 굽기 설정은 조절할 수 없습니다. 이 모드는
데우기를 위한 고정 설정으로 작동합니다.
참고: 롤빵이나 크라상을 보다 따뜻하게 데우려
면 뒤집어서 토스팅 레버를 다시 아래쪽으로 누르
십시오.
취침 모드
토스터를 5분 동안 사용하지 않으면 자동으로 취침
모드로 넘어갑니다. 토스터를 재시작하려면 아무
버튼이나 누르십시오.
청소
본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.
1 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.

참고: 살짝 굽기 위한 낮은 온도 설정을 선택하면
빵이 바로 튀어 올라올 수 있습니다. 이는 원하는
정도로 빵이 이미 구워졌다는 의미입니다.

2 제품을 식혀주십시오.
3 젖은 천으로 토스터를 닦으십시오. 절대 연마
성 세제를 사용하지 마십시오.

6 굽기가 완료되면 신호음이 들리고 디스플레이
가 여러 번 깜박인 다음 빵이 위로 튀어 올라옵
니다.
7 굽기가 완료된 식빵을 꺼내십시오. 작은 조각
을 꺼내려면 토스팅 레버를 위쪽으로 조금 더
들어올리십시오 (그림 10).
참고: 토스터 안에 식빵이 끼었을 경우, 벽면 콘센
트에서 플러그를 뽑고 토스터가 식은 다음 식빵을
꺼내십시오. 칼과 같은 날카로운 물건은 사용하지
말고, 토스터 안쪽의 금속 부품에 닿지 않도록 하
십시오.
식빵 해동 기능
1 8 모드를 선택하려면 해당 모드 버튼을 누르십
시오.  (그림 11)
이전에 선택된 모드에 따라 모드 버튼을 한 번 이상
눌러야 합니다.
2 원하는 굽기 설정을 선택하고 토스팅 레버를 아
래쪽으로 눌러 켜십시오(‘식빵 굽기’란 참
조).
구운빵 재가열하기
1  모드를 선택하려면 해당 모드 버튼을 누르십
시오.  (그림 12)
이전에 선택된 모드에 따라 모드 버튼을 한 번 이상
눌러야 합니다.

4 디스플레이창은 마른 천으로 부드럽게 닦으십
시오.
5 빵 부스러기를 제거하려면 빵 부스러기 받침대
를 분리하십시오 (그림 17).
부스러기를 제거하기 위해 제품을 뒤집거나 흔들
지 마십시오.
-

환경
수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함
께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에
버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하
실 수 있습니다 (그림 18).

품질 보증 및 서비스
보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문
제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.
philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실
로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보
증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자:(02)7091200 *고객 상담실:(080)600-6600(수신자부담)
FAQ
이 란은 제품에 대해 가장 자주 묻는 질문을 포함
하고 있습니다. 원하는 질문에 대한 답변을 찾을 수
없는 경우 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

2 토스팅 레버를 아래쪽으로 눌러 켜십시오.
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않습니다.
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플러그가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있지 않
을 수 있습니다.
취침 모드일 수 있습니다. 취침 모드로 넘어갔는
지 확인하려면 아무 버튼이나 누르십시오.
토스터의 전자 시스템에 결함이 발생했을 수 있습
니다. 필립스를 비롯한 필립스 지정 서비스센터에
서 토스터를 검사, 수리 또는 교체하십시오.

2. 토스터에 식빵이
끼었을 경우 어떻게
꺼내야 하나요?

플러그를 뽑고 토스터를 식힌 다음, 조심해서 식
빵을 꺼내십시오. 식빵을 꺼낼 때는 전열선이 손
상되지 않도록 조심하십시오. 이때 금속 물체는
절대 사용하지 마십시오.

3. 식빵이 너무 타거
나 잘 구워지지 않습
니다. 어떻게 해야 하
나요?

식빵이 너무 타면 낮은 온도 설정을 선택하고, 잘
구워지지 않으면 높은 온도 설정을 선택해 보십
시오.

4. 토스터에서 연기가
납니다.

넣은 식빵에 비해 너무 높은 굽기 설정을 선택했
습니다. 중지 버튼을 눌러 작동을 중지하십시오.

5. 전원 코드가 손상
되었습니다. 어떻게
해야 하나요?

제품의 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필
립스 서비스 센터 또는 필립스 지정점에 의뢰하
여 교체하십시오.

6. 식빵의 한쪽면이
구워지지 않습니다.

한쪽면 굽기 모드를 선택했습니다. 다른 쪽도 구
우려면 구워지지 않은 면이 토스터 앞면을 향하
게 넣은 다음 ‘한쪽면 굽기’란의 지침을 따르
십시오.

7. 데우기 모드나 재
가열 모드에서는 왜
굽기 설정을 변경할
수 없나요?

롤빵 및 크라상을 데우거나 구운 식빵을 재가열
할 경우 토스터는 최적의 결과를 위해 고정 설정
으로 작동합니다.

8. 왜 롤빵이나 크라
상의 한쪽만 데워지
나요?

빵 데우기 받침대에서는 롤빵이나 크라상의 한쪽
면만 데워집니다. 롤빵이나 크라상을 뒤집고 다
시 데우십시오. ‘롤빵, 크라상 데우기’란의 지
침을 따르십시오.

9. 토스터의 디스플레
이이 깜박이거나 계속
켜져 있습니다. 어떻
게 해야 하나요?

벽면 콘센트에서 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으십
시오. 그래도 디스플레이가 계속 깜박일 경우 전
자 시스템에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 필
립스를 비롯한 필립스 지정 서비스센터에서 토스
터를 검사, 수리 또는 교체하십시오.

10. 이 토스터로 샌
드위치(예: 치즈를
넣은)를 만들 수 있
나요?

안 됩니다. 이 토스터는 샌드위치를 만들기에 적
합하지 않습니다.
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ภาษาไทย
ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5

I

ตะแกรงอุ่น
ปุ่มหยุดการทำงาน
คันโยกสำหรับปิ้ง
หน้าจอแสดงผล
ขีดแสดงระดับการตั้งค่าความเหลืองกรอบ
ถาดรองเศษขนมปัง
ควบคุมความเหลืองกรอบ (+ และ -)
ปุ่มโหมด (เพื่อเลือกรูปแบบการทำงาน)
การปิ้งปกติ
การละลายน้ำแข็งและการปิ้ง
การปิ้งด้านเดียว (เหมาะสำหรับขนมเบเกิ้ลและขนมเบเก็ตส์)
การปิ้งซ้ำ
การอุ่นโรลและครัวซองค์
คันโยกสำหรับอุ่น
ข้อควรจำ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป
ก่อนใช้เครื่อง โปรดตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่แสดงไว้ด้านล่างของเครื่อง
ซึ่งควรตรงกับแรงดันไฟฟ้าหลักในบ้าน
เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
หากสายไฟหลักของเครื่องเสียหาย ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์, ศูนย์บริการ
ที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ย
นให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
ไม่ควรนำเครื่องหรือสายไฟจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ
ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพ
จิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจใช้งานเครื่องนี้
เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิด
ชอบในด้านความปลอดภัย
เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นเครื่องนี้
ไม่ควรปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือขอบพื้นที่เครื่องตั้งอยู่
และอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้กับพื้นผิวส่วนที่มีความร้อน
อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีการควบคุมดูแล ไม่ควรใช้เครื่องใต้หรือใกล้กั
บผ้าม่าน วัตถุไวไฟอื่นๆ หรือวางใต้ตู้ติดผนัง เพราะขนมปังอาจลุกไหม้ได้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะด้านบนของเครื่องปิ้งขนมปัง เนื่องจากจะเ
กิดความร้อนมากระหว่างปิ้ง ให้สัมผัสปุ่มควบคุมเท่านั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ ควรเทเศษขนมปังในถาดทิ้งทุกครั้งและวางถาด
เข้าที่เดิมให้ถูกต้อง
หากพบว่ามีไฟลุกไหม้หรือมีควันเกิดขึ้น ควรถอดปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังออกโ
ดยทันที
หากขนมปังแผ่นติดอยู่ในเครื่องปิ้ง ให้ถอดปลั๊กออก ปล่อยให้เย็นลง
แล้วจึงเอาขนมปังออกได้ ไม่ควรใช้มีดหรือวัตถุมีคม เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนท
ำความร้อนเสียหายได้
เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม และไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง
ไม่ควรใส่อาหารหรือห่อฟอยล์โลหะขนาดใหญ่เกินเข้าไปในเครื่องปิ้งขนมปัง
เพราะอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้
ไม่ควรวางเครื่องปิ้งบนพื้นผิวที่มีความร้อน
ตะแกรงอุ่นมีไว้เพื่อการอุ่นโรลหรือครัวซองค์เท่านั้น ไม่ควรวางอาหารอื่นบนตะ
แกรงอุ่น เพราะอาจเป็นอันตรายได้

กดปุ่ม – หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต่ำกว่า หากต้องการได้ขน
มปังปิ้งที่เกรียมน้อยลง
กดปุ่ม + หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งเพื่อเลือกการตั้งค่าที่สูงกว่า หากต้องการได้ขน
มปังปิ้งที่เกรียมมากขึ้น
หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าที่เลือกไว้

,

4 กดคันโยกสำหรับการปิ้งขนมปังลงเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน  (รูปที่ 6)
คันโยกสำหรับการปิ้งนี้จะกดให้ค้างไว้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเสียบปลั๊กไฟเครื่องเท่านั้น

1

ก่อนใช้งานครั้งแรก

ลอกสติ๊กเกอร์ที่ตัวเครื่องออก และใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ
เช็ดทำความสะอาด

2

ให้เครื่องทำการปิ้งโดยไม่ใส่ขนมปังสัก 2-3 รอบ นำเครื่องปิ้งไปไว้ในห้
องอากาศถ่ายเทดี และเลือกการตั้งค่าความเหลืองกรอบระดับสูงสุด
วิธีการนี้ช่วยกำจัดฝุ่นที่อาจสะสมอยู่บนชิ้นส่วนทำความร้อน และป้องกันไม่ให้มีกลิ่นที่
ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในระหว่างการปิ้ง

หมายเหตุ: สามารถหยุดการปิ้งและดีดขนมปังออกได้ทุกเมื่อโดยการกดปุ่ม
STOP ที่ด้านบนของเครื่อง (รูปที่ 8)
5

คุณสามารถปรับการตั้งค่าความเหลืองกรอบได้ในระหว่างการปิ้ง
ถ้าต้องการ (รูปที่ 9)
คุณสามารถกดปุ่ม + หากต้องการขนมปังปิ้งที่เกรียมมากขึ้นหรือปุ่ม – หากต้องการขน
มปังปิ้งที่เกรียมน้อยลงได้ในระหว่างการปิ้ง
,
ระยะเวลาการปิ้งและการตั้งค่าความเหลืองกรอบจะปรับให้เห็นบนจ
อแสดงผล
หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกการตั้งค่าต่ำกว่าเพื่อให้ได้ขนมปังปิ้งที่เกรียมน้อยลง
ขนมปังอาจดีดออกมาทันที เพราะมีอุณหภูมิถึงระดับความเหลืองกรอบที่ต้อ
งการแล้ว
6

เมื่อปิ้งเสร็จจะได้ยินเสียงบี๊พ หน้าจอกะพริบ 2-3 ครั้ง
และขนมปังจะดีดออกมา

7

นำขนมปังปิ้งออก ในการนำขนมปังขนาดเล็กกว่าออก คุณสามารถเลื่อ
นคันโยกสำหรับการปิ้งขึ้นได้อีกเล็กน้อย (รูปที่ 10)

หมายเหตุ: ถ้าขนมปังติดในเครื่อง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบติดผนัง
รอให้เครื่องเย็นลงแล้วค่อยๆ นำขนมปังออก ห้ามใช้มีดหรือของมีคมอื่นๆ
เพื่อนำขนมปังออก และไม่ควรสัมผัสชิ้นส่วนภายในเครื่องที่เป็นโลหะ
การปิ้งขนมปังแช่แข็ง

1

สามารถปรับความยาวของสายไฟได้โดยพันไว้รอบๆ ขาตั้งบริเวณฐาน
ของเครื่อง (รูปที่ 2)

2

วางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคงให้ห่างจากผ้าม่านหรือวัสดุอื่นที่ติด
ไฟง่าย

3

เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง
การปิ้งขนมปัง

1

ใส่ขนมปัง 1-2 แผ่นลงในเครื่องปิ้งขนมปัง (รูปที่ 3)

2

เลือกโหมด 7 ด้วยการกดปุ่มโหมดจนกระทั่ง 7
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล คุณอาจกดปุ่มโหมดเพียงครั้งเดียวหรือหลายค
รั้งขึ้นอยู่กับการกดเลือกโหมดครั้งก่อนหน้า  (รูปที่ 4)

3 เลือกระดับความเหลืองกรอบที่ต้องการ  (รูปที่ 5)
เลือกการตั้งค่าต่ำเพื่อให้ได้ขนมปังปิ้งเกรียมน้อยและการตั้งค่าสูงเพื่อให้ได้ขนมปังปิ้
งเกรียมมาก
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1

ถอดปลั๊กไฟออก

2

ปล่อยให้เครื่องเย็นลง

3

ทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่
มีฤทธิ์กัดกร่อน

4

ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดหน้าจอแสดงผลโดยไม่ต้องออกแรงกด

5

เลื่อนถาดรองเศษขนมปังออกจากเครื่องปิ้งเพื่อขจัดเศษขนมปัง (รูปที่ 1
7)
ห้ามคว่ำเครื่องปิ้งลง และห้ามเขย่าเศษขนมปังให้หลุดออกจากเครื่อง
สภาพแวดล้อม
-

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว
ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่ดี (รูปที่ 18)
การรับประกันและการบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของฟิลิปส์ได้ที่ www.
philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัทฟิลิปส์ในประเทศของคุณ
(หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันท
ั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ของบริษัทฟิลิปส์ในประเทศ หรือติดต่อแผนกบริการของบริษัท Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV
คำถามที่พบบ่อย

ในบทนี้จะแสดงคำถามเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นที่พบบ่อย
หากคุณไม่พบคำตอบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการภายในประเทศของคุณ
คำถาม

คำตอบ

1. เหตุใดเครื่องปิ้งจึงไม่ทำงาน

อาจไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย
่างถูกต้อง
อาจอยู่ในโหมดพักเครื่อง ให้กดปุ่มใดก็ได
้เพื่อตรวจดูว่า ได้มีการเปิดใช้งานโหมดพั

1 เลือกโหมด 8 ด้วยการกดปุ่มโหมด  (รูปที่ 11)
คุณอาจกดปุ่มโหมดเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับการกดเลือกโหมดครั้งก่อน
หน้า
2

กเครื่องหรือไม่

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องปิ้งอาจช
ำรุดเสียหาย ให้นำเครื่องปิ้งไปตรวจสอ
บและซ่อมแซมหรือขอเปลี่ยนเป็นเครื่อง
ใหม่ได้ที่บริษัทฟิลิปส์หรือศูนย์บริการที่
ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์

เลือกการตั้งค่าความเหลืองกรอบที่ต้องการ และกดคันโยกสำหรับการปิ้ง
ลงเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน (ดูที่หัวข้อ ‘การปิ้งขนมปัง’)
การปิ้งขนมปังซ้ำ

1 เลือกโหมด  ด้วยการกดปุ่มโหมด  (รูปที่ 12)
คุณอาจกดปุ่มโหมดเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับการกดเลือกโหมดครั้งก่อน
หน้า
2

การปิ้งขนมปังด้านเดียว
เหมาะสำหรับขนมเบเกิ้ลและขนมเบเก็ตส์
1

แบ่งครึ่งขนมเบเกิ้ลและเบเก็ตส์ตามแนวยาว และลดความยาวของขนม
เบเก็ตส์ลงให้เหลืออย่างมากที่สุด 13 เซนติเมตร

2

ใส่ขนมปังเข้าไปในเครื่องปิ้ง โดยหันด้านที่ต้องการจะปิ้งไปทางด้านหน้
าของเครื่อง  (รูปที่ 13)

3 เลือกโหมด 9 ด้วยการกดปุ่มโหมด  (รูปที่ 14)
คุณอาจกดปุ่มโหมดเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับการกดเลือกโหมดครั้งก่อน
หน้า
4

เลือกการตั้งค่าความเหลืองกรอบที่ต้องการ และกดคันโยกสำหรับการปิ้ง
ลงเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน (ดูที่หัวข้อ ‘การปิ้งขนมปัง’)
การอุ่นโรลและครัวซองค์

1

ดันคันโยกสำหรับอุ่นลง และกางตะแกรงอุ่นออก (รูปที่ 15)

ห้ามวางโรลที่ต้องการอุ่นไว้ด้านบนของเครื่องโดยตรง ให้กางตะแกรงอุ่นออก
ทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องปิ้ง
2 วางโรลและครัวซองค์บนตะแกรงอุ่น
ไม่ควรอุ่นเกิน 2 ชิ้นในเวลาเดียวกัน
3 เลือกโหมด 0 ด้วยการกดปุ่มโหมด  (รูปที่ 16)
คุณอาจกดปุ่มโหมดเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับการกดเลือกโหมดครั้งก่อน
หน้า
4

2. จะนำขนมปังที่ติดอยู่ในเครื่องปิ้ง

ถอดปลั๊กเครื่องออกแล้วรอให้เครื่องปิ้งเย็
นลง ค่อยๆ เอาขนมปังแผ่นออกจากเครื่อง
ขณะที่นำออกต้องระวังไม่ให้ชิ้นส่วนทำคว
ามร้อนเกิดความเสียหาย และห้ามใช้วัตถุที่
เป็นโลหะในการนี้โดยเด็ดขาด

3. ขนมปังปิ้งเกรียมมาก/น้อยเกินไป

ในครั้งถัดไป ให้เลือกการตั้งค่าที่ต่ำกว่า
หากขนมปังปิ้งเกรียมมากเกินไป และให้เ
ลือกการตั้งค่าที่สูงกว่า หากขนมปังปิ้งเกรี
ยมน้อยเกินไป

4. เหตุใดจึงมีควันออกจากเครื่องปิ้ง

คุณตั้งค่าการปิ้งไว้สูงเกินไปสำหรับขน
มปังชนิดนี้ ให้กดปุ่มหยุดการทำงานเพื่อ
หยุดการปิ้ง

5. หากสายไฟหลักชำรุด

หากสายไฟชำรุด คุณควรนำไปเปลี่ยนที่
บริษัทฟิลิปส์, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์

ออกได้อย่างไร

กดคันโยกสำหรับการปิ้งขนมปังลงเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับการตั้งค่าความเหลืองกรอบได้ โหมดนี้จะทำงา
นตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว เพื่อผลการใช้งานที่ดีที่สุด

การใช้งาน

ไม่ควรปล่อยให้เครื่องปิ้งขนมปังทำงาน โดยไม่มีการควบคุมดูแล

การทำความสะอาด

ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ

ปุ่มหยุดจะสว่างขึ้น
หน้าจอจะแสดงระยะเวลาการปิ้งและเริ่มนับเวลาถอยหลัง นาทีสุดท้ายจ
ะแสดงผลเป็นวินาที (รูปที่ 7)

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่า
งเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอ
ดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

หากไม่มีการใช้เครื่องปิ้งเป็นเวลา 5 นาที จะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติ
ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อใช้งานเครื่องปิ้งใหม่

ด้านบนของเครื่องปิ้งขนมปังจะเกิดความร้อนระหว่างปิ้ง ไม่ควรสัมผัสบริเว
ณดังกล่าว
,
,
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โหมดพักเครื่อง

เราจะป้องกันไม่ให้ไหม้เกรียมไ
ด้อย่างไร

เราต้องทำอย่างไร

เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
6. เหตุใดขนมปังอีกด้านหนึ่งไม่ไ

คุณได้เลือกการปิ้งด้านเดียว ถ้าต้องการป
ิ้งอีกด้านหนึ่งด้วย ให้ใส่ขนมปังลงในช่อง
โดยหันด้านที่ยังไม่ได้ปิ้งไปทางด้านหน้าข
องเครื่อง จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำในหั
วข้อ ‘การปิ้งขนมปังด้านเดียว’

7. เหตุใดจึงไม่สามารถเปลี่ยนการตั้ง
ค่าความเหลืองกรอบได้ เมื่อใช้โหมด

ในการอุ่นโรลและครัวซองค์และในการปิ้ง
ขนมปังซ้ำ เครื่องจะทำงานตามค่าที่ตั้งไว้ก่
อนแล้วเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

8. เหตุใดโรลหรือครัวซองค์จึงอุ่นเพ

โรลหรือครัวซองค์จะอุ่นได้เพียง
ด้านเดียวเท่านั้นบนตะแกรงอุ่น
ให้กลับด้านโรลหรือครัวซองค์แล้วอุ่นอีก
ครั้ง จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ
‘การอุ่นโรลและครัวซองค์’

ด้รับการปิ้ง

การอุ่นหรือโหมดการปิ้งซ้ำ
ียงด้านเดียว

กดคันโยกสำหรับการปิ้งขนมปังลงเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับการตั้งค่าความเหลืองกรอบได้ โหมดนี้จะทำงา
นตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว เพื่อผลการใช้งานที่ดีที่สุด
หมายเหตุ: หากต้องการให้โรลหรือครัวซองค์อุ่นมากยิ่งขึ้น ให้กลับด้านแล้วกด
คันโยกสำหรับการปิ้งขนมปังลงอีกครั้ง
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คำถาม
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คำตอบ

9. หน้าจอแสดงผลของเครื่องปิ้ง
กะพริบต่อเนื่องหรือสว่างตลอด
เราต้องทำอย่างไร

ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนังแล้วเสีย
บกลับเข้าไปใหม่ หากหน้าจอแสดงผลยังก
ะพริบต่อเนื่องอีก แสดงว่าระบบอิเล็กทรอ
นิกส์อาจชำรุด ในกรณีนี้ ให้นำเครื่องปิ้งไ
ปตรวจสอบและซ่อมแซมหรือขอเปลี่ยนเป
็นเครื่องใหม่ได้ที่บริษัทฟิลิปส์หรือศูนย์บริ
การที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์

10. สามารถปิ้งแซนวิช
(ที่ใส่เนยแข็ง) ในเครื่องนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ เครื่องปิ้งขนมปังนี้ไม่เหมาะสำหรับ
การปิ้งแซนด์วิช

2006/10/31

4222.002.9922.2

7/7

