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1 min 500 ml 2
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(MAX)(MAX)(MAX)(MAX)

5 x 1 sec 300 g P

5 x 1 sec 500 g P/2

30 sec 50 g P

60 sec 250 g 2

30 sec 200 g 2

  
2-3 min

500 g

360 ml

350 ml 1

1

  
30 sec 500 g 1

30 sec 500 g 1

4 pcs 130-70 sec

60-180 sec

30 sec 300 g 1

30 sec 2 pcs 1
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Manual do Usuário
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1 Importante
Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e 
guarde-o para futuras consultas.
Perigo
•	 Não mergulhe ou enxágue o motor.
Aviso
•	 Nunca use os dedos ou objetos para empurrar os ingredientes pelo 

bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use 
somente o pilão.

•	 Antes	de	conectar	o	aparelho	à	rede	elétrica,	verifique	se	a	voltagem	
indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem de 
energia local.

•	 Nunca conecte o aparelho a um botão do timer, pois isso pode causar 
situações de risco.

•	 Se	o	cabo	de	energia,	o	plugue	ou	outras	peças	estiverem	danificadas,	
não use o aparelho.

•	 Se	o	cabo	de	energia	estiver	danificado,	deverá	ser	substituído	pela	
Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos 
igualmente	qualificados	a	fim	de	evitar	situações	de	risco.

•	 Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades	físicas,	mentais	ou	sensoriais	reduzidas	ou	pouca	experiência	
e	conhecimento,	a	menos	que	sejam	supervisionadas	ou	instruídas	sobre	
o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

•	 Para a segurança das crianças, não as deixe brincar com o aparelho.
•	 Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
•	 Caso os alimentos grudem nas laterais do recipiente, desligue o aparelho 

e desconecte-o da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover 
os alimentos das laterais.

•	 Tenha cuidado ao pegar ou limpar os discos e a unidades de lâminas do 
processador	de	alimentos.	As	pontas	das	lâminas	são	muito	afiadas.

•	 Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho está 
conectado.	As	lâminas	são	muito	afiadas.

•	 Se	as	lâminas	ficarem	presas,	desconecte	o	aparelho	da	tomada	antes	de	
remover os ingredientes que estão causando o bloqueio. 

Cuidado
•	 Nunca desligue o aparelho girando o recipiente ou as tampas. Sempre 

desligue o aparelho girando o botão até a posição 0.
•	 Desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso.
•	 Antes de retirar a tampa do recipiente ou do copo, aguarde até que as 

peças em movimento parem de funcionar.
•	 Não	exceda	o	indicador	de	nível	máximo	do	recipiente.
•	 Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o 

alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.
•	 Antes de remover os acessórios, limpe ou carregue-os e desconecte o 

aparelho da tomada para desligá-lo.
•	 Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam 

especificamente	recomendados	pela	Philips.	Caso	contrário,	a	garantia	
será anulada.

•	 Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
•	 Não exceda os limites de quantidade e o tempo de processamento 

indicados no manual do usuário.
•	 Antes de processar alimentos quentes, deixe-os esfriar (< 80 ºC).
•	 Sempre deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente após o 

preparo.
•	 Certos	alimentos	podem	manchar	a	superfície	das	peças.	Porém	isso	

não prejudica o funcionamento das peças. Geralmente, as manchas 
desaparecem após algum tempo.

•	 Nível	de	ruído	=	85dB	[A]

Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a 
campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo 
com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, 
com	base	em	evidências	científicas	atualmente	disponíveis.

Reciclagem

  
O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de 
alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Sempre	que	observar	o	símbolo	de	proibição	com	uma	lixeira	colado	a	
um	produto,	significa	que	o	produto	está	protegido	pela	Diretiva	Européia	
2002/96/EC:

  
Nunca descarte o produto com o lixo doméstico. Procure informar-se 
a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e 
eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir 
conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a 
saúde humana.

2 Introdução
Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte 
que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome. 
Este aparelho possui uma trava de segurança interna. Você só poderá ligar 
o aparelho depois que o recipiente e a tampa do processador de alimentos 
estiverem devidamente montados.
Para obter receitas, acesse www.philips.com/kitchen

3 Use o processador de alimentos
Aviso

 • Nunca use o dedo ou um objeto para empurrar os alimentos pelo bocal de 
alimentos enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.

Unidade de lâminas
Antes	de	começar	a	usar	o	aparelho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	
com	a	figura	2.
Você pode usar a unidade de lâminas para picar, misturar ou obter 
consistência de purê. Você também pode usá-la para misturar massas de 
bolo.

Nota

 • Sempre coloque a unidade de lâminas no recipiente antes de acrescentar os 
alimentos.

 • Não use a unidade de lâminas para picar alimentos muito duros, como grãos de 
café,	noz-moscada,	açafrão	e	cubos	de	gelo,	pois	ela	pode	ficar	sem	corte.

 • Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por 
muito	tempo.	Caso	contrário,	os	alimentos	ficarão	muito	quentes,	derreterão	e	
ficarão	granulados.	

Dica

 • Corte os alimentos em pedaços grandes de aproximadamente 3 x 3 x 3 cm.
 • Ao triturar cebolas, corte cada uma em quatro pedaços e coloque-as no 

recipiente. Gire o botão até a posição P algumas vezes para obter um resultado 
homogêneo. 

 • Como remover os alimentos que grudam na lâmina ou na parte interna do 
recipiente? 1. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. 2. Remova a tampa 
da tigela. 3. Remova os alimentos da lâmina ou das laterais do recipiente com uma 
espátula.

Acessório para amassar
Antes	de	começar	a	usar	o	aparelho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	
com	a	figura	3.
Você pode usar o acessório para amassar para preparar massas de pão ou 
pizza.	Pode	ser	necessário	ajustar	a	quantidade	de	líquido	na	receita	da	massa,	
dependendo das condições de umidade e temperatura de sua cozinha.

Nota

 • Não use o acessório para amassar para misturar massas de bolo. Para isso, use a 
unidade de lâminas. 

 • Sempre coloque o acessório para amassar no recipiente antes de acrescentar os 
ingredientes.

 • Gire o botão de controle de velocidades para a posição pré-programada para 
bater (velocidade 1).

Disco emulsificador
Antes	de	começar	a	usar	o	aparelho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	
com	a	figura	4.
O	disco	emulsificador	pode	ser	utilizado	para	bater	claras	em	neve	e	cremes	
e fazer maionese.

Nota

 • Não	use	o	disco	emulsificador	para	bater	massas	ou	preparar	misturas	para	bolo	
com manteiga ou margarina.

Encaixes
Antes de começar, escolha os encaixes desejados e monte-os de acordo 
com	a	figura	5.

Cuidado

 • Tenha cuidado ao usar a lâmina fatiadora dos encaixes. Ela tem uma ponta muito 
afiada.

 • Nunca use o disco para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
 • Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal de 

alimentos.

Dica

 • Para melhor fatiar/ralar, coloque os alimentos no tubo de alimentos e mantenha-
os no lugar com o pilão. Gire o botão de controle de velocidades para a 
velocidade 1 e empurre os alimentos suavemente para o tubo.

Acessório liquidificador (Opcional)
Você	pode	encomendar	um	liquidificador	(pelo	código	de	serviço	número	
4203-065-50480) de seu revendedor Philips ou de uma assistência técnica 
autorizada Philips como acessório extra.

4 Limpeza e armazenamento
Aviso

 • Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

Cuidado

 • Não deixe as pontas das lâminas e dos discos entrarem em contato com objetos 
duros.	Isso	pode	fazer	com	que	a	lâmina	fique	sem	corte.

 • As	pontas	das	lâminas	são	afiadas.	Tenha	cuidado	ao	limpar	a	unidade	de	lâminas	
do	processador	de	alimentos,	a	unidade	de	lâminas	do	liquidificador	e	os	discos.

1 Limpe o motor com um pano úmido.
2 Limpe as outras peças com água quente (< 60 °C) e um pouco de 

detergente ou as coloque na lava-louças.
3 Guarde o produto em um local seco. 

5 Garantia e assistência técnica
Caso você precise de informações ou tenha algum problema, acesse o site 
da Philips em www.philips.com ou entre em contato com a Central de 
Atendimento	ao	Cliente	do	seu	país	(o	número	de	telefone	se	encontra	no	
folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento ao 
Cliente	no	seu	país,	dirija-se	a	um	representante	local	da	Philips.


