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ENGLISH

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips Walita! To fully 
benefit from the support that Philips Walita offers, register your product at 
www.philips.com.br/clube.

General description (Fig. 1)
1 Pusher
2 Small feeding tube
3 Lid with XL feeding tube
4 Coarse shredding disc 
5 Fine shredding disc
6 Fine slicing disc 
7 Coarse slicing disc 
8 Julienne disc
9 Disc holder
10 XL julienne disc (RI1388 only)
11 Tool holder
12 Bowl with spout
13 Base
14 Control knob

Important
Read these instructions for use carefully before using the appliance and save 
them for future reference.

Danger
 - Never immerse the base in water or any other liquid, nor rinse it under 

the tap. 

Warning
 - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local 

mains voltage before you connect the appliance.
 - Only connect the appliance to an earthed wall socket.
 - This appliance is not intended to be operated by means of an external 

timer or a separate remote control system.
 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are 

damaged.
 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips 

Walita, a service centre authorised by Philips Walita or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

 - This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and if they understand the hazards involved.

 - This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its 
cord out of the reach of children.

 - Do not allow children to play with the appliance.
 - Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop 

on which the appliance stands.
 - Keep the appliance and the mains cord away from hot surfaces. 
 - Never use your fingers or an object (e.g. a spatula) to push ingredients 

down the feeding tube while the appliance is running. Only use the 
pusher for this purpose.

 - Never use a spoon, a spatula or similar to remove ingredients out of the 
salad maker during operation. In terms you have to remove something 
out of the feeding tube, always switch off the appliance and unplug it 
before you do so. 

 - Do not grab into the feeding tube or spout while the appliance is 
plugged in. 

 - Never let the appliance run unattended.
 - Be very careful when you handle the discs. Be especially careful when 

you remove them from the bowl, when you empty the bowl and when 
you clean it. Their cutting edges are very sharp.

 - Always fully unwind the mains cord before you plug in the appliance. 
 - Never operate the appliance without lid. 

Caution
 - This appliance is intended for normal household use only. It is not intended 

for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or 
other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, 
motels, bed and breakfasts and other residential environments.

 - If the appliance is used improperly or for professional or semi-
professional purposes or if it is not used according to the instructions 
in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips Walita 
refuses any liability for damage caused.

 - If the appliance is damaged, always have it replaced with one of the 
original type, otherwise your guarantee is no longer valid.

 - Never use any accessories or parts from other manufacturers or 
that Philips Walita does not specifically recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

 - Always place the appliance on a flat, dry, stable surface.
 - Do not use the appliance or any of its parts in the microwave. 
 - Do not move the appliance while it is operating.
 - Always switch off the appliance and disconnect it from the mains before 

you assemble, disassemble, clean and store it. 
 - Always switch off the appliance by turning the control knob to 0.
 - Wait until moving parts stop running before you remove the lid of the 

appliance.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips Walita appliance complies with all applicable standards and 
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Before first use
 1  Remove all packaging material from the appliance. 
 2  Thoroughly clean the parts that come into contact with food before 

you use the appliance for the first time.

Preparing for use
Let hot ingredients cool down before you process them (max. temperature 
80°C/175°F). 

Using the appliance
Never process hard ingredients like ice cubes with the appliance.
The cutting edges are very sharp. Do not touch them.
 (Fig. 2)

Cleaning and maintenance
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids 
such as petrol or acetone to clean the appliance.
Warning: Never immerse the base in water, nor rinse it under the tap.  
Do not clean it in the dishwasher either. 

Caution: If water or other liquids ends up between the base and the bowl with 
spout, dry the base properly before you continue using the appliance again. 

Note: All parts except the base can be cleaned in the dishwasher

Ordering accessories
To purchase accessories or spare parts for this appliance, go to your Philips 
Walita dealer or a Philips Walita service centre. If you have any difficulties 
obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Walita 
Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in the 
worldwideguarantee leaflet. You can also visit www.philips.com.br/
suporte for information on where to buy accessories. 

Guarantee and support
If you need information or support, please visit the Philips Walita website at 
www.philips.com.br/suporte or contact the Philips Walita Consumer 
Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide 
guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go 
to your local Philips Walita dealer. 

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. 3).

Recipe 
Shred Gouda

 1  Shred Gouda cheese with the fine shredding insert for maximal  
2 minutes.

 2  Use the shredded cheese as topic for your homemade Pizza, for 
cheese Spaetzle or to gratinate other dishes. 



 - Não utilize o aparelho nem qualquer uma de suas peças no forno de 
micro-ondas. 

 - Não mova o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
 - Sempre desligue e desconecte o aparelho da tomada antes de montá-

lo, desmontá-lo, limpá-lo e guardá-lo. 
 - Sempre desligue o aparelho girando o botão de controle de 

velocidades até 0.
 - Antes de retirar a tampa do aparelho, aguarde até que as peças em 

movimento parem de funcionar.

Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips Walita está em conformidade com todos os 
padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos 
eletromagnéticos.

Antes da primeira utilização
 1  Retire todos os materiais de embalagem do aparelho. 
 2  Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o 

alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.

Preparação para o uso
Antes de processar alimentos quentes, espere que esfriem (temperatura 
máxima: 80°C/175°F). 

Utilização do aparelho
Nunca use o aparelho para processar ingredientes duros, como cubos  
de gelo.
As bordas das lâminas são muito afiadas. Não toque nelas.
 (fig. 2)

Limpeza e manutenção
Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos 
agressivos, como querosene ou acetona, para limpar o aparelho.
Aviso: Não mergulhe a base na água, não lave-a em água corrente e não 
coloque-a na lava-louças. 

Cuidado: Se água ou algum outro líquido permanecer entre a base e 
a tigela com bocal, seque a base apropriadamente antes de continuar 
usando o aparelho. 

Nota: Todas as partes, exceto a base, podem ser colocadas na lava-louças.

Compra de acessórios
Para adquirir acessórios ou peças sobressalentes para este aparelho, dirija-se 
até um revendedor Philips Walita ou entre em contato com a Central de 
Atendimento ao Cliente Philips Walita. Caso você tenha dificuldade em adquirir 
acessórios para o seu aparelho, entre em contato com a Central de Atendimento 
ao Cliente Philips Walita do seu país (o número de telefone se encontra no 
folheto de garantia mundial). Ou se preferir, acesse www.philips.com.br/
suporte para obter informações sobre onde comprar acessórios. 

Garantia e suporte
Caso você precise de informações ou assistência técnica, acesse a página da 
Philips Walita em www.philips.com.br/suporte ou entre em contato 
com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita do seu país 
(o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Caso não haja 
uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, entre em contato com 
um revendedor local Philips Walita. 

Meio ambiente
 - Não descarte o aparelho no lixo doméstico no final de sua vida útil. 

Leve-o até um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. 
Dessa forma, você estará ajudando a preservar o meio ambiente (fig. 3).

Receita 
Queijo Gouda

 1  Triture queijo Gouda com o acessório para picar em pedaços finos 
por no máximo 2 minutos.

 2  Use o queijo ralado como ingrediente na sua pizza feita em casa, seu 
spaetzle de queijo ou para gratinar outros pratos.

CERTIFICADO DE GARANTIA  

PORTUGUÊS DO BRASIL

Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar 
ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre seu produto em 
www.philips.com.br/clube.

Descrição geral (fig. 1)
1 Pilão
2 Bocal de alimentos pequeno
3 Tampa com bocal de alimentos extralargo
4 Disco ralador para pedaços grossos
5 Disco ralador para pedaços finos
6 Disco fatiador
7 Disco fatiador para pedaços grossos
8 Disco para preparo à Juliana
9 Suporte do disco
10 Disco para preparo à Juliana extragrande (somente RI1388)
11 Porta-ferramentas
12 Tigela com bocal
13 Base
14 Botão de controle de velocidades

Importante
Antes de começar a usar o aparelho, leia atentamente estas instruções e 
guarde-as para futuras consultas.

Perigo
 - Nunca mergulhe a base na água nem em outro líquido e não a lave em 

água corrente. 

Aviso
 - Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho 

corresponde à tensão do local.
 - Conecte o aparelho somente a uma tomada de parede aterrada.
 - Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador 

externo ou sistema de controle remoto à parte.
 - Não use o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou outras peças 

estiverem danificadas.
 - Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela 

Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico 
qualificado para evitar situações de risco.

 - Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades 
física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e 
conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o 
uso seguro e os riscos.

 - Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
 - Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
 - Não deixe o cabo de energia pendurado na borda da mesa ou na 

bancada onde fica o aparelho.
 - Mantenha o aparelho e o cabo de energia longe de superfícies quentes. 
 - Nunca use os dedos ou um objeto (p. ex., uma espátula) para 

pressionar os ingredientes no bocal de alimentos enquanto o aparelho 
estiver funcionando. Use somente o pilão para essa finalidade.

 - Nunca utilize uma colher, espátula ou objeto semelhante para retirar 
os ingredientes da saladeira durante a operação. Sempre desligue o 
aparelho antes de remover algo do bocal de alimentos. 

 - Não segure o bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver 
conectado à tomada. 

 - Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
 - Tenha bastante cuidado ao pegar as lâminas, principalmente ao limpá-las, 

removê-las da tigela e esvaziar a tigela. As pontas são muito afiadas.
 - Sempre desenrole por completo o cabo de energia antes de conectar o 

aparelho na tomada. 
 - Nunca opere o aparelho sem a tampa. 

Atenção
 - Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Ele não deve ser 

usado em ambientes como cozinhas para funcionários em lojas, escritórios, 
farmácias ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser usado 
por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes residenciais.

 - Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins profissionais 
ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções 
do manual, a garantia perderá a validade e a Philips Walita se eximirá da 
responsabilidade pelo dano causado.

 - Se o aparelho estiver danificado, substitua-o sempre por um original. 
Caso contrário, a garantia não será mais válida.

 - Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não 
sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos 
mesmos invalida a garantia.

 - Sempre coloque o aparelho em uma superfície plana, seca e estável.



ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que 
o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA 
FISCAL de compra do produto.
Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o 
consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.
1.  Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e 

componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos  
de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos  
a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso  
na nota fiscal de compra.

2.   Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará 
automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir  
da 1ª aquisição.

3.  Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em 
contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

4.    Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas 
de transportes do produto correm por conta do consumidor.

5.  No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, 
serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.

6.   Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir : 
a)  Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em 

desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 b)  Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou 

consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 c)  Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar 

como não original,
 d)  Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 e)  Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma 

adulterado ou rasurado,
 f)  Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por  

agentes da natureza.
7.  Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA

VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
FEITO NA CHINA
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