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

---

General description
1 Motor unit
2 Normal speed button
3 TURBO speed button
4 Blender bar with integrated blade unit
5 Beaker
6 Pusher
7 Food processor coupling unit
8 Coupling unit release button
9 Motor unit release button
10 Lid of food processor bowl
11 Feeding tube
12 Food processor bowl
13 Tool holder
14 Holder for shredding/slicing inserts
15 Thick shredding insert
16 Slicing insert
17 Blade unit
18 Mixing accessory coupling unit
19 Beaters
Not shown: protective cover of blade unit

--

Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap. Only use a moist
cloth to clean the motor unit.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- 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, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- Never let the appliance operate unattended.
-- Do not immerse the food processor coupling unit
and the mixing accessory coupling unit in water.
-- 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.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Do not touch the cutting edges of the blades,
especially when the appliance is plugged in. The
cutting edges are very sharp.
-- If the blades get stuck, unplug the appliance before
you remove the ingredients that block the blades.
-- Never use the chopper blade unit without the
chopper bowl.
-- Be very careful when you handle or clean the blade
units or the shredding/slicing inserts (either in the
insert holder or separately). Their cutting edges are
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very sharp. Be especially careful when you clean them
and when you empty the bowl.
Only use the appliance for its intended purpose to
avoid potential injury.
Be careful to avoid splashing when you process hot
ingredients.
None of the accessories are suitable for use in the
microwave.
Caution
Always unplug the appliance to disconnect it from the
mains before you leave the appliance unattended and
before you assemble or disassemble parts or start
cleaning the appliance.
This appliance is intended for household use only.
Do not exceed the quantities and processing times
indicated for the accessories in the tables.
If the ingredients stick to the wall of the beaker or
the food processor bowl, switch off and unplug the
appliance and loosen the ingredients with a spatula or
add some liquid.
Do not process more than 1 batch without
interruption. Let the appliance cool down to room
temperature before you continue processing.
Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your
guarantee becomes invalid.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
Before first use
Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you
use the appliance for the first time (see separate cleaning table).
Preparing for use
1 Let hot ingredients cool down before you chop them or pour them

into the beaker (max. temperature 80°C).

2 Cut large ingredients into pieces of approximately 2cm before you

process them.

3 Assemble the appliance properly before you put the plug in the

wall socket.

Using the appliance
Hand blender
The hand blender is intended for:
-- blending solid and liquid ingredients to make sauces, fruit juices, soups,
mixed drinks and shakes.
-- mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
-- pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
Mixing accessory
You can use the mixing accessory to whip cream and to whisk eggs,
egg whites and other soft ingredients.
Note: Make sure the beaker and the mixing accessory are dry and free from
grease when you whisk egg whites. Make sure the egg whites are at room
temperature to achieve the best result.
Note: Immerse the mixing accessory completely in the ingredients to avoid splashing.
Food processor
Blade unit
The blade unit is intended for chopping ingredients such as nuts, meat,
onions, hard cheese, boiled eggs, garlic, herbs, dry bread etc. to create
minced meat, dips and seasoning.
The cutting edges of the blade unit are very sharp! Be very careful when
you handle the blade unit, especially when you remove it from the bowl,
when you empty the bowl and during cleaning.

Insert holder with shredding/slicing insert
The insert holder with shredding/slicing inserts is intended for slicing and
shredding vegetables like cucumber, carrots, potatoes, leek and onions and
certain kinds of cheese. There is a shredding insert and a slicing insert.
Never process hard ingredients like ice cubes with the slicing/shredding inserts.
The cutting edges of the inserts are very sharp. Do not touch them.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
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. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Recipe
Biscuit icing
Ingredients:
-- 650g cold honey
-- 450g butter
-- 25g chopped almonds
-- 25g chopped chocolate
-- 1tsp cinnamon
1 Put the honey in the fridge for several hours.
2 Put all the ingredients in the food processor bowl.
3 Chop the ingredients for 5 seconds.
Spread the mixture onto some biscuits and enjoy.

TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar
1 Motor ünitesi
2 Normal hız düğmesi
3 TURBO hız düğmesi
4 Entegre bıçak üniteli blender çubuğu
5 Ölçek
6 İtme borusu
7 Mutfak robotu bağlantı ünitesi
8 Bağlantı ünitesi ayırma düğmesi
9 Motor ünitesi ayırma düğmesi
10 Mutfak robotu haznesinin kapağı
11 Besleme tüpü
12 Mutfak robotu haznesi
13 Aparat yuvası
14 Doğrama/dilimleme ek bıçakları için yuva
15 Kalın doğrama ek bıçağı
16 Dilimleme ek bıçağı
17 Bıçak ünitesi
18 Karıştırma aksesuarı bağlantı ünitesi
19 Çırpıcılar
Gösterilmiyor: Bıçak ünitesi koruyucu kapağı

Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun
ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere
batırmayın, musluk altında yıkamayın. Temizlemek için
nemli bir bezle silin.

Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları
hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Cihazı kendi halinde çalışır durumdayken bırakmayın.
-- Mutfak robotu bağlantı ünitesini ve karıştırma
aksesuarı bağlantı ünitesini suya batırmayın.
-- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli
kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
-- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı
ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden
uzak tutun.
-- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
-- Özellikle cihazın fişi prize takılıyken bıçakların kesici
kenarlarına dokunmayın. Kesici kenarlar son derece
keskindir.
-- Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri
çıkarmadan önce,cihazın fişini çekin.
-- Doğrayıcı bıçak ünitesini doğrayıcı haznesi olmadan
kesinlikle kullanmayın.
-- Bıçak ünitelerini veya doğrama/dilimleme ek bıçaklarını
(ek bıçak yuvasında veya yuvadan ayrı olarak) tutarken
veya temizlerken çok dikkatli olun. Bunların kesici
kenarları son derece keskindir. Özellikle bunları
temizlerken ve hazneyi boşaltırken dikkatli olun.
-- Potansiyel yaralanmaları engellemek için cihazı sadece
tasarlandığı amaç için kullanın.
-- Sıcak malzemelerle çalışırken sıçramaya karşı dikkatli olun.
-- Aksesuarların hiçbiri mikrodalga fırında kullanılmaya
uygun değildir.
Dikkat
-- Cihazı kaldırmadan ve cihazı sökmeden veya
takmadan ya da cihazı temizlemeye başlamadan önce
mutlaka fişini prizden çekin.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Tablolarda aksesuarlar için belirtilen miktarları ve
hazırlama sürelerini aşmayın.
-- Malzemeler ölçeğin veya mutfak robotu haznesinin
kenarlarına yapışırsa cihazı kapatın, prizden çekin
ve yapışan malzemeyi bir spatula ile çıkarın veya bir
miktar sıvı ekleyin.
-- Kesintisiz olarak 1 seferden fazla işlem yapmayın.
İşleme devam etmeden önce cihazın oda sıcaklığında
soğumasını bekleyin.
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle
önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz
geçersiz sayılacaktır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.

İlk kullanımdan önce
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, gıdayla temas edecek parçaları iyice
temizleyin (bkz. ayrı temizlik tablosu).
Cihazın kullanıma hazırlanması
1 Sıcak malzemeleri kesmeden veya ölçeğe dökmeden önce

soğumalarını bekleyin (maksimum sıcaklık 80°C)

2 Büyük malzemeleri işlemeden önce yaklaşık 2 cm’lik parçalar halinde kesin.
3 Fişi prize takmadan önce cihazı doğru şekilde kurun.

Cihazın kullanımı
El blenderi
El blenderinin kullanım amaçları:
-- Sos, meyve suyu, çorba, kokteyl ve içecek karışımları hazırlamak üzere
katı ve sıvı malzemeleri karıştırmak.
-- Krep hamuru veya mayonez gibi yumuşak karışımlar hazırlamak.
-- Bebek maması gibi pişmiş yiyecekleri püre haline getirmek.
Karıştırma aksesuarı
Karıştırma aksesuarını krema, yumurta , yumurta akı ve diğer yumuşak
malzemeleri çırpmak için kullanabilirsiniz.
Dikkat:Yumurta aklarını çırparken ölçek ve karıştırma aksesuarının kuru ve
yağsız olduğundan emin olun. En iyi sonuçlara ulaşmak için yumurta akları oda
sıcaklığında olmalıdır.
Dikkat: Sıçramayı önlemek için karıştırma aksesuarını malzemelere tamamen daldırın.
Mutfak robotu
Bıçak ünitesi
Bıçak ünitesi; kabuklu yemiş, et, soğan, sert peynir, haşlanmış yumurta,
sarımsak, otlar, kuru ekmek vb. malzemeleri doğrayarak kıyma, dip sos ve
baharat hazırlamak için kullanılabilir.
Bıçak ünitesinin kesici kenarları çok keskindir! Bıçak ünitesini tutarken,
özellikle üniteyi hazneden çıkarırken, hazneyi boşaltırken ve cihazı
temizlerken çok dikkatli olun.
Doğrama/dilimleme ek bıçağı için ek bıçak yuvası
Doğrama/dilimleme ek bıçakları için ek bıçak yuvası; salatalık, havuç, patates,
pırasa ve soğan gibi sebzeler ile belirli peynir türlerini dilimlemek ve doğramak
için tasarlanmıştır. Bir doğrama ek bıçağı, bir de dilimleme ek bıçağı bulunur.
Doğrama/dilimleme ek bıçakları ile kesinlikle buz gibi çok sert cisimleri
parçalamaya çalışmayın.
Ek bıçakların kesici kenarları çok keskindir. Bunlara dokunmayın.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/
service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda
ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz
(iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1).
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Tarif
Bisküvi kreması
Malzemeler:
-- 650 g soğuk bal
-- 450 g tereyağı
-- 25 g kıyılmış badem
-- 25 g kıyılmış çikolata
-- 1 çay kaşığı tarçın
1 Balı buzdolabında birkaç saat bekletin.
2 Malzemelerin tümünü mutfak robotu haznesine yerleştirin.
3 Malzemeleri 5 saniye karıştırın.
Karışımı bir miktar bisküvinin üzerine sürün ve keyfini çıkarın.

