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.
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Important
Read this user manual carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
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Danger
- Never immerse the motor unit in water or any
other liquid and do not rinse it under the tap.
Only use a moist cloth to clean the motor
unit.

Caution
- Switch off the appliance and disconnect
from supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
- None of the accessories is suitable for use in
the microwave.
- Always disconnect the appliance from the
mains if you leave it unattended and before
you assemble, disassemble or clean it.
- 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.
- This appliance is intended for household
use only. 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 refuses any
liability for damage caused.
- Only use this appliance for its intended
purpose as shown in the user manual.
- Never fill the beaker, XL chopper bowl
(specific types only) or compact chopper
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Speed selector
Power-on button
TURBO button
Motor unit
Release button
Blender bar with integrated blade unit
Whisk coupling unit (HR2633,HR2632 only)
Whisk (HR2633,HR2632 only)
Compact chopper lid (HR2633, HR2632 only)
Compact chopper blade unit (HR2633, HR2632 only)
Compact chopper bowl (HR2633, HR2632 only)
Double beater coupling unit (HR2636 only)
Beaters (HR2636 only)
XL chopper lid (HR2636, HR2633, HR2631 only)
XL chopper blade unit (HR2636, HR2633, HR2631 only)
XL chopper bowl (HR2636, HR2633, HR2631 only)

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 or
have visible cracks.
- 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.
- 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.
- 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 use the hand
blender without supervision.
- Do not touch the cutting edges of the blade
units under any conditions, especially when
the appliance is plugged in. The cutting edges
are very sharp.
- Never use a chopper blade unit without a
chopper bowl.
- To avoid splashing, always immerse the
blender bar into the ingredients before you
switch on the appliance, especially when you
process hot ingredients.
- Be careful when you pour hot liquid into the
beaker, as hot liquid and steam may cause
scalding.
- If one of the blade unit gets stuck, unplug the
appliance before you remove the ingredients
that block the blade units.
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bowl (specific types only) with ingredients
that are hotter than 80°C/175°F.
Do not exceed the quantities and processing
times indicated in the table.
Do not use the appliance with any of the
accessories longer than 3 minutes without
interruption. Let the appliance cool down for
15 minutes before you continue processing.
Clean the blade unit of the blender bar under
the tap. Never immerse in water.
After cleaning, let the blender bar dry.
Store it either horizontally or withthe blade
pointing upwards. Make sure the blade unit is
completely dry before you store the blender
bar.
Maximum noise level: 85db(A)

Overheat protection
This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance
overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let
it cool down for 10 minutes. Then put the mains plug back into the wall
socket and switch on the appliance again. Please contact your Philips
dealer or an authorised Philips service centre if the overheat protection
is activated too often.

Electromagnetic fields (EMF)
-

This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Using the appliance
Using the hand blender

Note: Do not use the hand blender to process hard ingredients
(e.g. ice cubes).

Using the double beater (HR2636 only)
Tip: When you beat egg whites, use a large bowl for the best result.
Tip: When you whip cream, use a beaker to avoid splashing.
Note:Do not process more than 1 batch without interruption.
Note: Do not use the double beater to prepare dough.

Using the chopper
Caution: Be very careful when you handle the chopper blade unit, the
cutting edges are very sharp. Be particularly careful when you remove
the blade unit from the chopper bowl, when you empty the chopper
bowl and during cleaning.
Notes:
- If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, switch off the
appliance. Then loosen the ingredients by adding liquid or using a
spatula.
- Always let the appliance cool down after chopping meat.
- For the best results when processing beef, please use refrigerated
beef cubes.
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).

Recycling
-

Do not throw away the product 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.

Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Breakfast spread recipe
Ingredients
-

120g honey
110g prunes

1

Put the honey in the fridge for several hours at 3°C.

2 Put the XL chopper blade unit in the XL chopper bowl.
3 Put the prunes in the XL chopper bowl and pour the honey over them.
4 Put the bowl with the prunes in the fridge for 1 hour at 3°C.
5 Put the XL chopper lid on the bowl and then fasten the motor unit
onto the bowl.
6 Press the turbo button and let the chopper operate for 5 seconds.

한국어

소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을
받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

제품정보
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속도 선택기
전원 버튼
터보 버튼
본체
열림 버튼
칼날부가 통합된 블렌더 바
거품기 결합부 (HR2633,HR2632에만 해당)
거품기 (HR2633,HR2632에만 해당)
소형 다지기 뚜껑 (HR2633, HR2632에만 해당)
소형 다지기 칼날부 (HR2633, HR2632에만 해당)
소형 다지기 용기 (HR2633, HR2632에만 해당)
이중 혼합기 결합부 (HR2636에만 해당)
혼합기 (HR2636에만 해당)
초대형 다지기 뚜껑 (HR2636, HR2633, HR2631에만 해당)
초대형 다지기 칼날부 (HR2636, HR2633, HR2631에만 해당)
초대형 다지기 용기 (HR2636, HR2633, HR2631에만 해당)

중요함
제품을 사용하기 전에 본 사용자 매뉴얼을 주의 깊게
읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

위험
- 절대로 본체를 물 또는 다른 액체에 담그거나 흐르는
수돗물로 헹구지 마십시오. 본체는 젖은 천으로만
닦으십시오.

참고:
- 재료가 다지기 용기의 벽면에 붙으면 제품의 전원을 끄십시오. 그런 다음
액체를 더하거나 주걱을 사용하여 벽면에 붙은 재료를 떼어내십시오.
- 고기를 다진 다음에는 항상 제품을 식히십시오.
- 최상의 성능을 위해 쇠고기의 경우 깍둑 썬 냉장 쇠고기를 사용하십시오.

경고
- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과
사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 플러그, 전원 코드 또는 기타 부품이 손상되었거나
금이 간 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스
서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여
교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과
지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을
사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질
수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을
받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의
감독이 필요합니다.
- 어린이가 사용하지 못하도록 주의하여 주십시오.
제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에
보관하십시오.
- 어린이가 혼자 핸드 블렌더를 사용하지 않도록
하십시오.
- 특히 제품에 전원이 연결되어 있을 때는 어떤
조건에서든 칼날부의 날카로운 부분을 만지지
않도록 주의하십시오. 칼날이 매우 날카롭습니다.
- 다지기 칼날부는 반드시 다지기 용기와 함께
사용하십시오.
- 특히 뜨거운 재료를 다룰 때, 재료가 튀지 않도록
전원을 켜기 전에 항상 바를 재료 속에 넣으십시오.
- 뜨거운 액체 또는 증기로 인해 화상을 입을
수 있으므로 뜨거운 액체를 용기에 따를 때는
주의하십시오.
- 만일 칼날부 중 하나가 움직이지 않으면 먼저 전원
코드를 뽑은 다음 칼날부에 끼어 있는 음식물을
꺼내십시오.

액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트(www.mall.philips.co.kr) 또는
필립스 대리점을 방문하십시오. 해당 지역의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도
됩니다. 자세한 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

주의
- 액세서리를 교체하거나 작동 중인 부품을 만질 경우
반드시 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 액세서리는 전자레인지용이 아닙니다.
- 제품을 사용하지 않고 자리를 비우거나 제품을 조립,
분리 및 청소하기 전에는 반드시 제품에서 전원
코드를 뽑으십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서
권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대
사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을
사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 제품을 부적절하게
사용하거나 사업장 또는 준사업장에서 사용하는
경우, 또는 사용 설명서에 따라 이용하지 않는 경우,
보증 서비스를 받을 수 없으며 필립스는 이로 인해
발생한 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 사용 설명서에 나온 본래 용도로만 제품을
사용하십시오.
- 용기나 초대형 다지기 용기(특정 모델만 해당)
또는 소형 다지기 용기(특정 모델만 해당)에
절대 80°C(175°F) 이상의 뜨거운 재료를 넣지
마십시오.
- 표에 표시된 용량 및 작동 시간을 초과하지
마십시오.
- 중단 없이 액세서리를 장착한 제품을 3분 이상
사용하지 마십시오. 제품이 식을 때까지 15분 정도
기다렸다가 다시 사용하십시오.
- 블렌더 바의 칼날부를 흐르는 물에 씻습니다. 절대로
물에 담그지 마십시오.
- 세척 후에는 블렌더 바를 건조시키십시오. 수평으로
또는 칼날을 위로 향하게 하여 보관하십시오. 블렌더
바를 보관하기 전에 칼날부를 완전히 말리십시오.
- 최대 소음 수준: 85db(A)
과열 방지
이 제품에는 과열 방지 기능이 탑재되어 있습니다. 제품이 과열되면 자동으로
전원이 꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 후 약 10분 동안 식히십시오. 그런 다음
전원 콘센트에 전원 플러그를 다시 꽂고 제품의 전원을 켜십시오. 과열 방지
기능이 너무 자주 작동하면 필립스 대리점 또는 필립스 지정 서비스 센터에
문의하십시오.

EMF(전자기장)
-

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을
준수합니다.

제품 사용하기
핸드 블렌더 사용
참고: 핸드 블렌더에 딱딱한 재료(예: 얼음) 등을
사용하지 마십시오.

이중 혼합기 사용(HR2636에만 해당)
도움말: 계란 흰자의 거품을 낼 때에는 최상의 효과를 얻기 위해 큰 용기를
사용하십시오.
도움말: 크림을 저을 때는 튀지 않도록 용기를 사용하십시오.
참고: 연속으로 두 번 이상 사용하지 마십시오.
참고: 반죽을 만드는 데 이중 혼합기를 사용하지 마십시오.

다지기 사용
주의: 다지기 칼날을 다룰 때는 칼날이 매우 날카로우므로 조심하십시오.
다지기 용기에서 칼날을 분리할 때, 다지기 용기를 비울 때, 그리고 세척할
때에는 특히 조심하십시오.

재활용
-

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된
재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수
있습니다.

보증 및 지원
보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트
(www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

브랙퍼스트 스프레드 레시피
재료
-

꿀 120g
자두 110g

1

꿀을 냉장고에 넣고 3°C에서 몇 시간 정도 보관하십시오.

2 초대형 다지기 칼날부를 초대형 다지기 용기에 넣으십시오.
3 자두를 초대형 다지기 용기에 넣고 그 위에 꿀을 부으십시오.
4 자두를 용기에 담아 1시간 정도 3°C에서 냉장 보관하십시오.
5 초대형 다지기 용기의 뚜껑을 닫고 본체를 용기 위에 고정시키십시오.
6 터보 버튼을 누르고 다지기를 5초 동안 작동시킵니다.

TIẾNG VIỆT

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được
lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại
www.philips.com/welcome.

Mô tả chung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Núm chọn tốc độ
Nút nguồn
Nút TURBO (Tăng cường)
Bộ phận động cơ
Nút ấn tháo
Thanh máy xay với bộ dao xay tích hợp
Đầu nối que đánh kem (chỉ có ở kiểu HR2633,HR2632)
Que đánh kem (chỉ có ở kiểu HR2633,HR2632)
Nắp máy xay thịt cỡ nhỏ (chỉ có ở kiểu HR2633, HR2632)
Bộ dao xay máy xay thịt cỡ nhỏ (chỉ có ở kiểu HR2633, HR2632)
Tô máy xay thịt cỡ nhỏ (chỉ có ở kiểu HR2633, HR2632)
Đầu nối que trộn kép (chỉ có ở kiểu HR2636)
Que trộn (chỉ có ở kiểu HR2636)
Nắp máy xay thịt cỡ XL (chỉ có ở kiểu HR2636, HR2633)
Bộ dao xay máy xay thịt cỡ XL (chỉ có ở kiểu HR2636, HR2633)
Tô máy xay thịt cỡ XL (chỉ có ở kiểu HR2636, HR2633)

Quan trọng
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng
thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.
Nguy hiểm
-- Không nhúng bộ phận động cơ vào nước hay bất kỳ
chất lỏng nào, cũng như không rửa dưới vòi nước.
Chỉ sử dụng vải ẩm để làm sạch bộ phận động cơ.
Cảnh báo
-- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng
với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối thiết bị
với nguồn điện.
-- Không nên sử dụng thiết bị nếu dây điện, phích cắm
hoặc những bộ phận khác bị hỏng hoặc có vết nứt
thấy rõ.
-- Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây
điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm
bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có
khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy
hiểm.
-- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm
cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan
hoặc tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến
thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an
toàn cho họ.
-- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng
không chơi đùa với thiết bị này.
-- Trẻ em không được sử dụng thiết bị này. Để thiết bị
và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
-- Không để trẻ nhỏ sử dụng máy xay cầm tay mà
không có sự giám sát.
-- Dưới bất kỳ tình huống nào, bạn cũng không nên
chạm vào các cạnh cắt của bộ dao xay, đặc biệt khi
thiết bị đang được cắm điện. Các cạnh cắt rất sắc.
-- Không sử dụng bộ dao xay của máy xay thịt nếu
không có tô xay thịt.
-- Để tránh bị bắn tung tóe, luôn nhúng thanh máy xay
vào nguyên liệu trước khi bật thiết bị, đặc biệt khi bạn
chế biến nguyên liệu nóng.
-- Hãy cẩn thận khi đổ chất lỏng nóng vào cốc, vì chất
lỏng nóng và hơi nước có thể gây bỏng.
-- Nếu một trong các dao xay bị kẹt, hãy rút phích cắm
ra khỏi nguồn điện trước khi lấy nguyên liệu làm kẹt
các bộ dao xay ra.

Chú ý
-- Tắt thiết bị và ngắt kết nối với nguồn điện trước
khi thay đổi phụ kiện hoặc chạm vào các bộ phận
chuyển động trong khi sử dụng.
-- Không có phụ kiện nào thích hợp với việc sử dụng
trong lò vi sóng.
-- Luôn ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện nếu thiết bị
không được giám sát và trước khi lắp ráp, tháo dỡ
hoặc vệ sinh thiết bị.
-- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà
Philips không khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ
kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo
hành sẽ bị mất hiệu lực.
-- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.
Nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc
dùng cho những mục đích chuyên nghiệp hay bán
chuyên nghiệp hoặc nếu thiết bị được sử dụng không
theo hướng dẫn, chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực
và Philips sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ
hư hỏng nào phát sinh.
-- Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng đã
định như mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
-- Không cho nguyên liệu nóng hơn 80°C/175°F vào
cốc, tô máy xay thịt cỡ XL (chỉ có ở một số kiểu
nhất định) hoặc tô máy xay thịt cỡ nhỏ (chỉ có ở một
số kiểu nhất định).
-- Không nên vượt quá số lượng và thời gian chế biến
được nêu trong bảng.
-- Không sử dụng thiết bị chung với phụ kiện bất kỳ
quá 3 phút liên tục. Để thiết bị nguội xuống trong 15
phút trước khi tiếp tục chế biến.
-- Rửa sạch bộ dao xay của thanh máy xay dưới vòi
nước. Không nên nhúng vào nước.
-- Sau khi rửa xong, để thanh máy xay ráo nước. Khi
bảo quản, hãy đặt thanh máy xay nằm ngang hoặc để
dao xay hướng lên trên. Đảm bảo bộ dao xay hoàn
toàn khô ráo trước khi bảo quản thanh máy xay.
-- Độ ồn tối đa: 85db(A)
Bảo vệ chống bị quá nóng
Thiết bị này được trang bị chức năng bảo vệ chống bị nóng quá. Nếu thiết bị nóng
quá, thiết bị sẽ tự động tắt. Tháo phích cắm điện của thiết bị ra và để máy nguội xuống
trong vòng 10 phút. Sau đó cắm lại phích cắm vào ổ cắm và bật lại thiết bị. Vui lòng
liên hệ với đại lý của Philips hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền của Philips nếu chức năng
bảo vệ chống bị nóng quá được kích hoạt thường xuyên.

Điện từ trường (EMF)

-- Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan
đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Sử dụng thiết bị

Sử dụng máy xay cầm tay
Lưu ý: Không sử dụng máy xay cầm tay để chế biến các nguyên liệu cứng (như đá viên).

Sử dụng que trộn kép (chỉ có ở kiểu HR2636)

Mẹo: Khi đánh lòng trắng trứng, sử dụng tô lớn để có được kết quả tốt nhất.
Mẹo: Khi đánh kem, hãy sử dụng cốc để tránh bị bắn tung tóe.
Lưu ý: Không nên chế biến liên tục quá 1 mẻ.
Lưu ý: Không sử dụng que trộn kép để chế biến bột nhào.

Sử dụng máy xay thịt
Chú ý: Cẩn thận khi xử lý bộ dao xay máy xay thịt, các lưỡi cắt rất sắc. Đặc biệt
thận trọng khi tháo bộ dao xay khỏi tô máy xay thịt, khi đổ nguyên liệu ra khỏi tô
máy xay thịt và khi làm sạch.
Lưu ý:
-- Nếu nguyên liệu dính vào thành của tô máy xay thịt, hãy tắt thiết bị. Sau đó cậy
chúng ra bằng cách thêm chất lỏng hoặc dùng thìa.
-- Luôn để thiết bị nguội xuống sau khi cắt thịt.
-- Để có kết quả tốt nhất khi chế biến thịt bò, vui lòng sử dụng miếng thịt bò hình
khối đông lạnh.
Để mua phụ kiện hoặc phụ tùng thay thế, hãy truy cập www.shop.philips.com/service
hoặc đến cửa hàng bán lẻ Philips của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm Chăm
sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của bạn (hãy xem tờ rơi bảo hành toàn cầu để
biết chi tiết liên hệ).

Tái chế

-- Không vứt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử
dụng nó, mà hãy đem sản phẩm đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như
vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập www.philips.com/support
hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.

Công thức làm món phết từ mận khô và mật ong
Nguyên liệu

-- 120 g mật ong
-- 110 g mận khô
1 Cho mật ong vào tủ lạnh trong vài giờ ở 3°C.
2 Đặt bộ dao xay máy xay thịt cỡ XL vào tô máy xay thịt cỡ XL.
3 Cho mận khô vào tô máy xay thịt cỡ XL và rót mật ong lên trên.
4 Đặt tô chứa mận khô vào tủ lạnh trong 1 giờ ở 3°C.
5	Đậy nắp máy xay thịt cỡ XL lên tô, sau đó vặn chặt bộ phận động cơ vào tô.
6 Nhấn nút tăng cường và để máy xay thịt hoạt động trong 5 giây.

