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Important

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.
Read this user manual carefully before you use
the appliance, and save the user manual for future
reference.

Danger
• Do not immerse the motor unit
in water nor rinse it under the
tap.
Warning
• Never use your fingers or an
object to push ingredients into
the feeding tube while the
appliance is running. Only use
the pusher.
• Before you connect the
appliance to the power, make
sure that the voltage indicated
on the bottom of the appliance
corresponds to the local power
voltage.
• Never connect this appliance
to a timer switch, to avoid a
hazardous situation.
• Do not use the appliance
if the power cord, the plug,
protecting cover or any other
parts are damaged or has
visible cracks.
• If the power cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service center
authorized by Philips, or

•

•

•
•

•

•

similarly qualified persons to
avoid a hazard.
This appliance shall not be
used by children. Keep the
appliance and its cord out of
reach of children.
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.
Never let the appliance run
unattended.
If food sticks to the wall of the
blender jar or bowl, switch
off the appliance and unplug
it. Then use a spatula (not
provided) to remove the food
from the wall.
Be careful when you are
emptying the bowl, handle
or clean the discs, the blade
units and the juicer sieve. The
cutting edges are very sharp.
Do not touch the blades,
especially when the appliance
is plugged in. The blades are
very sharp.
EN
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•

If the blades get stuck, unplug
the appliance before you
remove the ingredients that
block the blades.
• Let hot ingredients cool down
(<60°C) before processing
them.
• Be careful if hot liquid is
poured into the food processor
or blender as it can be ejected
out of the appliance due to a
sudden steaming.
• This appliance is intended for
household use only.
Caution
• In order to avoid a hazard due
to inadvertent resetting of the
thermal cut-out, this appliance
must not be supplied through
an external switching device,
such as a timer, or connected
to a circuit that is regularly
switched on and off by the
utility.
• Never switch off the appliance
by turning the blender jar, the
bowl or its lid. Always switch
off the appliance by turning
the speed selector to 0.
• Unplug the appliance
immediately after use.
• Always wait until the moving
parts stop running, then switch
off and unplug the appliance
8
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•

•

•

•

•

before opening the lid and
reaching into any of the parts
that move in use.
Always switch off and unplug
the appliance if it is left
unattended, and before
assembling, disassembling,
cleaning and changing
accessories, or approaching
parts that move in use.
Thoroughly clean the parts
that come into contact with
food before you use the
appliance for the first time.
Refer to the instructions and
table for cleaning given in this
manual.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
that Philips does not
specifically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
Do not exceed the maximum
level indication on the bowl or
the jar. Follow the quantities,
processing time and speed as
indicated in the user manual.
Always let the appliance cool
down to room temperature
after each batch that you
process.

•

Certain ingredients such
as carrots may cause
discolorations on the surface
of the parts. This does not
have a negative effect on
the parts. The discolorations
usually disappear after some
time.
Noise level: Lc = 87 dB [A]

Electromagnetic fields (EMF)

k Citrus press sieve
l Mill (HR7520 / HR7530 only)

E ng l i s h

•

m Storage tray (HR7530 only)
n Measuring cup for blender
o Blender lid
p Blender jar
q Seal ring
r Detachable blade unit for blender/mill
(HR7520 / HR7530 only)
s Motor unit with control knob

3

Before first use

This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF).

Before you use the appliance and accessories for the
first time, thoroughly clean the parts that come into
contact with food.

Recycling

To explore more helpful tips and basic recipes online,
you can:

This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).

1 Go to www.philips.com.
2 Click the search button on the homepage.
3 Type your product number HR7510/HR7520/

Follow your country’s rules for the separate collection
of electrical and electronic products. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the
environment and human health.

2

Overview (Fig. 1)

a Food processor pusher
b Food processor bowl lid
c Blade unit
d Kneading accessory
e Emulsifying disc
f French fried disc (HR7530 only)
g Double-sided disc

HR7530 in the search box.

4 Find or download the information you need from
the searching result.

5 For inspiring recipes, visit

www.philips.com/kitchen.

Motor thermal protection
(Auto-stop protection against
overload)
Your food processor is designed to be protected from
overheating and over-current conditions during use.
In case of overload, it will automatically stop to
prevent motor damage.

A: For fine slicing

To reset the appliance, follow the steps below:
1 Turn the knob to 0 position and then unplug it.

B: For fine shredding

2 Remove some of the ingredients to reduce the

h Drive shaft
i Food processor bowl
j Citrus press cone

load.
Allow the appliance to cool down for 20 minutes.

3
4 Connect the power plug to the power supply and
reselect the desired speed.

EN
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4

Use your food
processor

General Assembly
Before you use or assemble any of the accessories,
make sure that you assemble according to Fig. 2 to 8.
1 Turn the bowl clockwise until you hear a click to
fix it onto the motor unit.
2 Assemble the accessory or the accessory
equipped with the shaft to the bowl.
3 Put the ingredients in the bowl.

4 Put the lid on the bowl, and turn the lid clockwise

To remove food that sticks to the blade or to the
inside of the bowl, use a spatula to remove the excess
after you switch off the appliance.
Usage/Application

Purpose

Mincing meat/fish

Meat balls, fish cake, burger

Chopping onion/
herb

Salsa, pesto or for garnishing

Crumbing nuts or
chocolates

Toppings or garnishing for
salads, bread, puddings

Pureeing nuts

Almond or peanut butter
paste

Mashing potatoes

Make potato mesh

Mixing and beating Mixing cake batters

until you hear a click to fix it. Then put the pusher
into the feeding tube.

•

For the discs, put the ingredients into the
feeding tube with the pusher.

5 Connect the power plug to the power supply.
6 Check the advised ingredient quantity and
setting in Fig. 9. Turn the knob to the desired
speed setting.

7

After use, turn the knob to 0, and then unplug
the appliance.

Color matching speed guide

Note
•• Always put the blade unit in the bowl before you start
to add the ingredients.

•• Do not use the blade unit to chop hard ingredients, like
••

coffee beans, turmeric, nutmeg, and ice cubes, as this
may cause the blade to get blunt.
Do not let the appliance run too long when you
chop (hard) cheese or chocolate. Otherwise these
ingredients become too hot, start to melt, and turn
lumpy.

Kneading accessory (Speed 1)

For perfect results every time, match the accessory
color to the same speed color near the knob area.
Use speed 1 to whip cream, beat eggs, make pastries
and bread doughs. Use speed 2 to chop onions,
mince meat, make smoothies and more (Refer to
Fig.9 for details).
Color

Optimized speed

Light orange

Speed 1

Deep orange

Speed 2

Blade unit (Speed 2)
Before you start, make sure that you assemble
according to Fig. 2.
You can use the blade unit to chop, mix, mince,
crumble or puree ingredients.

10
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Before you start, make sure that you assemble
according to Fig. 3.
Turn the knob to speed 1 to start. Turn the knob to
speed 0 to stop when the dough is formed.
You can use the kneading accessory for a quick and
fuss-free kneading of your dough for breads, rolls,
pastries, cookies, pies, and pasta.

Caution
•• Re-knead by hand only. Re-kneading in the bowl is not
recommended as it may make the processor unstable.

•• Do not put more than 500 gram flour at a time as it
may make the processor unstable.

Blender (Speed 2)

Before you start, make sure that you pick your desired
disc from following and assemble according to Fig. 4
and Fig. 5.

Before you start, make sure that you assemble
according to Fig. 6.

Name

Purpose

Emulsifying
disc

To whip, whisk, and
emulsify ingredients
(e.g. mayonnaise,
Hollandaise sauce,
and whipped cream.)

Double-sided
disc

French fried
disc

Shred and grate
ingredients (e.g.
cheese, carrot,
chocolate etc.) with
one side and slice
ingredients with the
other side (e.g. potato,
carrots etc.)
To cut ingredients into
thick strips.

Caution
•• Be careful when you handle the slicing blade of disc. It
has a very sharp cutting edge.

•• Never use the disc to process hard ingredients, like
••

ice cubes.
Do not exert too much pressure on the pusher when
you press ingredients into the feed tube.

E ng l i s h

Discs (Speed 1)

You can use the blender to prepare your milkshakes,
juice, soups and sauces using fruits, vegetables and
water or other liquids. It can also be used for making
mayonnaise.

Note
•• Never open the lid to put your hand or any object in the
jar while the blender is running.

•• Always assemble the sealing ring onto the blade unit
before you attach the blade unit to the blender jar.

•• To add liquid ingredients during processing, pour them
into the blender jar through the feeding hole.

•• Precut ingredients into small pieces before you process
them.

•• If you want to prepare a large quantity, process small
••
••

batches of ingredients instead of a large quantity at
once.
To avoid spillage: When you process a liquid tends to
foam (for example, milk), do not put more than 1 liter of
liquid in the blender jar.
Put the ingredients in the blender jar within the
maximum level indication.

Tip
•• For dry grinding use cases, e.g. make coffee bean
powder, use the mill accessory (CP6623) for best
results.

Note
•• Put the ingredients into the feeding tube with the

••

pusher. Fill the feeding tube evenly for the best
results. When you have to process a large amount of
ingredients, process small batches and empty the bowl
between batches.
When you find a small piece of ingredient left, you can
use it for other dishes.

Citrus press (Speed 1)
Before you start, make sure that you assemble
according to Fig. 7.
You can use the citrus press for fast and easy juicing
of your citrus fruits such as orange, lemon and
grapefruit.

EN
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Caution

Note

•• The cutting edges are sharp. Be careful when you clean

•• Put the sieve for citrus press on the shaft in the bowl.

••

••

Make sure that the projection on the sieve is locked
in the slot of the bowl handle. When the sieve is fixed
correctly, you hear a click.
Press the citrus fruit onto the cone. Stop pressing to
remove the pulp from the sieve if necessary. When
you finish pressing or want to remove the pulp, turn
the knob to speed 0 and remove the bowl from the
appliance with the accessories on it.
Do not exert too much pressure on the cone when you
press citrus fruits on it

Mill (Speed 2) (HR7520 /
HR7530 only)

the blade unit of the food processor, the blade unit of
the blender and the discs.

1 Clean the motor unit with a moist cloth.
2 Clean the other parts in hot water (< 60°C) with
some washing-up liquid or in a dishwasher.

6

Push the power cord into the integrated cord
storage (Fig. 11).
Store the product in a dry place.

1

2
3 Put the small accessories in the storage tray
(Fig. 12).

Before you start, make sure that you assemble
according to Fig.8.
You can use the mill to chop coffee beans,
peppercorns, nuts, herbs, dried fruits etc.
Dried fruits such as figs can be chopped and used
as toppings for yoghurt or spread for your bread or
biscuit.
For best results when processing dried Turkey figs,
use max of 25 g at speed P for 5 seconds.

5

Cleaning
Warning

•• Before you clean the appliance, unplug it.

12

EN

Storage

Caution
•• Carefully handle the blades and discs during storage.

Make sure that the cutting edges of the blades and
discs do not come into contact with hard objects. This
may cause the blade to get blunt.

7

Guarantee and
service

If you have a problem, need service, or need
information, see www.philips.com/support or
contact the Philips Consumer Care Center in your
country. The phone number is in the worldwide
guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center
in your country, go to your local Philips dealer.

אחריות ושירות

7

במקרה של בעיה כלשהי ,צורך בשירות או במידע ,בקר
בכתובת  www.philips.com/supportאו פנה אל מוקד
שירות הלקוחות של פיליפס במדינתך .מספרי הטלפון
מופיעים בתעודת האחריות הכלל-עולמית .אם אין מרכז
שירות לקוחות במדינתכם ,פנו אל המשווק המקומי של
פיליפס.
עברי ת
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מערבל (מהירות )2
לפני כל דבר ,יש לוודא שהמכשיר הורכב בהתאם לאיור .6

מטחנה (מהירות ( )2דגמים
 HR7520 / HR7530בלבד)

ניתן להשתמש במערבל כדי להכין מילקשייק ,מיץ,
מרק ורוטב מפירות ,ירקות ומים או נוזלים אחרים .ניתן
להשתמש בו גם להכנת מיונז.

לפני כל דבר ,יש לוודא שהמכשיר הורכב בהתאם לאיור .8

הערה
•
•
•
•
•
•
•

•לעולם אין לפתוח את המכסה כדי לשים את היד או חפץ
כלשהו בקנקן בזמן שהמערבל פועל.
•לפני חיבור יחידת הלהבים לקנקן המערבל יש להרכיב
עליה תמיד את טבעת האיטום.
•כדי להוסיף רכיבי מזון בזמן העיבוד ,שפוך אותם אל תוך
קנקן הבלנדר דרך חור ההזנה.
•לפני עיבוד רכיבי המזון ,חתוך אותם לחתיכות קטנות.
•אם ברצונך להכין כמות גדולה ,עבד כמויות קטנות של
רכיבי מזון במקום כמות גדולה בבת אחת.
•כדי למנוע שפיכה :במהלך עיבוד ,נוזל נוטה ליצור קצף
(לדוגמה ,חלב) ,אל תשים יותר מ 1-ליטר של נוזל בקנקן
המערבל.
•שים את רכיבי המזון בקנקן המערבל מבלי שיחרגו מסימון
הכמות המרבית.

ניתן להשתמש במטחנה כדי לקצוץ פולי קפה ,גרגרי
פלפל ,אגוזים ,עשבי תבלין ,פירות יבשים וכד'.
פירות יבשים כגון תאנים ניתן לקצוץ ולהשתמש כתוספת
ליוגורט או לפזר על הלחם או הביסקוויט.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעיבוד תאנים טורקיות
מיובשות ,השתמש ב 25-גר' לכל היותר במהירות P
למשך  5שניות.

5

אזהרה
•

עצה
•

לפני כל דבר ,יש לוודא שהמכשיר הורכב בהתאם לאיור .7
תוכל להשתמש במסחטת פרי ההדר כדי לסחוט
במהירות ובקלות את פירות ההדר כגון תפוזים ,לימונים
ואשכוליות.

הערה
•

•

•

•שים את המסננת של מסחטת פרי ההדר בתושבת
שבקערה .יש לוודא כי הבליטה שעל המסננת נעולה
בחריץ שבידית הקערה .כשהמסננת מותקנת כהלכה,
יישמע צליל קליק.
•לחץ את פרי ההדר על הקונוס .הפסק ללחוץ כדי להסיר
את הקליפות מהמסננת ,לפי הצורך .בסיום הלחיצה או אם
אתה רוצה להסיר את הקליפות ,סובב את הבורר למהירות
 0והסר את הקערה מהכלי כשהאביזרים מחוברים אליה.
•אין להפעיל יותר מדי כוח על הקונוס בעת לחיצת הפירוט עליו

•לפני ניקוי האביזר ,יש לנתקו משקע החשמל.

זהירות

•לצורך טחינה יבשה ,למשל הכנת אבקת קפה ,השתמש
באביזר המטחנה ( )CP6623כדי לקבל את התוצאות
הטובות ביותר.

מסחטת פרי הדר (מהירות )1

ניקוי

•

1

•להבי החיתוך חדים ביותר .יש לנקוט זהירות במהלך
ניקוי יחידת הלהבים של מעבד המזון ,יחידת הלהבים של
המערבל והרשתות.

1יש לנקות את יחידת המנוע עם מטלית לחה.

2 2יש לנקות את החלקים האחרים במים חמים
(<  )60°Cומעט נוזל כלים ,או במדיח כלים.

6
1

אחסון
1יש לדחוף את כבל החשמל אל תוך תא האחסון
לכבל החשמל (איור .)11

2 2אחסן את המוצר במקום יבש.
3 3שים את האביזרים הקטנים במגש האחסון (איור.)12

זהירות
•

•במהלך האחסון ,טפל בלהבים וברשתות בזהירות .ודא
שקצוות החיתוך של הלהבים והרשתות אינם באים במגע
עם חפצים קשים .הדבר עשוי להקהות את הלהבים.

HE
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השתמש במהירות  1להקצפת קצפת ,ביצים ,להכנת
מאפים ובצק ללחם .השתמש במהירות  2כדי לקצוץ בצל,
לטחון בשר ,להכין שייקים ועוד (לפרטים עיין באיור .)9
צבע

מהירות מיטבית

כתום בהיר

מהירות 1

כתום כהה

מהירות 2

ניתן להשתמש באביזר הלישה לצורך לישה מהירה
וחלקה של בצק ללחם ,ללחמניות ,למאפים ,לעוגיות,
לפשטידות ולפסטה.

זהירות
•
•

עברי ת

•לישה חוזרת ביד בלבד .לא מומלץ לבצע לישה חוזרת
בקערה מכיוון שהפעולה תוביל לחוסר יציבות של המעבד.
•אין לשים יותר מ 500-גרם קמח בכל פעם ,משום
שהפעולה תוביל לחוסר יציבות של המעבד.

יחידת להבים (מהירות )2
לפני כל דבר ,יש לוודא שהמכשיר הורכב בהתאם לאיור .2
ניתן להשתמש ביחידת הלהבים כדי לקצוץ ,לערבב,
לטחון ,לפורר או ליצור מחית של רכיב מזון.

רשתות (מהירות )1
לפני כל דבר ,יש לוודא שבחרת את הרשת הרצויה מתוך
הרשימה הבאה והרכבת אותה בהתאם לאיור  4ואיור .5

כדי להסיר מזון שנדבק ללהבים או לפנים הקערה,
השתמש במרית להסרת העודפים לאחר הוצאת
האביזר.

קיצוץ בצל/עשבים

המטרה
כדורי בשר ,קציצת דג,
המבורגר
סלסה ,פסטו או לקישוט

שימוש/יישום

פירור אגוזים או
שוקולד

הוספת תוספות או קישוט
לסלט ,ללחם ,לפודינג

הכנת מחית אגוזים
הכנת מחית תפוחי
אדמה
ערבוב ובחישה

מחית חמאת שקדים או בוטנים

טחינת בשר/דגים

•
•

אביזר לישה (מהירות )1
לפני כל דבר ,יש לוודא שהמכשיר הורכב בהתאם לאיור .3
יש לסובב את הבורר למהירות  1כדי להתחיל .יש לסובב
את הבורר למהירות  0כאשר הבצק מתמצק.
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רשת לטוגנים

ערבוב בלילה

•יש להניח תמיד את יחידת הלהבים בקערה לפני
שמתחילים להוסיף את רכיבי המזון.
•אין להשתמש ביחידת הלהבים כדי לקצוץ רכיבי מזון קשים
כמו פולי קפה ,כורכום ,אגוז מוסקט וקוביות קרח ,משום
שפעולה זו עלולה לגרום להקהיית הלהבים.
•אין להשאיר את המכשיר פועל במשך זמן רב מדי במהלך
קיצוץ של גבינה (קשה) או שוקולד .אחרת רכיבי המזון
מתחממים יתר על המידה ,מתחילים להתמוסס ומתמלאים
גושים.

HE

רשת דו-צדדית

הכנת מחית תפוחי אדמה

הערה
•

שם
רשת ליצירת
אמולסיה

המטרה
להקצפה ויצירת
אמולסיה של רכיבי מזון
(למשל ,מיונז ,רוטב
הולנדז וקצפת).
גריסה וגירוד של רכיבי
מזון (למשל גבינה ,גזר,
שוקולד וכד') בצד אחד
וחיתוך רכיבי מזון בצד
השני (למשל תפוח
אדמה ,גזר וכד')
לחיתוך רכיבי מזון
לפסים דקים.

זהירות
•
•
•

•יש לנקוט זהירות בעת הטיפול בלהב החיתוך של הרשת.
ללהב קצוות חיתוך חדים מאוד.
•לעולם אין להשתמש ברשת כדי לעבד רכיבי מזון קשים,
כמו קוביות קרח.
•אין להפעיל יותר מדי לחץ על הדוחף בעת דחיסת רכיבי
מזון אל תוך צינור ההזנה.

הערה
•

•

•שים את רכיבי המזון בתוך צינור ההזנה בעזרת הדוחף.
לתוצאות הטובות ביותר ,מלא את צינור ההזנה באופן
אחיד .כשיש לעבד כמות גדולה של רכיבי מזון ,עבד מנות
קטנות ורוקן את הקערה בין המנות.
•כשנותרת פיסת מזון קטנה ,ניתן להשתמש בה למאכלים
אחרים.

2

סקירה כללית (איור )1

 aדוחף של מעבד מזון
 bמכסה קערה של מעבד מזון
 cיחידת להב
 dאביזר לישה

מגן תרמי למנוע (הגנת עצירה
אוטומטית כנגד עומס יתר)
מעבד המזון מוגן מפני התחממות יתר ומפני זרם יתר
במהלך השימוש.
במקרה של עומס יתר ,מעבד המזון מפסיק את פעולתו
באופן אוטומטי כדי למנוע נזק למנוע.

 eרשת ליצירת אמולסיה
 fרשת לטוגנים (דגם  HR7530בלבד)
 gרשת דו-צדדית
א :לחיתוך עדין

כדי לאפס את המכשיר ,פעל לפי השלבים הבאים:

1

2 2הוצא חלק מרכיבי המזון על מנת להפחית את
העומס.

ב :לגריסה עדינה
 hגל הינע
 iקערה של מעבד מזון
 jקונוס מסחטת פרי הדר
 kמסננת של מסחטת פרי הדר
 lמטחנה (דגם  HR7520 / HR7530בלבד)

3 3אפשר למכשיר להתקרר במשך  20דקות.
4 4חבר את תקע החשמל לשקע ובחר שוב את
המהירות הרצויה.

4

 mמגש אחסון (דגם  HR7530בלבד)
 nכוס מדידה עבור מערבל
 pקנקן הבלנדר

לפני השימוש באביזר כלשהו או הרכבתו ,יש לוודא
שהוא הורכב בהתאם לאיור  2עד .8

 qטבעת אטם
 rיחידת להב נשלפת עבור בלנדר/מטחנה (דגם
 HR7520 / HR7530בלבד)
 sיחידת מנוע עם בורר בקרה

לפני השימוש הראשון

לפני השימוש הראשון במכשיר ובאביזרים ,יש לנקות
ביסודיות את החלקים הבאים במגע עם מזון.
לקבלת עצות מועילות נוספות ומתכונים בסיסיים
באינטרנט:

1

השימוש במעבד
המזון שלך

הרכבה כללית

 oמכסה הבלנדר

3

1יש לסובב את הבורר למהירות  ,0ולאחר מכן לנתק
את המכשיר משקע החשמל.

1היכנס לאתר .www.philips.com

2 2לחץ על לחצן החיפוש
3 3הקלד את מספר המוצר שברשותך מדגם
 HR7510/HR7520/HR7530בתיבת החיפוש.
בדף הבית.

4 4מצא או הורד את המידע הדרוש לך מתוך תוצאות
החיפוש.
5 5לקבלת מתכונים מעוררי השראה ,בקר באתר
.www.philips.com/kitchen

1

1כדי להרכיב את הקערה על יחידת המנוע ,סובב
אותה בכיוון השעון עד להישמע קליק.

2 2הרכב בקערה את האביזר או האביזר הכולל ציר.
3 3שים את רכיבי המזון בקערה.
4 4שים את המכסה על הקערה וסובב אותו בכיוון
השעון עד להישמע קליק לנעילה .לאחר מכן שים
את הדוחף בתוך צינור ההזנה.
	•בעת שימוש ברשתות ,שים את רכיבי המזון
בתוך צינור ההזנה בעזרת הדוחף.
5 5חבר את תקע החשמל לשקע.
6 6בדוק את הכמות וההגדרות המומלצות לרכיבי המזון
באיור  .9יש לסובב את הבורר למהירות הרצויה.
7 7בתום השימוש ,יש לסובב את הבורר למהירות ,0
ולאחר מכן יש לנתק את המכשיר משקע החשמל.

מדריך להתאמת צבעי מהירות
לקבלת תוצאות מושלמות בכל פעם ,התאם את צבע
האביזר לאותו צבע מהירות ליד הבורר.

HE
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עברי ת

כיוון שהוא עלול להישפך
אל מחוץ למכשיר עקב אידוי
פתאומי.
	•מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי
בלבד.
זהירות
	•על מנת למנוע סכנה כתוצאה
מהפעלה בשוגג של המפסק
התרמי ,אסור שהמכשיר יוזן
בחשמל באמצעות התקן מיתוג
חיצוני ,כגון טיימר ,או לחבר
אותו למעגל חשמלי המופעל
ומנותק בקביעות על ידי השירות.
	•לעולם אין לכבות את המכשיר
על ידי סיבוב קנקן הבלנדר,
הקערה או המכסה שלה .תמיד
כבה את המכשיר על ידי סיבוב
בורר המהירות ל.0-
	•מייד לאחר שימוש ,יש לנתק את
המכשיר משקע החשמל.
	•המתן תמיד עד לעצירת החלקים
הנעים ,לאחר מכן כבה את
המכשיר ונתקו משקע החשמל
לפני פתיחת המכסה וטיפול
בחלקים שנעים בזמן השימוש.
	•יש לכבות תמיד את המכשיר
ולנתקו משקע החשמל ,אם
הוא נשאר ללא השגחה וכן
לפני הרכבה ,פירוק ,ניקוי
והחלפת אביזרים ,או כאשר יש
צורך לגעת בחלקים נעים בעת
שימוש.
	•לפני השימוש הראשון במכשיר,
יש לנקות ביסודיות את החלקים
17
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הבאים במגע עם מזון .לצורך
ניקוי ,עיין בהוראות ובטבלה
שבמדריך זה.
	•לעולם אין להשתמש באביזרים
או בחלקים של יצרן אחר או
בכאלו שלא הומלצו במפורש על
ידי פיליפס .במקרה של שימוש
באביזרים או בחלקים כאלו,
יבוטל תוקף האחריות.
	•אין לחרוג מהמפלס המרבי
המצוין על הקנקן או הקערה.
הקפד על הכמויות ,זמני העיבוד
והמהירות המצוינים במדריך
למשתמש.
	•לאחר כל מנה שאתה מעבד ,יש
תמיד להניח למכשיר להתקרר
עד לטמפרטורת החדר.
	•רכיבי מזון מסוימים ,כגון גזר,
עלולים לגרום להסרת הצבע
שעל פני החלקים .אין לכך
השפעה שלילית על החלקים.
הסרת הצבע בדרך כלל תופיע
לאחר זמן מה.
	•רמת רעש]Lc = 87 dB [A :

שדות אלקטרומגנטיים ()EMF
מכשיר זה של פיליפס עומד בכל התקנים המתייחסים
לשדות אלקטרומגנטיים (.)EMF

מיחזור
סמל זה משמעותו שאין להשליך מוצר זה עם
האשפה הביתית (.)EU/2012/19
פעלו לפי הכללים הנהוגים במדינתכם לגבי
איסוף נפרד של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה המיועדים
לסילוק .סילוק נכון מסייע במניעת פגיעה באיכות
הסביבה ובבריאותם של בני אדם.

1

חשוב

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת
מוצרי פיליפס! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה
שפיליפס מעניקה ללקוחותיה ,יש לרשום את המוצר
בכתובת.www.philips.com/welcome
לפני השימוש במכשיר ,יש לקרוא בקפידה את המדריך
למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה
	•אין לטבול את יחידת המנוע
במים ואין לשטוף אותה תחת
מים זורמים.
אזהרה
	•לעולם אל תשתמש באצבעותיך
או בחפץ כלשהו כדי לדחוף את
החומרים אל תוך צינור ההזנה,
כאשר המכשיר פועל .יש
להשתמש בדוחף בלבד.
	•לפני חיבור המכשיר לחשמל ,יש
לוודאי שהמתח המצוין בתחתית
המכשיר זהה למתח רשת
החשמל המקומית.
	•כדי למנוע מצבים מסוכנים,
לעולם אין לחבר את המכשיר
למתג קוצב זמן.
	•אין להשתמש במכשיר אם כבל
החשמל ,התקע ,כיסוי המגן או
חלקים אחרים פגומים או אם יש
בהם סדרים נראים לעין.
	•כדי למנוע מצב מסוכן ,אם כבל
החשמל פגום ,יש להחליף
אותו במרכז שירות מורשה של
פיליפס או אצל נותני שירות
בעלי אותה רמת הסמכה.
	•מכשיר זה אינו מיועד לשימושם
של ילדים .יש להחזיק את

המכשיר ואת כבל החשמל שלו
הרחק מהישג ידם של ילדים.
	•אנשים בעלי יכולת פיזית,
חושית או שכלית מוגבלת ,וכן
אנשים חסרי ניסיון וידע יכולים
להשתמש במכשיר הזה רק אם
השימוש נעשה תחת השגחה או
לאחר שקיבלו הדרכה על אופן
השימוש הבטוח בו והם מבינים
את הסיכונים הכרוכים.
	•לעולם אין להפעיל את המכשיר
ללא השגחה.
	•אם המזון נדבק לדפנות קנקן
או כוס המערבל ,יש לכבות את
המכשיר ולנתק אותו מהחשמל.
לאחר מכן ,יש להשתמש במרית
(שאינה מסופקת) להורדת המזון
מהדופן.
	•יש להיזהר בעת ריקון הקערה,
הטיפול או הניקוי של הרשתות,
יחידות הסכין והמסננת של
מסחטת המיץ .הלהבים חדים
ביותר.
	•אין לגעת בלהבים ,בייחוד
כאשר המכשיר מחובר לחשמל.
הלהבים חדים ביותר.
	•אם הלהבים נתקעים ,יש לנתק
את המכשיר משקע החשמל,
לפני הוצאת המרכיב שחוסם את
הלהבים.
	•אפשר לרכיבי מזון חמים
להתקרר (< )60°Cלפני עיבודם.
	•יש להיזהר בעת מזיגת נוזל חם
אל תוך מעבד המזון או הבלנדר,
HE
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