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35 sec50 g
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8 sec80 g
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20 - 30 sec20 - 100 g
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2 - 5 P30 g
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Português

1 Importante
Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas 
futuras.

Aviso
•	 Não	toque	nas	lâminas	afiadas,	principalmente	

quando o aparelho está conectado. Se as lâminas 
ficarem	presas,	desconecte	o	aparelho	da	tomada	
antes de remover os ingredientes. Tenha muito 
cuidado	ao	manusear	as	lâminas	afiadas	de	corte,	
esvaziar a tigela e durante a limpeza.

•	 Desligue e desconecte o aparelho da tomada antes 
de:
•	 Remover	o	aparelho	do	suporte,	trocar	os	

acessórios ou se aproximar das peças que se 
movimentam durante o uso. 

•	 Montar,	desmontar	ou	limpar	o	aparelho.	
•	 Sair do local onde o aparelho está localizado.

•	 Não mergulhe o aparelho na água nem em outro 
líquido.

•	 Antes	de	ligar	o	aparelho,	verifique	se	a	tensão	
indicada no aparelho corresponde à tensão do local.

•	 Não	use	o	aparelho	se	o	plugue,	o	cabo	de	energia,	
a peneira giratória ou a tampa protetora estiver 
danificado	ou	com	rachaduras	visíveis.	Se	o	cabo	
de	energia	estiver	danificado,	deverá	ser	substituído	
pela	Philips,	por	uma	das	assistências	técnicas	
autorizadas	da	Philips	ou	por	técnicos	igualmente	
qualificados	para	evitar	situações	de	risco.

•	 Verifique	se	a	unidade	da	lâmina	está	fixada	com	
firmeza	e	a	tampa	devidamente	encaixada	ao	copo	
do	liquidificador	antes	de	usar	o	aparelho.

•	 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. 
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de 
crianças.

•	 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.

•	 Crianças devem ser supervisionadas para que elas 
não brinquem com o aparelho.

•	 Para	evitar	situações	de	risco	provocadas	pelo	
pressionamento	acidental	da	chave	térmica,	nunca	
ligue este aparelho a um temporizador.

•	 Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no 
processador	de	alimentos	ou	liquidificador,	pois	esse	
pode ser jogado para fora do aparelho em caso de 
vapor repentino.

•	 Nunca	monte	nem	desmonte	o	copo	misturador,	o	
copo da picadora nem o copo do moinho da base 
do motor enquanto a alimentação está ligada.

Cuidado
•	 Nunca use acessórios ou peças de outros 

fabricantes	ou	que	não	sejam	especificamente	
recomendados	pela	Philips.	Caso	contrário,	a	
garantia será anulada.

•	 Não exceda o indicador de nível máximo no copo 
do	liquidificador,	no	copo	do	triturador	(somente	
tipos	específicos)	e	no	copo	do	miniprocessador	
(somente	tipos	específicos).

•	 Não exceda os limites máximos de quantidade e 
de tempo de processamento indicados na tabela 
relevante.

•	 Se	os	alimentos	grudarem	na	parte	lateral	do	copo,	
do	copo	ou	do	recipiente,	desligue	e	desconecte	o	
aparelho	da	tomada.	Em	seguida,	use	uma	espátula	
para remover os alimentos das laterais.

•	 Nunca coloque ingredientes com temperatura 
superior a 80°C na jarra.

•	 Este	aparelho	destina-se	somente	a	uso	doméstico.
•	 Nível	de	ruído:	Lc	=	86	dB(A).

Trava de segurança interna
Esse	recurso	garante	que	o	aparelho	só	seja	ligado	quando	o	copo	do	liquidificador,	o	copo	
do multiprocessador ou o copo para viagem estiver encaixado à unidade do motor  
adequadamente.	Se	o	copo	do	liquidificador,	o	copo	do	multiprocessador	ou	o	copo	para	
viagem	estiver	encaixado	adequadamente,	a	trava	de	segurança	interna	será	destravada.

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

Reciclagem  
Não	descarte	o	aparelho	com	o	lixo	doméstico	no	final	de	sua	vida	útil.	Leve-o	a	
um	posto	de	coleta	oficial	para	que	possa	ser	reciclado.	Ao	fazer	isso,	você	ajuda	a	
preservar o meio ambiente.

2 Garantia e serviço
Caso	você	precise	de	informações	ou	suporte,	acesse	www.philips.com/support.

3 Visão geral (Fig.1)
a Tampa	do	copo	do	liquidificador Multiprocessador (somente nos modelos 

RI2874 e RI2876): 

b Filtro	(somente	no	modelo	
RI2874)

j Copo do multiprocessador

c Copo	do	liquidificador k Anel de vedação da unidade de lâminas do 
copo do multiprocessador

d Anel de vedação da unidade de 
lâminas	do	copo	do	liquidificador

l Unidade de lâminas do multiprocessador

e Unidade de lâminas do copo do 
liquidificador

m Tampa do copo do multiprocessador

f Motor Copo para viagem
g Trava de segurança interna n Tampa do copo para viagem

h Botão Pulse o Anel de vedação do copo para viagem

i Ranhura de armazenamento do 
cabo p Copo para viagem 

4 Antes do primeiro uso
Antes	de	usar	o	aparelho	pela	primeira	vez,	limpe	bem	todas	as	partes	que	entram	em	
contato	com	o	alimento	(consulte	a	Fig.	6).

5 Aplicação
Nota:
•	 Não exceda os limites máximos de quantidade e de tempo de processamento  

indicados na Fig. 2.
•	 Não use o aparelho por mais de 60 segundos por vez ao processar grandes  

quantidades;	deixe-o	esfriar	até	a	temperatura	ambiente	antes	da	próxima	operação.
•	 Encha o multiprocessador e o copo para viagem somente com ingredientes frios.

Como utilizar o liquidificador (Fig. 3)
Nota: encha	o	copo	do	liquidificador	somente	até	o	indicador	de	nível	máximo	(0,6L)	para	
evitar vazamentos.
O	liquidificador	é	usado	para:
•	 Misturar	líquidos	como	laticínios,	molhos,	sucos	de	frutas,	sopas,	drinks	e	vitaminas.
•	 Misturar	ingredientes	leves,	como	massa	de	panqueca	ou	maionese.
•	 Fazer	purê	de	ingredientes	cozidos,	como	papinhas	para	bebê.

Como utilizar o filtro (somente modelo RI2874) (Fig. 3)

Nota: solicite	o	filtro	como	um	acessório	adicional	ao	seu	revendedor	Philips.
Com	o	filtro,	você	pode	fazer	deliciosos	sucos	de	frutas,	coquetéis	ou	leite	de	soja.	O	filtro	
impede que as sementes e as peles se misturem à bebida.

Como usar o copo para viagem (Fig. 4)
Nota:	encha	o	copo	para	viagem	somente	até	o	indicador	de	nível	máximo	(0,6	litros)	para	
evitar vazamentos.
Prepare seus smoothies ou vitaminas diretamente no copo para viagem. Remova a lâmina 
e encaixe a tampa do copo para viagem. É possível levar o copo para viagem para qualquer 
ambiente e beber diretamente na tampa.

Como usar o multiprocessador (somente nos modelos RI2874 e 
RI2876) (Fig. 5)
Nota: 
•	 Não	encha	o	copo	além	da	indicação	máxima.	Consulte	a	tabela	para	ver	as	 

quantidades recomendadas.
•	 Nota: solicite o multiprocessador como um acessório adicional ao seu revendedor 

Philips.
O	multiprocessador	é	usado	para	
•	 Picar	ingredientes	como	cebola,	alho,	ervas,	carne	etc.
•	 Moer	ingredientes	secos	como	grãos	de	pimenta,	sementes	de	gergelim,	arroz,	trigo,	

coco	fresco,	polpa	de	coco,	nozes	(descascadas),	grãos	de	café,	soja,	ervilhas	secas,	
queijo,	migalhas	de	pão	etc.

4 Proteção contra superaquecimento
Este aparelho vem equipado com dispositivo de proteção contra superaquecimento. Se o 
aparelho	superaquecer,	ele	será	automaticamente	desligado.	Desconecte-o	e	deixe-o	esfriar	
por	30	minutos.	Após	esse	tempo,	conecte	o	plugue	novamente	à	tomada	elétrica	e	religue	
o	aparelho.	Entre	em	contato	com	seu	revendedor	Philips	ou	com	uma	Assistência	Técnica	
Autorizada	Philips	se	a	proteção	contra	superaquecimento	for	ativada	com	muita	freqüência.


