Electromagnetic fields (EMF)

ENGLISH

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

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 (Fig. 1)
a Pulp outlet
b Squeezing chamber (with filter)
c Juicing screw
d Pusher
e Juicing unit

A: Feeding tube lid
B: Feeding tube
C: Spout (with drip stop)

f Control panel

D: Reverse button
E: On/off button

g Release button
h Main unit
i Cord storage wrap
j Power cord
k Pulp container
l Juice jug

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance
and save it for future reference.
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Danger
Do not immerse the main unit in water or
any other liquid. Do not rinse it under the
tap and do not clean it in the dishwasher.
Never reach into the feeding tube with your
fingers or an object while the appliance is
operating. Only use the pusher for this
purpose.
Warning
Only use the appliance for its intended
purpose as described in this user manual.
Check if the voltage indicated on the base
of 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.
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.
This appliance shall not be used by children.
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.
Keep the appliance and its cord out of the
reach of children.
Never let the appliance operate unattended.
Always disconnect the appliance from the
mains if you leave it unattended or before
you assemble, disassemble or clean it.
Always unwind the mains cord completely
before you switch on the appliance.
Do not eat the pulp or use for preparing
dishes.
Caution
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.
Always place the appliance on a stable,
level and horizontal surface.
Do not use the appliance outdoors.
Avoid contact with moving parts.
Make sure all parts are assembled properly
before you switch on the appliance.
Cut large ingredients into pieces that fit into
the feeding tube. Remove stones, cores,
seeds and thick peels from fruits or
vegetables before juicing.
Do not exert too much pressure on the
pusher to avoid damage.
Food colouring can discolour parts. This is
normal and has no impact on the
performance of the appliance.
To optimise the lifetime of the appliance, do
not use it continuously for more than 20
minutes.
This appliance comes with an intelligent
protection chip, it will automatically stop
working after about 20 minutes of
continuous running.
This appliance comes with a protected
design. When the juicing screw is blocked or
stuck, the appliance will come to stop and
beep a few times.
When the juicing screw is blocked by the
ingredients, the appliance automatically
reverses to unblock, beeps a few times and
switches off. Press the on/off button ( ) to
switch on again. If the appliance is still
blocked, power off, unplug, disassemble the
squeezing system and clean it before you
use the appliance again. This is to protect
the appliance.
To prevent damages due to heat
deformation, never use a microwave or
sterilizer to clean any of the components.

Before first use

Thoroughly clean all detachable parts before you use the
appliance for the first time (see chapter ‘Cleaning’).

INDONESIA

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan
Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Preparing for use

Always unwind the mains cord completely before you switch on
the appliance.
1 Align the arrow icon ( ) on the juicing unit to the unlock
icon ( ) on the main unit, and then insert the juicing unit
into the main unit. (Fig. 2)
2 Turn the juicing unit anticlockwise to fasten it on the main
unit. You will hear a “click” sound when the juicing unit is
properly assembled, and the arrow icon ( ) on the juicing
unit will be aligned to the lock icon ( ) on the main
unit. (Fig. 3)
3 Point the juicing screw to the hole in the main unit, and
insert it all the way to the end. (Fig. 4)
Note:
-- Slightly rotate the juicing screw so that you can easily point
the juicing screw to the hole in the main unit.
4 Align the groove on the squeezing chamber to the knob on
the juicing unit and insert the squeezing chamber all the
way to the end. (Fig. 5)
5 Align the arrow icon ( ) on the pulp outlet to the unlock
icon ( ) on the juicing unit (Fig. 6) and turn it anticlockwise
until the arrow icon ( ) points to the lock icon ( ) (Fig. 7).
6 Slide the juice jug into the main unit, and place the pulp
container under the pulp outlet. (Fig. 8)

Keterangan umum (Gbr. 1)
a Saluran keluar ampas
b Ruang peras (dengan saringan)
c Uliran juicer
d Pendorong
e Unit juicer

A: Tutup tabung pengisi
B: Tabung pengisi
C: C
 orong (dengan penghenti
tetesan)

f Panel kontrol

D: Tombol Balik-arah
E: Tombol On/Off

g Tombol pelepas
h Unit utama
i Tempat penyimpanan kabel
j Kabel listrik
k Pengumpul ampas
l Tabung jus

Penting

Bacalah petunjuk pengguna ini secara saksama sebelum Anda
menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Using the appliance
1 Wash the fruit and/or vegetables. If necessary, cut them into
pieces that fit into the feeding tube.
Note:
-- Remove stones and thick peels of the fruits you would not
eat, for example from oranges, pomegranates etc.
2 Open the drip stop. (Fig. 9)
3 Put the plug in the wall outlet, and then press the on/off
button (
) to switch on the appliance. (Fig. 10)
4 Put the ingredients in the feeding tube (Fig. 11) and gently
press them down towards the juicing screw with the pusher
(Fig. 12).
Never insert your fingers or an object into the feeding tube or
juicing unit. (Fig. 13/14)
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Note:
Feed small ingredients directly through the hole on the
feeding lid. For bigger sized ingredients, feed them by
opening the feeding lid.
During processing, some of the ingredients may cause
squeaking sound. This is normal.
When the juice flow has stopped, switch off the appliance
and wait until the juicing screw has stopped rotating.
(Fig. 15)
To prevent juice from dripping onto the main unit, close the
drip stop. (Fig. 16)
Tip:
Use fresh fruit and vegetables, as they contain more juice.
Celery stalks, apples, cucumbers, carrots, spinach, melons,
tomatoes, pomegranates and oranges are suitable for
processing in the juicer.
The juicer is not suitable for processing very hard and/or
fibrous fruits or vegetables such as sugar cane. Very soft and/
or starchy fruits, such as bananas, papayas, avocados, figs
and mangoes are also not suitable for processing in the juicer.
If you want to juice fruits with stones, such as peaches, plums
or cherries, remove the stones before juicing.
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Cleaning

-- The appliance is easier to clean if you do so immediately after
use.
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive
liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the
appliance.
Note:
-- All detachable parts are dishwasher-safe and can be safely
cleaned under the tap.
1 Switch off the appliance and remove the plug from the wall
outlet. (Fig. 17)
2 Remove the pusher from the feeding tube. (Fig. 18)
3 Remove the juice jug and pulp container. (Fig. 19)
4 Press and hold the release button and turn the juicing unit
clockwise until the arrow icon ( ) on the juicing unit is
aligned to the unlock icon ( ) on the main unit (Fig. 20).
Pull the juicing unit out of the main unit. (Fig. 21)
5 Turn the pulp outlet clockwise until the arrow icon ( ) on
the pulp outlet points to the unlock icon ( ) on the juicing
unit (Fig. 22), and then remove the pulp outlet from the
juicing unit (Fig. 23).
6 Remove the squeezing chamber. (Fig. 24)
7 Push the juicing screw from the other end of the juicing unit
to remove the juicing screw. (Fig. 25)
8 Clean all detachable parts under the tap. (Fig. 26)
9 Wipe the outside of the main unit with a clean cloth. (Fig. 27)
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Storage
1 Wind the mains cord around the cord storage wrap in the
base of the main unit (Fig. 28).
2 You can store the pulp container in the juice jug. (Fig. 29)

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.

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.

Guarantee and support

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

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could
encounter with the appliance. If you are unable to solve the
problem with the information below, visit
www.philips.com/support for a list of frequently asked questions
or contact the Consumer Care Centre in your country.
Problem

Solution

The appliance
does not work.

The appliance is equipped with a built-in
safety lock in the base. Make sure the
juicing unit is assembled properly onto
the main unit, and then press the on/off
button (
).

The main unit
gives off an
unpleasant smell
the first few times
the appliance is
used.

This is not unusual. If the appliance
continues to give off this smell after a few
times, check the quantities you are
processing and the processing time.

The juicing screw
is blocked by the
ingredients.

The appliance automatically reverses to
unblock, beeps a few times and switches
off. Press the on/off button (
) to
switch on again. If the appliance is still
blocked, power off, unplug, disassemble
the squeezing system and clean it before
you use the appliance again.

The pulp outlet
cannot be
removed after
juicing.

Press and hold the reverse button (
)
for a few seconds and then turn the pulp
outlet clockwise to remove it from the
juicing unit.

-- Alat ini dilengkapi desain berproteksi. Bila
sekrup juicer terblokir atau terhenti, alat
akan berhenti dan berbunyi beberapa kali.
-- Jika sekrup juicer terblokir oleh bahan, alat
akan otomatis berbalik arah untuk
mengatasinya, berbunyi bip beberapa kali,
lalu mati. Tekan tombol on/off ( ) untuk
menghidupkan kembali. Jika alat masih
terblokir, matikan, cabut, bongkar sistem
peras, dan bersihkan alat sebelum Anda
menggunakannya lagi. Ini dilakukan untuk
melindungi alat.
-- Untuk mencegah kerusakan karena
perubahan bentuk akibat panas, jangan
pernah menggunakan microwave atau
pensteril untuk membersihkan komponen.

---

Bahaya
Jangan merendam unit utama di dalam air
atau cairan lainnya. Jangan membilasnya di
bawah keran air dan jangan bersihkan
dengan mesin cuci piring.
Jangan sekali-kali memasukkan jari atau
benda lainnya ke dalam tabung pengisi saat
alat sedang bekerja. Gunakan
pendorong untuk melakukannya.
Peringatan
Hanya gunakan alat ini untuk tujuan yang
dimaksud di dalam petunjuk penggunaan
ini.
Periksalah apakah voltase yang tertera di
bagian bawah alat sudah sesuai dengan
voltase listrik lokal sebelum Anda
menghubungkan alatnya.
Jangan menggunakan alat jika steker, kabel
listrik atau komponen lain ada yang rusak.
Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti
oleh Philips, pusat layanan resmi Philips
atau orang yang mempunyai keahlian
sejenis agar terhindar dari bahaya.
Alat ini hanya untuk keperluan rumah
tangga. Jika alat ini digunakan tidak
sebagaimana layaknya atau untuk tujuan
profesional atau semi-profesional, atau
digunakan dengan cara yang tidak sesuai
dengan petunjuk penggunaan, garansi
menjadi tidak berlaku dan Philips tidak
bertanggung jawab atas setiap kerusakan
yang disebabkannya.
Alat ini tidak boleh digunakan oleh anakanak.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan
oleh orang (termasuk anak-anak) dengan
cacat fisik, indera atau kecakapan mental
yang kurang, atau kurang pengalaman dan
pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan
pengawasan atau petunjuk mengenai
penggunaan alat oleh orang yang
bertanggung jawab bagi keselamatan
mereka.
Anak kecil harus diawasi untuk memastikan
mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan
anak-anak.
Jangan sekali-kali membiarkan alat bekerja
tanpa diawasi.
Selalu cabut sambungan alat dari
stopkontak listrik jika Anda akan
meninggalkan alat tanpa pengawasan atau
sebelum memasang, membongkar, atau
membersihkannya.
Selalu lepas gulungan kabel sepenuhnya
sebelum alat dihidupkan.
Jangan memakan ampas atau
menggunakannya untuk mengolah
masakan.

Perhatian
-- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris
atau komponen apa pun dari produsen lain
atau yang tidak secara
khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika
Anda menggunakan aksesori atau
komponen tersebut, garansi Anda menjadi
batal.
-- Selalu tempatkan alat pada permukaan
yang stabil, rata dan horisontal.
-- Jangan menggunakan alat di luar ruangan.
-- Hindari kontak dengan komponen bergerak.
-- Pastikan semua komponen sudah dipasang
dengan benar sebelum alat dihidupkan.
-- Potong bahan yang besar menjadi
potongan lebih kecil yang muat ke dalam
tabung pengisi. Buang biji besar, biji kecil,
serta kupas kulit tebal dari buah atau
sayuran sebelum mengolahnya.
-- Jangan menekan pendorong terlalu kuat
agar alat tidak rusak.
-- Pewarna makanan dapat mengubah warna
komponen. Hal ini adalah normal dan tidak
memengaruhi kinerja alat.
-- Untuk mengoptimalkan masa pakai alat,
jangan gunakan alat terus-menerus selama
lebih dari 20 menit.
-- Alat ini dilengkapi dengan chip pelindung
pintar, sehingga secara otomatis akan
berhenti bekerja setelah pemakaian terusmenerus selama 20 menit.

Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Sebelum menggunakan alat pertama kali.

Bersihkan semua komponen lepas-pasang secara menyeluruh
sebelum Anda menggunakan alat untuk pertama kali (lihat bab
'Membersihkan').

Menyiapkan penggunaan
Selalu lepas gulungan kabel sepenuhnya sebelum alat
dihidupkan.
1 Sejajarkan ikon panah ( ) pada unit juicer ke ikon buka
kunci ( ) pada unit utama, kemudian masukkan unit juicer
ke unit utama. (Gbr. 2)
2 Putar unit juicer berlawanan arah jarum jam untuk
mengencangkannya pada unit utama. Anda akan
mendengar suara "klik" ketika unit juicer terpasang dengan
benar, dan ikon panah ( ) pada unit juicer akan sejajar
dengan ikon kunci ( ) pada unit utama. (Gbr. 3)
3 Arahkan sekrup juicer ke lubang di unit utama, dan
masukkan hingga ke bagian ujungnya. (Gbr. 4)
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Catatan:
Putar sedikit sekrup juicer, sehingga Anda bisa dengan
mudah mengarahkannya ke lubang di unit utama.
Sejajarkan ulir pada ruang peras ke kenop pada unit juicer
dan masukkan ruang peras sampai ke bagian ujung. (Gbr. 5)
Sejajarkan ikon panah ( ) pada saluran keluar ampas ke
ikon buka kunci ( ) pada unit juicer (Gbr. 6) dan putar
berlawanan arah jarum jam hingga ikon panah ( )
menunjuk ke ikon kunci ( ). (Gbr. 7)
Geser tabung jus ke dalam unit utama, dan pasang wadah
ampas ke bawah saluran keluar ampas. (Gbr. 8)

Menggunakan alat
1 Cuci buah dan/atau sayuran. Jika perlu, potong bahan
menjadi potongan kecil yang muat ke dalam tabung pengisi.
Catatan:
-- Buang biji besar dan kulit tebal yang tidak dapat dimakan
dari buah, misalnya pada buah jeruk, delima, dll.
2 Buka penghenti tetesan. (Gbr. 9)
3 Colokkan steker ke stopkontak, lalu tekan tombol on/off
(
) untuk menghidupkan alat. (Gbr. 10)
4 Masukkan bahan-bahan ke dalam tabung pengisi (Gbr. 11)
dan dorong perlahan ke arah sekrup juicer menggunakan
pendorong (Gbr. 12).
Jangan sekali-kali memasukkan jari tangan atau benda ke
dalam tabung pengisi atau unit juicer. (Gbr. 13/14)
Catatan:
-- Masukkan bahan yang kecil secara langsung melalui lubang
pada tutup tabung pengisi. Untuk bahan yang berukuran
lebih besar, masukkan dengan membuka tutup tabung
pengisi.
-- Selama pengolahan, beberapa bahan dapat menimbulkan
bunyi berdecit. Hal ini normal.
5 Setelah aliran jus berhenti, matikan alat dan tunggu sampai
sekrup juicer berhenti berputar. (Gbr. 15)
6 Untuk mencegah jus menetes ke unit utama, tutup
penghenti tetesan. (Gbr. 16)
Tip:
-- Gunakan buah dan sayuran segar karena mengandung lebih
banyak jus. Seledri, apel, ketimun, wortel, bayam, melon,
tomat, buah delima, dan jeruk cocok diolah dengan juicer ini.
-- Juicer ini tidak cocok untuk mengolah buah atau sayuran
yang sangat keras dan/atau berserat seperti tebu. Buah yang
sangat lembut dan/atau mengandung zat tepung, seperti
pisang, pepaya, alpukat, buah ara, dan mangga juga tidak
cocok diolah dengan juicer ini.
-- Jika Anda ingin membuat jus dari buah-buahan berbiji,
seperti persik, plum, atau ceri, buang bijinya terlebih dahulu.

Masalah

Solusi

Alat tidak mau
bekerja.

Alat dilengkapi dengan kunci pengaman
bawaan di bagian alasnya. Pastikan unit
juicer telah dipasang dengan benar pada
unit utama, lalu tekan tombol on/off (
).

Unit utama
mengeluarkan bau
tak sedap saat alat
baru beberapa kali
digunakan untuk
pertama kalinya.

Ini bukan sesuatu yang tidak biasa. Jika
alat terus mengeluarkan bau yang tak
sedap setelah beberapa kali digunakan,
periksa jumlah bahan yang Anda proses
dan waktu pemrosesannya.

Sekrup juicer
terblokir oleh
bahan.

Alat otomatis berbalik arah untuk
mengatasinya, berbunyi beberapa kali,
dan mati. Tekan tombol on/off (
)
untuk menghidupkan kembali. Jika alat
masih terblokir, matikan, cabut, bongkar
sistem peras dan bersihkan alat sebelum
Anda menggunakannya lagi.

Saluran keluar
ampas tidak dapat
dilepaskan setelah
pengolahan.

Tekan dan tahan tombol balik-arah (
)
selama beberapa detik, lalu putar saluran
keluar ampas searah jarum jam untuk
melepaskannya dari unit juicer.

한국어

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

구성품 명칭 (그림 1)

Catatan:
-- Semua komponen lepas-pasang aman dicuci di dalam mesin
pencuci piring dan dapat dibersihkan di bawah keran dengan
aman.
1 Matikan alat dan lepaskan steker dari stopkontak dinding.
(Gbr. 17)
2 Keluarkan pendorong dari tabung pengisi. (Gbr. 18)
3 Lepas tabung jus dan wadah ampas. (Gbr. 19)
4 Tekan dan tahan tombol pelepas, lalu putar unit juicer
searah jarum jam sampai ikon panah ( ) pada unit juicer
sejajar dengan ikon buka kunci ( ) pada unit utama
(Gbr. 20). Tarik unit juicer dari unit utama. (Gbr. 21)
5 Putar saluran keluar ampas searah jarum jam hingga ikon
panah ( ) pada saluran keluar ampas menunjuk ke ikon
buka kunci ( ) pada unit juicer (Gbr. 22), lalu lepaskan
saluran keluar ampas dari unit juicer (Gbr. 23).
6 Lepaskan ruang peras. (Gbr. 24)
7 Tekan uliran juicer dari ujung lain unit juicer untuk
melepaskan uliran juicer. (Gbr. 25)
8 Bersihkan semua komponen lepas-pasang di bawah keran
air. (Gbr. 26)
9 Seka bagian luar unit utama dengan kain bersih. (Gbr. 27)
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사용 설명서

คู่มือผู้ใช้

a 찌꺼기 배출구
b 압착 챔버(필터 장착)
c 주스 추출망
d 누름 장치
e 주스 추출 유닛

A: 재료 투입구 뚜껑
B: 재료 투입구
C: 추출구(누수 방지)

f 제어판

D: 역방향 버튼
E: 전원 버튼

g 릴리스 버튼
h 본체
i 코드 보관 랩
j 전원 코드
k 과육 용기
l 주스 용기

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

Pengejus

위험
-- 본체를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.
수돗물에 헹구거나 식기 세척기에서
세척하지도 마십시오.
-- 제품이 작동 중일 때는 절대로 재료 투입구에
손이나 다른 물건을 넣지 마십시오. 필요한
경우에는 누름봉만 사용하십시오.

Model: HR1889
Daya: 150W
Tegangan: 220-240 V, 50-60 Hz
Nagara Pembuat: Cina
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial,
Jl. Buncit Raya kav. 99, Jakarta 12510, Indonesia
Registration: I.27.PIC1.01133.0817

경고
-- 이 사용 설명서에 나온 본래 용도로만 제품을
사용하십시오.
-- 제품을 벽 콘센트에 연결하기 전에 제품 하단에
표시되어 있는 전압이 사용 지역의 전압과
일치하는지 확인하십시오.

Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 49681 D
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Membersihkan

-- Alat mudah dibersihkan jika Anda segera melakukannya
setelah digunakan.
Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, bahan
pembersih abrasif atau cairan agresif seperti alkohol, bensin
atau aseton untuk membersihkan alat.

HR1886, HR1887
HR1888, HR1889
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Penyimpanan
1 Gulung kabel listrik utama ke sekeliling tempat
penyimpanan kabel pada alas unit utama (Gbr. 28).
2 Anda dapat menyimpan wadah ampas di dalam tabung
jus. (Gbr. 29)
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Mendaur ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika
alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik
pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini,
Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori atau suku cadang, kunjungi
www.shop.philips.com/service atau kunjungi dealer Philips
Anda. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Konsumen
Philips di negara Anda.

Garansi dan dukungan

2

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap
kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi
internasional.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang
mungkin Anda temui pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi
masalah dengan informasi di bawah, kunjungi
www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering
diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara
Anda.
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-- 플러그, 전원 코드 또는 기타 부품이 손상된
경우에는 제품을 사용하지 마십시오. 전원
코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스
센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여
교체하십시오.
-- 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.
-- 어린이가 사용하지 못하도록 주의하여
주십시오.
-- 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.
-- 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는
곳에 보관하십시오.
-- 제품이 작동 중일 때는 자리를 비우지 마십시오.
-- 제품을 사용하지 않고 자리를 비우거나 제품을
조립, 분리 및 청소하기 전에는 반드시 제품에서
전원 코드를 뽑으십시오.
-- 제품의 전원을 켜기 전에 전원 코드를 완전히
푸십시오.
-- 과육 찌꺼기를 먹거나 음식을 만드는 데
사용하지 마십시오.
주의
-- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서
권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대
사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을
사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
-- 항상 제품을 안정적이고 평평하며 수평인 곳에
두십시오.
-- 야외에서는 사용하지 마십시오.
-- 움직이는 부품에 닿지 않도록 하십시오.
-- 전원을 켜기 전에 모든 부품이 제대로 장착되어
있는지 확인하십시오.
-- 재료를 재료 투입구에 맞는 크기의 조각으로
미리 자르십시오. 주스 추출 전에 과일이나
야채에서 큰 씨, 심지, 씨앗, 두꺼운 껍질을
제거하십시오.
-- 손상 방지를 위해 누름봉에 너무 강한 압력을
가하지 마십시오.
-- 재료의 색으로 인해 부품이 변색될 수 있습니다.
이는 정상적인 현상이며 제품의 성능에는
영향을 주지 않습니다.
-- 제품의 수명을 최적화하려면 20분 이상
연속으로 사용하지 마십시오.
-- 이 제품은 지능형 보호 칩이 내장되어 있어 약
20분간 연속 실행하면 자동으로 작동이
멈춥니다.
-- 이 제품은 보호 설계가 되어 있습니다. 주스
추출 망이 막히거나 걸린 경우 제품이 멈추고
소리가 몇 번 울립니다.
-- 주스 추출 망이 재료로 인해 막힐 경우 막힘을
뚫기 위해 제품이 자동으로 역회전하고 소리가
몇 번 울린 다음 전원이 꺼집니다. 전원 버튼
을 눌러 다시 제품을 켜십시오. 그래도 제품이
막혀 있는 경우 전원을 끄고 코드를 뽑고 나서
주스 추출 시스템을 분해하거나 세척한 다음
다시 사용하십시오. 이는 제품을 보호하기 위한
것입니다.
-- 열 변형으로 인한 상해를 예방하기 위해 부품
세척에는 전자레인지나 소독기를 절대
사용하지 마십시오.
EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을
준수합니다.

처음 사용 전
제품을 처음 사용하기 전에 모든 탈착식 부품을 깨끗이 세척하십시오
('세척'란 참조).

사용 준비
제품의 전원을 켜기 전에 전원 코드를 완전히 푸십시오.
1 주스 추출 유닛의 화살표 아이콘( )을 본체의 잠금 해제 아이콘
( ) 에 맞춘 다음 주스 추출 유닛을 본체에 삽입하십시오. (그림 2)
2 주스 추출 유닛을 시계 반대 방향으로 돌려 본체에
고정시키십시오. 주스 추출 유닛이 제대로 조립되면 "딸각" 소리가
들리고 주스 추출 유닛의 화살표 아이콘( )이 본체의 잠금 해제
아이콘( )에 맞춰집니다. (그림 3)
3 주스 추출 망을 본체의 구멍 쪽으로 향하게 한 다음 끝까지 완전히
삽입하십시오. (그림 4)
참고:
-- 주스 추출 망을 살짝 돌리면 주스 추출 망을 본체의 구멍에 쉽게
맞출 수 있습니다.
4 추출 챔버의 홈을 주스 추출 유닛에 맞추고 추출 챔버를 끝까지
완전히 삽입하십시오. (그림 5)
5 찌꺼기 배출구의 화살표 아이콘( ) 을 주스 추출 유닛의 잠금
해제 아이콘( )에 맞추고(그림 6) 화살표 아이콘( )이 잠금
해제 아이콘( )을 가리킬 때까지 시계 반대 방향으로 돌리십시오(
그림 7).
6 주스 용기를 본체에 밀어 넣고 찌꺼기 배출구 아래에 과육 용기를
놓으십시오 (그림 8).

제품 사용하기
1 과일과 야채를 씻으십시오. 필요한 경우 재료 투입구에 맞는
크기의 조각으로 자르십시오.
참고:
-- 오렌지, 석류 등과 같이 섭취하지 않는 씨나 두꺼운 껍질이 있는
경우 씨와 껍질을 제거한 후 사용하십시오.
2 누수 방지 장치를 엽니다. (그림 9)
3 벽면 콘센트에 전원 코드를 꽂고, 전원 버튼(
켜십시오. (그림 10)

)을 눌러 제품을

4 투입구에 재료를 넣고(그림 11) 누름봉을 이용해 주스 추출망을
향해 아래로 누르십시오. (그림 12)
재료 투입구나 주스 추출 유닛에 손가락이나 다른 물체를 넣지
마십시오. (그림 13/14)
참고:
-- 작은 재료는 재료 투입구 뚜껑의 구멍을 통해 직접 투입하십시오.
큰 재료는 재료 투입구 뚜껑을 열고 투입하십시오.
-- 작동하는 동안 일부 재료로 인해 소음이 발생할 수 있습니다.
정상입니다.
5 더 이상 과즙이 나오지 않으면 제품 전원을 끄고 거름망이 회전을
멈출 때까지 기다리십시오. (그림 15)
6 주스가 본체에 튀는 것을 방지하려면 누수 방지를 닫으십시오.
(그림 16)

팁:
-- 과즙이 많은 신선한 과일과 채소를 사용하십시오. 셀러리, 사과,
오이, 당근, 시금치, 메론, 토마토, 석류와 오렌지는 주서기를
이용해 과즙을 추출하기에 적합합니다.
-- 본 주서기는 사탕수수와 같이 매우 딱딱하거나 섬유질이 많은
과일 또는 야채를 갈기에는 적합하지 않습니다. 아주 부드럽고
전분 함량이 많은 바나나, 파파야, 아보카도, 무화과, 망고 등의
과일도 주서기에 적합하지 않습니다.
-- 복숭아나 자두, 체리 등과 같이 씨가 있는 과일로 주스를 만들려는
경우 추출 전에 씨를 제거하십시오.

세척
-- 제품은 사용 후 즉시 청소하는 것이 좋습니다.
제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 알콜, 휘발유, 아세톤과 같은
강력 세제를 사용하지 마십시오.
참고:
-- 분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있으며,
수돗물로 안전하게 세척할 수 있습니다.
1 제품 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. (그림 17)
2 투입구에서 누름봉을 분리하십시오. (그림 18)
3 주스 용기와 과육 용기를 분리하십시오. (그림 19)
4 열림 버튼을 길게 누른 다음 주스 추출 유닛의 화살표 아이콘( )
이 본체의 잠금 해제 아이콘( )에 맞춰질 때까지 주스 추출
유닛을 시계 방향으로 돌립니다(그림 20). 본체 밖으로 주스 추출
유닛을 당기십시오. (그림 21)
5 찌꺼기 배출구의 화살표 아이콘( ) 이 주스 추출 유닛의 잠금
해제 아이콘( )을 가리킬 때까지 찌거기 배출구를 시계 방향으로
돌리고(그림 22) 주스 추출 유닛에서 찌꺼기 배출구를
분리하십시오. (그림 23)
6 추출 챔버를 분리하십시오. (그림 24)
7 주스 추출 유닛의 한 쪽 끝에서 주스 추출 망을 밀어서
분리하십시오. (그림 25)
8 모든 탈착식 부품을 수돗물로 세척하십시오. (그림 26)
9 본체 외부를 깨끗한 천으로 닦으십시오. (그림 27)

보관
1 본체의 하단에 있는 코드 보관 랩에 전원 코드를 감습니다.
(그림 28)
2 주스 용기에 과육 용기를 저장할 수 있습니다. (그림 29)

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

-- Perkakas ini dimaksudkan untuk
penggunaan rumah tangga sahaja. Jika
perkakas digunakan dengan cara yang tidak
betul, atau untuk tujuan profesional atau
separa profesional, atau jika ia tidak
digunakan mengikut arahan dalam
panduan pengguna ini, jaminan menjadi
tidak sah dan Philips menolak sebarang
liabiliti terhadap sebarang kerosakan yang
berlaku.
-- Perkakas ini tidak seharusnya digunakan
oleh kanak-kanak.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk
digunakan oleh orang (termasuk kanakkanak) yang kurang upaya dari segi fizikal,
deria atau mental, atau kurang
berpengalaman dan pengetahuan, kecuali
mereka telah diberi pengawasan atau
arahan berkenaan penggunaan perkakas ini
oleh orang yang bertanggungjawab atas
keselamatan mereka.
-- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk
memastikan bahawa mereka tidak bermain
dengan perkakas ini.
-- Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian
kanak-kanak.
-- Jangan sekali-kali biarkan perkakas
beroperasi tanpa diawasi.
-- Sentiasa tanggalkan perkakas daripada
bekalan kuasa jika perkakas dibiarkan tanpa
pengawasan dan sebelum memasang,
menanggalkan bahagian atau
membersihkan perkakas.
-- Buka lilitan kod sesalur kuasa sepenuhnya
setiap kali sebelum anda menghidupkan
perkakas.
-- Jangan makan pulpa atau gunakannya
untuk menyediakan hidangan.

액세서리 주문
액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트
(www.mall.philips.co.kr) 또는 필립스 대리점을 방문하십시오.
필립스 고객 상담실이나 필립스 서비스 센터로도 문의할 수 있습니다.

--

보증 및 지원
보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우, www.philips.com/support
를 방문하거나 제품 보증서를 참고하십시오.

문제 해결
이 란은 제품을 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결
방법을 제시합니다. 발생한 문제를 아래 정보로 해결할 수 없는
경우에는 www.philips.com/support에서 자주 묻는 질문 목록을
확인하거나 해당 국가의 고객 상담실로 문의하십시오.
문제점

해결책

제품이 작동하지
않습니다.

이 제품 하단에는 안전 잠금 장치가 내장되어
있습니다. 주스 추출 유닛이 본체에 제대로
조립되었는지 확인한 다음 전원 버튼(
)을
누르십시오.

제품을 처음 사용할
때 본체에서 이상한
냄새가 납니다.

정상적인 현상입니다. 몇 번 정도 사용한
후에도 제품에서 이상한 냄새가 나면 너무
많은 재료를 넣었거나 오래 작동하지
않았는지 확인하십시오.

주스 추출 망이
재료로 인해
막혔습니다.

막힘을 뚫기 위해 제품이 자동으로
역회전하고 소리가 몇 번 울린 다음 전원이
꺼집니다. 전원 버튼
을 눌러 다시 제품을
켜십시오. 그래도 제품이 막혀 있는 경우
전원을 끄고 코드를 뽑고 나서 주스 추출
시스템을 분해하거나 세척한 다음 다시
사용하십시오.

주스를 만든 후에
찌꺼기 배출구를
분리할 수 없습니다.

역방향 버튼(
)을 몇 초 동안 길게 누른
다음 찌거기 배출구를 시계 방향으로 돌리면
주스 추출 유닛에서 분리할 수 있습니다.

BAHASA MELAYU

------

---

---

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan
Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada
sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di
www.philips.com/welcome.

--

Perihalan umum (Raj. 1)
a Salur keluar pulpa
b Ruang pemerahan (dengan penapis)

--

c Skru pemerah jus
d Penolak
e Unit pemerahan jus

f Panel kawalan

A: Penutup tiub suapan
B: Tiub suapan
C: Muncung (dengan penghenti
titisan)
D: Butang undur
E: Butang hidup/mati

g Butang pelepas
h Unit utama
i Pembalut penyimpanan kord
j Kord kuasa
k Bekas isi buah-buahan
l Jag jus

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda
menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa
depan.

Bahaya
-- Jangan benamkan unit utama di dalam air
atau sebarang cecair lain. Jangan bilas di
bawah pili air dan jangan bersihkannya di
dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
-- Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau
objek lain ke dalam tiub suapan semasa
perkakas sedang berjalan. Hanya gunakan
penolak untuk tujuan ini.
Amaran
-- Gunakan perkakas ini untuk tujuan yang
dihuraikan dalam manual ini sahaja.
-- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan
pada dasar perkakas sepadan dengan
voltan sesalur tempatan sebelum anda
menyambungkan perkakas.
-- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord
sesalur atau bahagian lain telah rosak. Jika
kord sesalur rosak, ia mesti diganti oleh
Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh
Philips ataupun pihak lain seumpamanya
yang layak bagi mengelakkan bahaya.

--

Awas
Jangan sekali-kali gunakan sebarang
perkakas atau bahagian daripada manamana pengilang atau yang tidak disyorkan
secara khusus oleh Philips. Jika anda
menggunakan aksesori atau bahagian yang
sedemikian, jaminan anda menjadi tidak
sah.
Sentiasa letakkan perkakas pada
permukaan yang stabil, rata dan mendatar.
Jangan gunakan perkakas di luar bangunan.
Elakkan daripada tersentuh bahagian yang
bergerak.
Pastikan semua bahagian telah dipasang
dengan betul sebelum anda menghidupkan
perkakas.
Potong bahan besar menjadi kepingan yang
muat di dalam tiub suapan. Keluarkan batu,
teras, biji dan kulit tebal daripada buahbuahan atau sayur-sayuran sebelum
memerah.
Jangan tekan penolak terlalu kuat untuk
mengelakkan kerosakan.
Pewarna makanan boleh merubah warna
bahagian-bahagian pemerah. Ini perkara
biasa dan tidak menjejaskan prestasi
perkakas.
Untuk mengoptimumkan jangka hayat
perkakas, jangan gunakannya secara
berterusan lebih daripada 20 minit.
Perkakas ini disertakan dengan cip
perlindungan pintar, ia akan berhenti
berfungsi selepas kira-kira 20 minit berjalan
secara berterusan.
Perkakas ini didatangkan dengan reka
bentuk yang dilindungi. Apabila skru
pemerah jus tersumbat atau tersekat,
perkakas akan berhenti dan mengeluarkan
bunyi bip beberapa kali.
Apabila skru pemerah jus tersumbat
disebabkan bahan yang digunakan,
perkakas akan berundur secara automatik
untuk mengosongkan sumbatan dan
mengeluarkan bunyi bip beberapa kali,
kemudian akan dimatikan. Tekan butang
hidup/mati ( ) untuk menghidupkan
perkakas semula. Jika perkakas masih
tersumbat, matikan kuasa, cabut plag,
tanggalkan sistem pemerahan dan
bersihkannya sebelum anda menggunakan
perkakas semula. Ini untuk melindungi
perkakas.
Untuk mengelakkan kerosakan disebabkan
kecacatan bentuk akibat haba, jangan
gunakan ketuhar gelombang mikro atau
pensteril untuk membersihkan mana-mana
semua komponen.

5 Jajarkan ikon anak panah ( ) pada alur keluar pulpa ke
ikon buka kunci ( ) pada unit pemerahan jus (Raj. 6) dan
putarkannya melawan arah jam sehingga ikon anak panah
( ) menghala ke ikon kunci ( ). (Raj. 7)
6 Luncurkan jag jus ke dalam unit utama dan letakkan bekas
pulpa di bawah salur keluar pulpa. (Raj. 8)

Menggunakan perkakas
1 Basuh buah-buahan dan/atau sayur-sayuran. Jika perlu,
potong bahan besar menjadi kepingan yang muat di dalam
tiub suapan.
Nota:
-- Keluarkan biji dan kulit buah tebal yang tidak dimakan,
seperti kulit buah oren, buah delima dsb.
2 Buka penghenti titisan. (Raj. 9)
3 Masukkan plag sesalur kuasa ke dalam soket dinding dan
tekan butang hidup/mati (
) untuk menghidupkan
perkakas. (Raj. 10)
4 Masukkan bahan-bahan ke dalam tiub suapan (Raj. 11) dan
tekan dengan lembut ke bawah ke arah skru pemerah jus
menggunakan penolak (Raj. 12).
Jangan sekali-kali memasukkan jari anda atau apa-apa objek
ke dalam tiub suapan atau unit pemerah jus. (Raj. 13/14)
--5

6
--

--

--

Nota:
Masukkan bahan-bahan yang kecil terus melalui lubang di
atas penutup suapan. Untuk bahan-bahan yang bersaiz
besar, masukkannya dengan membuka penutup suapan.
Semasa pemprosesan, sesetengah bahan mungkin
menyebabkan bunyi berdecit. Ini perkara biasa.
Apabila aliran jus telah berhenti, matikan perkakas dan
tunggu sehingga skru pemerah jus telah berhenti berputar.
(Raj. 15)
Untuk mengelakkan jus daripada menitis ke atas unit utama,
tutup penghenti titisan. (Raj. 16)
Petua:
Gunakan buah-buahan dan sayuran segar, kerana ia
mengandungi lebih banyak jus. Batang saderi, epal, timun,
lobak merah, bayam, tembikai, tomato, delima dan oren
sesuai untuk diproses di dalam pemerah jus.
Pemerah jus perlahan tidak sesuai untuk memproses buahbuahan atau sayuran yang sangat keras dan/atau yang
berserat seperti tebu. Buah-buahan yang sangat lembut dan/
atau berkanji seperti pisang, betik, avokado, buah tin dan
mangga juga tidak sesuai untuk diproses di dalam pemerah
jus.
Jika anda hendak memerah jus buah yang mempunyai biji
seperti pic, plum atau ceri, keluarkan bijinya sebelum
memerah jusnya.

Pembersihan

-- Perkakas lebih mudah dibersihkan sekiranya anda
membersihkannya dengan segera selepas digunakan.
Jangan sekali-kali gunakan pad penyental, agen pembersih
yang melelas atau cecair yang agresif seperti alkohol, petrol
atau aseton untuk membersihkan perkakas.
Nota:
-- Semua bahagian boleh tanggal adalah tahan mesin pencuci
pinggan dan boleh dibersihkan dengan selamat di bawah
paip.
1 Matikan perkakas dan cabut plag daripada soket dinding.
(Raj. 17)
2 Keluarkan penolak daripada tiub suapan. (Raj. 18)
3 Keluarkan jag jus dan bekas pulpa. (Raj. 19)
4 Tekan dan tahan butang pelepas dan putarkan unit
pemerah jus mengikut arah jam sehingga ikon anak panah
( ) pada unit pemerahan jus dijajarkan ke ikon buka kunci
( ) pada unit utama (Raj. 20). Tarik unit pemerahan jus
daripada unit utama. (Raj. 21)
5 Putarkan salur keluar pulpa mengikut arah jam sehingga
ikon anak panah ( ) pada alur keluar pulpa menuding ke
ikon buka kunci ( ) pada unit pemerahan jus (Raj. 22)
kemudian keluarkan salur keluar pulpa daripada unit
pemerahan jus (Raj. 23).
6 Keluarkan ruang pemerahan. (Raj. 24)
7 Tolak skru pemerah jus dari hujung satu lagi pada unit
pemerah jus untuk mengeluarkan skru pemerah jus. (Raj. 25)
8 Bersihkan semua bahagian boleh tanggal di bawah pili air.
(Raj. 26)
9 Lapkan bahagian luar unit utama dengan kain yang bersih.
(Raj. 27)

Penyimpanan
1 Lilitkan kod sesalur kuasa melingkari kemudahan
penyimpanan kord di tapak unit utama. (Raj. 28)
2 Anda boleh menyimpan bekas pulpa di dalam jag
jus. (Raj. 29)

Kitar semula

Jangan buang produk dengan sisa rumah biasa di akhir
hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk
dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu
memelihara alam sekitar.

Jaminan dan sokongan

Jika anda perlukan maklumat atau sokongan, sila lawati
www.philips.com/support atau baca risalah jaminan sedunia.

Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang mungkin anda
hadapi dengan perkakas. Jika anda tidak dapat menyelesaikan
masalah dengan maklumat di bawah, lawati
www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai soalan
lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.
Masalah

Penyelesaian

Perkakas tidak
berfungsi.

Perkakas dilengkapi dengan kunci
keselamatan terbina dalam di tapak.
Pastikan unit pemerahan jus dipasang
dengan betul pada unit utama dan
kemudian tekan butang hidup/mati (
).

Unit utama
mengeluarkan bau
yang tidak
menyenangkan
sewaktu perkakas
digunakan buat
beberapa kali yang
pertama.

Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Jika
perkakas terus mengeluarkan bau busuk
selepas digunakan beberapa kali, periksa
jumlah yang sedang anda proses dan
masa pemprosesannya.

Skru pemerah jus
tersumbat
disebabkan bahan
yang digunakan.

Perkakas akan berundur secara
automatik untuk mengosongkan
sumbatan dan mengeluarkan bunyi bip
beberapa kali, kemudian akan dimatikan.
Tekan butang hidup/mati ( ) untuk
menghidupkan perkakas semula. Jika
perkakas masih tersumbat, matikan
kuasa, cabut plag, tanggalkan sistem
pemerahan dan bersihkannya sebelum
anda menggunakan perkakas semula.

Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan
berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Sebelum penggunaan pertama

Bersihkan semua bahagian boleh tanggal sebelum anda
menggunakan perkakas buat kali pertama (lihat bab
'Pembersihan').

Bersedia untuk menggunakan
Buka lilitan kod sesalur kuasa sepenuhnya setiap kali sebelum
anda menghidupkan perkakas.
1 Jajarkan ikon anak panah ( ) pada unit pemerahan jus ke
ikon buka kunci ( ) pada unit utama dan kemudian
masukkan unit pemerahan jus ke dalam unit utama. (Raj. 2)
2 Pusingkan unit pemerahan jus melawan arah jam untuk
mengetatkannya pada unit utama. Anda akan mendengar
bunyi “klik” apabila unit pemerahan jus telah dipasang
dengan betul dan ikon anak panah ( ) pada unit
pemerahan jus akan dijajarkan ke ikon kunci ( ) pada unit
utama. (Raj. 3)
3 Tudingkan skru pemerah jus ke lubang dalam unit utama
dan masukkan ia sepenuhnya sampai habis. (Raj. 4)
Nota:
-- Pusingkan sedikit skru pemerah jus supaya anda boleh
menudingkan skru pemerah jus ke lubang dalam unit utama.
4 Jajarkan alur pada ruang pemerahan ke tombol pada unit
pemerahan jus dan masukkan ruang pemerahan
sepenuhnya sampai habis. (Raj. 5)

Salur keluar pulpa
tidak dapat
dikeluarkan
selepas memerah
jus.

Tekan dan tahan butang undur (
)
beberapa saat dan kemudian putar salur
keluar pulpa mengikut arah jam untuk
mengeluarkannya daripada unit
pemerahan jus.

ให้คลายสายไฟออกให้หมดก่อนที่จะเปิดเครื่อง

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของฟิลป
ิ ส์! เพื่อให้คณ
ุ ได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.philips.com/welcome

ค�ำอธิบายทั่วไป (รูปที่ 1)

a ช่องระบายกาก

c สกรูส�ำหรับสกัด
d ที่ดัน

e เครื่องสกัด
f แผงควบคุม
g ปุ่มปลด

A: ฝาปิดช่องใส่ผลไม้
B: ช่องใส่ผลไม้
C: ปากพวย (พร้อมระบบป้องกันน�้ำหยด)
D: ปุ่มย้อนกลับ
E: ปุ่มเปิด/ปิด

i ที่ม้วนเก็บสายไฟ
j สายไฟ

k ที่บรรจุกาก

l เหยือกส�ำหรับใส่น�้ำผลไม้

ข้อส�ำคัญ

ควรอ่านคู่มอ
ื อย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย
- ห้ามน�ำตัวเครื่องจุ่มลงในน�้ำหรือของเหลวใดๆ ห้ามล้างด้วย
ก๊อกน�้ำ และห้ามท�ำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจาน
- ห้ามแหย่นิ้วมือหรือวัตถุใดๆ ลงในช่องใส่ผลไม้ขณะที่เครื่อง
ก�ำลังท�ำงาน ให้ใช้ท่ด
ี ัน เท่านั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค�ำเตือน
ให้ใช้เครื่องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคู่มือนี้เท่านั้น
ควรตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่แสดงไว้ด้านล่างของ
เครื่อง ซึ่งควรตรงกับแรงดันไฟฟ้าหลักในบ้านก่อนใช้งาน
ห้ามใช้งาน หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ช�ำรุด
เสียหาย หากสายไฟช�ำรุด ควรน�ำไปเปลี่ยนที่ Philips หรือ
ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือบุคคลที่ผ่าน
การอบรมจาก Philips ด�ำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะส�ำหรับการใช้งานในครัวเรือน
เท่านั้น หากน�ำเครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม น�ำไปใช้ใน
การค้าหรือกึ่งการค้า หรือใช้โดยไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำการ
ใช้งานในคู่มือนี้ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะและ Philips
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องนี้
ไม่ควรให้บค
ุ คล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่
สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ น�ำเครื่องนี้ไป
ใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กน�ำเครื่องนี้
ไปเล่น
เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
ห้ามปล่อยให้เครื่องท�ำงานโดยไม่มีการควบคุมดูแลเป็นอัน
ขาด
ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้ารับไฟเสมอ หากคุณต้องปล่อย
เครื่องไว้โดยไม่มค
ี นดูแล หรือก่อนที่คุณจะประกอบ ถอด
ประกอบ หรือท�ำความสะอาดเครื่อง
ให้คลายสายไฟออกให้หมดก่อนที่จะเปิดเครื่อง
อย่ากินกากหรือน�ำไปใช้เตรียมปรุงอาหาร
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่น
หรือที่ไม่ได้ รับการแนะน�ำจาก Philips หากคุณใช้อป
ุ กรณ์
เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะน�ำ
จาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน
ห้ามใช้เครื่องนี้ภายนอกอาคาร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นเข้าที่ให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตช์ใช้
งาน
หั่นส่วนผสมขนาดใหญ่เป็นชิ้นให้มีขนาดพอเหมาะกับช่อง
ใส่ น�้ำหิน แกน เมล็ด และเปลือกหนาออกจากผักหรือผลไม้
ก่อนที่จะสกัดน�้ำ
ไม่ควรออกแรงกดที่ดันผลไม้มากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
สีของอาหารอาจท�ำให้ชิ้นส่วนเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นเรื่องปกติและ
ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่อง
เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ห้ามน�ำไปใช้ต่อเนื่องนาน
กว่า 20 นาที
เครื่องนี้มาพร้อมกับชิปการป้องกันอัจฉริยะ โดยเครื่องจะ
หยุดท�ำงานหลังจากการใช้งานต่อเนื่องประมาณ 20 นาที
โดยอัตโนมัติ
เครื่องนี้มาพร้อมกับการออกแบบที่มีระบบป้องกัน เมื่อสกรู
ส�ำหรับสกัดเกิดการอุดตันหรือติด เครื่องจะหยุดท�ำงานและ
ส่งเสียงบี๊พสองสามครั้ง
เมื่อสกรูส�ำหรับสกัดเกิดการอุดตันจากส่วนผสม เครื่องจะ
ท�ำงานกลับด้านเพื่อแก้ไขอาการอุดตัน ส่งเสียงบี๊พสองสาม
ครั้ง แล้วปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ กดปุ่มเปิด/ปิด ( ) เพื่อ
เปิดสวิตช์อก
ี ครั้ง หากยังคงมีสิ่งอุดตันในเครื่อง ให้ปิดเครื่อง
ถอดปลั๊ก แยกชิ้นส่วนระบบคั้นและท�ำความสะอาดก่อนใช้
งานเครื่องอีกครั้ง เพื่อเป็นการปกป้องเครื่อง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากมีการเปลี่ยนรูป
ร่างจากความร้อน ไม่ควรใช้ไมโครเวฟหรือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
ไม่ว่าจะท�ำความสะอาดส่วนประกอบใดก็ตาม
Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มีทุกประการ

ก่อนใช้งานครั้งแรก

2 หมุนเครื่องสกัดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อท�ำให้แน่น คุณจะได้ยน
ิ เสียง "คลิก"
เมื่อประกอบเครื่องสกัดอย่างถูกต้องและไอคอนลูกศร ( ) บนเครื่องสกัด
จะตรงกับเครื่องหมายที่ไอคอนล็อค ( ) บนตัวเครื่อง (รูปที่ 3 )

-

h ตัวเครื่อง

-

1 จัดวางให้ไอคอนลูกศร ( ) บนเครื่องสกัดให้ตรงกับไอคอนปลดล็อค
( ) บนตัวเครื่องแล้วใส่เครื่องสกัดเข้าไปในตัวเครื่องได้ (รูปที่ 2)

3 ใส่สกรูส�ำหรับสกัดเข้าไปในช่องของตัวเครื่องแล้วสอดเข้าไปจนสุด
(รูปที่ 4)

b ช่องคั้น (พร้อมตัวกรอง)

Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori atau barang ganti, lawati
www.shop.philips.com/service atau pergi ke penjual Philips
anda. Anda juga boleh menghubungi Pusat Layanan Pelanggan
Philips di negara anda.

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

ภาษาไทย

ท�ำความสะอาดทุกชิ้นส่วนก่อนใช้งานตัวเครื่องในครั้งแรก (ดูที่บท 'การท�ำความ
สะอาด')

หมายเหตุ:
ค่อยๆ หมุนสกรูส�ำหรับสกัดเพื่อให้คณ
ุ สามารถใส่สกรูเข้าไปในตัวเครื่องได้ง่าย

4 จัดร่องของช่องคั้นให้ตรงกับปุ่มบนเครื่องสกัดและใส่ช่องคั้นลงไปจน
สุด (รูปที่ 5 )

5 จัดไอคอนลูกศร ( ) บนช่องระบายกากให้ตรงกับไอคอนปลดล็อค ( )
บนเครื่องท�ำน�้ำผลไม้(รูปที่ 6) และหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าไอคอนลูก
ศร ( ) ชี้ไปที่ไอคอนล็อค ( ) (รูปที่ 7 )
6 เลื่อนเหยือกส�ำหรับใส่น�้ำผลไม้เข้าไปในตัวเครื่องและวางที่บรรจุกากไว้
ใต้ช่องระบายกาก (รูปที่ 8)

การใช้งาน

1 ล้างผลไม้และ/หรือผักต่างๆ หากจ�ำเป็น ให้ห่น
ั เป็นชิ้นที่มีขนาดพอเหมาะ
กับช่องใส่ผลไม้
-

หมายเหตุ:
น�ำเมล็ดแข็งและเปลือกหนาที่คุณไม่รบ
ั ประทานของผลไม้ออก เช่น ส้ม ทับทิม
ฯลฯ

2 เปิดตัวระบบป้องกันน�้ำหยด (รูปที่ 9)

3 เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับบนผนัง แล้วกดปุ่มเปิด/ปิด (
(รูปที่ 10)

) เพื่อเปิดเครื่อง

4 ใส่ส่วนผสมลงในช่องใส่ผลไม้ (รูปที่ 11) จากนั้นใช้ที่ดันกดลงเบาๆ เข้าหา
สกรูส�ำหรับสกัด (รูปที่ 12)

ไม่ควรแหย่น้วิ มือหรือวัตถุใดๆ ลงไปในช่องใส่ผลไม้หรือเครื่องสกัด
(รูปที่ 13/14)
-

หมายเหตุ:
ใส่ส่วนผสมขนาดเล็กผ่านช่องบนฝาปิดโดยตรง ส�ำหรับส่วนผสมขนาดใหญ่ ให้ใส่
โดยเปิดฝาปิด
ในระหว่างการท�ำงาน ส่วนผสมบางอย่างอาจท�ำให้เกิดเสียงแหลมได้ เป็นเหตุการณ์
ปกติ

5 เมื่อสกัดน�้ำผลไม้เสร็จเรียบร้อย ให้ปิดสวิตช์เครื่องและรอจนกว่าสกรู
ส�ำหรับสกัดหยุดหมุน (รูปที่ 15)
6 เพื่อป้องกันไม่ให้น�้ำหยดลงบนตัวเครื่อง ให้ปิดระบบป้องกันน�้ำหยด
(รูปที่ 16)
-

-

-

-

เคล็ดลับ:
ให้ใช้ผลไม้สดและผัดสด เพราะมีน�้ำมาก ก้านเซเลอรี่, แอปเปิ้ล, แตงกวา, แครอท,
ผักโขม, เมลอน, มะเขือเทศ, ทับทิม และส้ม เหมาะส�ำหรับการสกัดน�้ำในเครื่องสกัด
น�้ำผลไม้ความเร็วต�่ำ
เครื่องสกัดน�้ำผลไม้ความเร็วต�่ำไม่เหมาะกับผลไม้หรือผักที่แข็งหรือมีเส้นใยมาก
เช่น ต้นอ้อย ผลไม้ท่ม
ี ีความนุ่มมากและ/หรือมีแป้ง เช่น กล้วย มะละกอ อะโวคาโด
มะเดื่อ และมะม่วง ไม่เหมาะกับเครื่องสกัดน�้ำผลไม้ความเร็วต�่ำ
หากคุณต้องการสกัดน�้ำผลไม้ที่มห
ี ิน เช่นลูกพีช พลัม หรือเชอร์รี่ ให้น�ำหินออกก่อน
ที่จะสกัดน�ำ้

การท�ำความสะอาด

ควรท�ำความสะอาดทันทีหลังเลิกใช้งาน เพื่อให้ท�ำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น

ห้ามใช้แผ่นใย อุปกรณ์ที่มีความคม หรือของเหลวที่มฤ
ี ทธิ์รุนแรง เช่น
แอลกอฮอล์ น�้ำมัน หรืออะซีโทน ท�ำความสะอาดเครื่องเป็นอันขาด
-

หมายเหตุ:
ชิ้นส่วนสามารถถอดออกและท�ำความสะอาดกับเครื่องล้างจานได้ นอกจากนี้ ยัง
สามารถท�ำความสะอาดกับก๊อกน�้ำได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

1 ปิดเครื่อง แล้วถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนัง (รูปที่ 17)
2 ถอดที่ดันผลไม้ออกจากช่องใส่ผลไม้ (รูปที่ 18)

3 ถอดเหยือกส�ำหรับใส่น�้ำผลไม้และที่บรรจุกากออก (รูปที่ 19)

4 กดปุ่มปลดค้างไว้แล้วหมุนเครื่องสกัดตามเข็มนาฬิกาจนกว่าไอคอนลูกศร
( ) บนเครื่องสกัดจะอยู่ตรงกันกับไอคอนปลดล็อค ( ) บนตัวเครื่อง
(รูปที่ 20) ดึงเครื่องสกัดออกจากตัวเครื่อง (รูปที่ 21)
5 หมุนช่องระบายกากตามเข็มนาฬิกาจนกว่าไอคอนลูกศร ( ) บนช่อง
ระบายกากชี้ไปทางไอคอนปลดล็อค ( ) บนเครื่องสกัด (รูปที่ 22) แล้ว
จึงนำ�ช่องระบายกากออกจากเครื่องสกัด (รูปที่ 23)
6 ถอดช่องคั้นออก (รูปที่ 24)

7 ดันสกรูส�ำหรับสกัดออกจากอีกด้านของเครื่องสกัดเพื่อน�ำสกรูออก
(รูปที่ 25)

8 ท�ำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดโดยท�ำความสะอาดกับก๊อกน�้ำ
ได้ (รูปที่ 26)
9 เช็ดท�ำความสะอาดด้านนอกของตัวเครื่องด้วยผ้าสะอาด (รูปที่ 27)

การจัดเก็บ

1 ม้วนสายไฟไว้รอบๆ ที่ม้วนเก็บสายไฟที่อยู่บริเวณฐานของตัวเครื่อง
(รูปที่ 28)

2 คุณสามารถจัดเก็บที่ บรรจุกากในเหยือกส�ำหรับใส่น�้ำผลไม้ (รูปที่ 29)

การรีไซเคิล

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว
แต่ควรน�ำไปทิ้งที่จด
ุ รวบรวมขยะเพื่อการน�ำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่ง
แวดล้อมที่ดี

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดเยี่ยมชม
www.shop.philips.com/service หรือไปที่ตวั แทนจ�ำหน่าย Philips นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ

การรับประกันและสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์
www.philips.com/supportหรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แยกเฉพาะ เกี่ยวกับ
การรับประกันทั่วโลก

การแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่าง โปรดดูรายการค�ำถามที่พบบ่อยที่
www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
ปัญหา

การแก้ปัญหา

เครื่องไม่ท�ำงาน

เครื่องนี้มาพร้อมกับระบบล็อคภายในตัวตรงส่วนฐาน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องสกัดประกอบเข้ากับเครื่องอย่าง
ถูกต้อง แล้วกดปุ่มเปิด/ปิด (
)

มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออก
มาจากตัวเครื่องในช่วง
2-3 ครั้งแรกที่ใช้เครื่อง

เครื่องไม่ได้ผด
ิ ปกติ หากยังมีกลิ่นไม่พงึ ประสงค์ออกจาก
เครื่องอีกหลังจากใช้งานต่อไปอีกสองสามครั้ง ให้ตรวจ
สอบปริมาณและเวลาที่คุณใช้สกัด

สกรูส�ำหรับสกัดเกิดการ
อุดตันจากส่วนผสม

เครื่องจะท�ำงานกลับด้านเพื่อแก้ไขอาการอุดตัน ส่งเสีย
งบี๊พสองสามครั้ง แล้วปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ กดปุ่มเปิด/
ปิด (
) เพื่อเปิดสวิตช์อีกครั้ง หากยังคงมีสิ่งอุดตันใน
เครื่อง ให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก แยกชิ้นส่วนระบบคั้นและ
ท�ำความสะอาดก่อนใช้งานเครื่องอีกครั้ง

ไม่สามารถเอาช่องระบาย กดปุ่มย้อนกลับค้างไว้ (
) สองถึงสามวินาทีแล้วหมุน
กากออกได้หลังจากสกัด ช่องระบายกากตามเข็มนาฬิกาเพื่อน�ำช่องระบายกาก
น�้ำผลไม้เสร็จแล้ว
ออกจากเครื่องสกัด

