
English

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

Warning
•	 Do not touch the sharp blades when the appliance 

is plugged in. If the blades get stuck, unplug the 
appliance before you remove the ingredients. Be 
careful when handling the sharp cutting blades, 
emptying the bowl and during cleaning.

•	 Switch off and unplug the appliance from the power 
supply before:
•	 Removing it from the stand, changing accessories 

or approaching parts that move in use. 
•	 Assembling, disassembling or cleaning it. 
•	 It is left unattended.

•	 Do not immerse the appliance in water or any 
other liquid.

•	 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 the rotating sieve or the protecting cover 
are damaged or has 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.

•	 Make sure the blade unit is securely fastened and 
the lid is properly assembled to the blender jar 
before you use the appliance.

•	 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.

•	 Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.

•	 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.

•	 Never assemble or disassemble the blender jar, 
chopper beaker or mill beaker to the motor base 
while the power is on.

•	 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 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.

•	 Do not exceed the maximum indication on the 
blender	jar,	the	mill	(specific	types	only)	beaker	and	
the	chopper	bowl	(specific	types	only).

•	 Do not exceed the maximum quantities and 
processing times indicated in the relevant table.

•	 If food sticks to the wall of the blender jar, switch off 
the appliance and unplug it. Then use a spatula to 
remove the food from the wall.

•	 Never	fill	the	blender	jar	with	ingredients	hotter	
than 80ºC.

•	 Noise	level:	Lc	=	86	dB(A).
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the multi-
chopper beaker or the on-the-go cup is assembled on the motor unit properly. If the blender 
jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is correctly assembled, the built-in safety 
lock will be unlocked.

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

Recycling  
Your product is designed and manufactured with high quality materials and 
components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the 
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about 
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct 
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the 
environment and human health.

2 Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at 
www.philips.com	or	contact	the	Philips	Consumer	Care	Centre	in	your	country	(you	find	its	
phone	number	in	the	worldwide	guarantee	leaflet).	If	there	is	no	Consumer	Care	Centre	in	
your country, go to your local Philips dealer.

Қазақша

1 Маңызды ақпарат
Құралды	қолданбастан	бұрын	осы	пайдаланушы	нұсқаулығын	мұқият	оқып	шығыңыз	да,	
оны	келешекте	қарау	үшін	сақтап	қойыңыз.

Ескерту
•	 Құрал	қуат	көзіне	қосылып	тұрған	кезде	

пышақтардың	өткір	жүзін	ұстамаңыз.	Егер	
пышақтарға	тамақ	тұрып	қалса,	пышаққа	тұрып	
қалған	ингредиенттерді	алып	тастамас	бұрын,	
құралды	ток	көзінен	ажыратыңыз.	Өткір	кесетін	
пышақтарды	қолданғанда,	ыдысты	босатқанда	
және	тазалау	барысында	абай	болыңыз.

•	 Мына	әрекеттерді	орындамас	бұрын,	құралды	
өшіріп,	ток	көзінен	ажыратыңыз:
•	 оны	тұғырдан	алғанда,	қосалқы	құралдарды	
өзгерткенде	немесе	пайдаланғанда	қозғалатын	
бөліктерді	ұстағанда;	

•	 оны	жинағанда,	бөлшектегенде	немесе	
тазалағанда;	

•	 қадағалаусыз	қалғанда.
•	 Құрылғыны	суға	немесе	басқа	сұйықтыққа	

батырмаңыз.
•	 Құралды	қоспас	бұрын,	онда	көрсетілген	

кернеудің	жергілікті	желі	кернеуіне	сәйкес	
келетінін	тексеріп	алыңыз.

•	 Аша,	қуат	сымы,	айналмалы	елек	немесе	қорғаныс	
қақпағы	зақымдалған	не	болмаса	көзге	көрінетін	
сызат	бар	болса,	құралды	пайдаланбаңыз.	Қуат	
сымы	зақымданған	болса,	қауіпті	жағдай	орын	
алмауы	үшін,	оны	тек	Philips	компаниясында,	
Philips	мақұлдаған	қызмет	орталығында	немесе	
білікті	мамандар	ауыстыруы	керек.

•	 Құралды	пайдаланар	алдында	пышақтың	мықтап	
бекітілгенін	және	қақпақтың	блендер	құмырасына	
дұрыс	жиналғанын	тексеріңіз.

•	 Бұл	құрылғыны	балалардың	пайдалануына	
болмайды.	Құралды	және	оның	сымын	
балалардың	қолдары	жетпейтін	жерде	сақтаңыз.

•	 Құралды	қауіпсіз	пайдалану	жөніндегі	нұсқаулар	
беріліп,	басқа	біреу	қадағалаған	және	құралды	
пайдалануға	қатысты	қауіп-қатерлер	түсіндірілген	
жағдайда,	осы	құралды	физикалық,	сезу	немесе	
ойлау	қабілеті	шектеулі,	білімі	мен	тәжірибесі	аз	
адамдар	пайдалана	алады.

•	 Балаларды	бақылап,	олардың	құралмен	ойнамауын	
қадағалыныңыз.

•	 Ас	комбайнына	немесе	блендерге	ыстық	
сұйықтық	құйылса,	абай	болыңыз,	себебі	бу	
құрылғыдан	сыртқа	шығуы	мүмкін.

•	 Қосылып	тұрғанда	блендер	құмырасын,	турағыш	
ыдысын	немесе	диірменді	мотор	негізіне	
ешқашан	жинамаңыз	не	болмаса	бөлшектемеңіз.

•	 Бұл	құрал	тек	үйде	қолдануға	жасалған.
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Абайлаңыз
•	 Жылуды	қосу/өшіру	түймесін	байқаусызда	

бастапқы	қалпына	келтіру	нәтижесінде	орын	
алатын	қауіпті	жағдайды	болдырмау	үшін,	бұл	
құралға	таймер	сияқты	сырттай	қосылатын	құрал	
жалғанбауы	керек	және	оны	өшіріліп-қосылатын	
электр	желісіне	жалғамаған	жөн.

•	 Басқа	өндірушілер	шығарған	немесе	Philips	
компаниясы	нақты	ұсынбаған	қосалқы	құралдар	
мен	бөлшектерді	пайдаланушы	болмаңыз.	
Ондай	қосалқы	құралдар	мен	бөлшектерді	
пайдалансаңыз,	құралдың	кепілдігі	өз	күшін	
жояды.

•	 Блендер	банкасының,	диірмен	(тек	белгілі	
бір	түрлерінде)	ыдысының	және	ұсақтағыш	
ыдысының	(тек	белгілі	бір	түрлерінде)	ең	
жоғарғы	көрсеткішінен	асырмаңыз.

•	 Блендерді	ингредиенттермен	толтырған	кезде,	
кестеде	көрсетілген	нормадан	аспау	керек,	сондай-
ақ	дайындау	уақытын	да	сақтау	қажет.

•	 Тамақ	блендер	құмырасының	қабырғасына	
жабысып	қалса,	құралды	өшіріп,	розеткадан	
ажыратыңыз.	Жабысып	қалған	азықты	
күрекшемен	алып	тастаңыз.

•	 Блендер	құмырасына	80	ºC-тан	ыстық	азық	
салмаңыз.

•	 Шу	деңгейі:	Lc	=	86	дБ(А).
Ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпы
Бұл	мүмкіндік	құралды	тек	блендер	ыдысы,	мульти-турағыш	ыдысы	немесе	жолға	
арналған	шыныаяқ	мотор	бөлігіне	дұрыс	жиналғанда	қосылатынына	сенімді	болуға	
көмектеседі.	Блендер	ыдысы,	мульти-турағыш	ыдысы	немесе	жолға	арналған	шыныаяқ	
мотор	бөлігіне	дұрыс	жиналғанда,	ішіне	орнатылған	қауіпсіздік	құлпы	ашылады.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы	Philips	құрылғысы	электромагниттік	өрістерге	қатысты	барлық	қолданыстағы	
стандарттар	мен	ережелерге	сәйкес	келеді.

Өңдеу  
Өнім	қайта	өңдеуге	және	қайта	пайдалануға	болатын	жоғары	сапалы	
материалдардан	және	бөлшектерден	жасалған.
Өнімде	үсті	сызылған	дөңгелекті	қоқыс	жәшігінің	белгісі	болса,	өнім	Еуропалық	
2002/96/EC	директивасына	кіретінін	білдіреді.
Ешқашан	өніміңізді	басқа	тұрмыстық	қалдықтармен	бірге	тастамаңыз.	Электр	және	
электрондық	өнімдерді	бөлек	жинау	туралы	жергілікті	ережелермен	танысыңыз.	Ескі	
өнімді	қоқысқа	дұрыс	тастау	қоршаған	ортаға	және	адам	денсаулығына	ықтималды	кері	
әсерін	тигізудің	алдын	алады.

2 Кепілдік және қызмет
Егер	сізге	қызмет	немесе	ақпарат	қажет	болса	немесе	шешілмеген	бір	мәселе	болса,	
www.philips.com	мекенжайындағы	Philips	веб-сайтына	кіріңіз	немесе	еліңіздегі	Philips	
Тұтынушыларды	қолдау	орталығына	хабарласыңыз	(телефон	нөмірін	дүниежүзілік	
кепілдік	кітапшасынан	табасыз).	Егер	еліңізде	тұтынушыларға	қолдау	көрсету	орталығы	
болмаса,	онда	жергілікті	Philips	компаниясының	дилеріне	барыңыз.

Русский

1 Внимание
Перед	использованием	прибора	внимательно	ознакомьтесь	с	руководством	
пользователя	и	сохраните	его	для	дальнейшего	использования	в	качестве	справочного	
материала.

Предупреждение
•	 Не	прикасайтесь	к	острым	ножам,	если	прибор	

подключен	к	электросети.	В	случае	заедания	
ножей	отключите	прибор	от	сети,	прежде	чем	
извлечь	продукты.	Соблюдайте	осторожность	
при	обращении	с	острым	ножевым	блоком,	
особенно	при	извлечении	продуктов	из	чаши	и	
во	время	очистки.

•	 Выключайте	прибор	и	отсоединяйте	его	от	
электросети,	прежде	чем:
•	 Снять	его	с	подставки,	сменить	насадку	или	
прикоснуться	к	частям,	движущимся	во	время	
работы.	

•	 Собрать	или	разобрать	прибор	или	выполнить	
очистку.	

•	 Оставить	прибор	без	присмотра.
•	 Запрещается	погружать	прибор	в	воду	или	

любую	другую	жидкость.
•	 Перед	подключением	прибора	убедитесь,	что	

указанное	на	нем	номинальное	напряжение	
соответствует	напряжению	местной	
электросети.

•	 При	обнаружении	трещин	или	повреждений	
сетевого	шнура,	сетевой	вилки,	вращающегося	
сита	или	защитной	крышки	прекратите	
использование	прибора.	В	случае	повреждения	
сетевого	шнура	его	необходимо	заменить.	
Чтобы	обеспечить	безопасную	эксплуатацию	
прибора,	заменяйте	шнур	только	в	
авторизованном	сервисном	центре	Philips	или	
в	сервисном	центре	с	персоналом	аналогичной	
квалификации.

•	 Перед	использованием	прибора	убедитесь,	что	
ножевой	блок	надежно	зафиксирован	и	крышка	
правильно	установлена	на	кувшин	блендера.

•	 Данный	приборне	предназначен	для	детей.	
Храните	прибор	и	шнур	в	недоступном	для	
детей	месте.

•	 Лица	с	ограниченными	физическими	или	
интеллектуальными	возможностями,	а	также	
лица	с	недостаточным	опытом	и	знаниями	
могут	пользоваться	этим	прибором	только	под	
присмотром	или	после	получения	инструкций	
по	безопасному	использованию	прибора	и	при	
условии	понимания	потенциальных	опасностей.

•	 Не	позволяйте	детям	играть	с	прибором.
•	 Во	избежание	ожога	горячим	паром	соблюдайте	

особую	осторожность,	наливая	горячую	
жидкость	в	кухонный	комбайн	или	блендер.

•	 Запрещается	снимать	кувшин	блендера,	стакан	
измельчителя	или	стакан	мельницы	с	блока	
мотора,	а	также	устанавливать	их	на	него	при	
включенном	питании.

•	 Прибор	предназначен	только	для	домашнего	
использования.

Внимание!
•	 Во	избежание	возникновения	опасной	

ситуации	из-за	случайного	сброса	аварийного	
предохранителя,	не	подключайте	прибор	к	
внешним	отключающuм	устройствам,	например,	
к	таймеру,	или	к	сети,	в	которой	возможны	сбои	
подачи	электропитания.

•	 Запрещается	пользоваться	какими-
либо	аксессуарами	или	деталями	других	
производителей,	не	имеющих	специальной	
рекомендации	Philips.	При	использовании	
таких	аксессуаров	и	деталей	гарантийные	
обязательства	теряют	силу.

•	 Не	заполняйте	кувшин	блендера,	стакан	
мельницы	(только	для	некоторых	моделей)	
и	чашу	измельчителя	(только	для	некоторых	
моделей)	выше	отметки	максимального	уровня.

•	 Не	превышайте	максимальное	количество	
продуктов	и	время	работы	прибора,	указанные	в	
таблице.

•	 Если	продукты	налипли	на	стенки	кувшина	
блендера,	выключите	прибор	и	отключите	его	от	
электросети.	Затем	снимите	продукты	со	стенок	
лопаточкой.

•	 Не	помещайте	в	кувшин	блендера	ингредиенты,	
температура	которых	выше	80°	C.

•	 Уровень	шума:	Lc	=	86	дБ(A)
Встроенный блокиратор безопасности
Благодаря	этой	функции	прибор	можно	включить	только	после	правильной	установки	
кувшина	блендера,	стакана	универсального	измельчителя	или	дорожной	чашки	на	блок	
электродвигателя.	Если	кувшин	блендера,	стакан	универсального	измельчителя	или	
дорожная	чашка	собраны	правильно,	встроенный	блокиратор	безопасности	будет	
разблокирован.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот	прибор	Philips	соответствует	всем	применимым	стандартам	и	нормам	по	
воздействию	электромагнитных	полей.

Утилизация  
Данное	изделие	изготовлено	из	высококачественных	материалов	и	
компонентов,	которые	подлежат	повторной	переработке	и	вторичному	
использованию.
Если	изделие	маркировано	значком	с	изображением	перечеркнутого	мусорного	бака,	
это	означает,	что	изделие	подпадает	под	действие	Директивы	ЕС	2002/96/EC:
Никогда	не	выбрасывайте	отслужившие	изделия	вместе	с	бытовым	мусором.	Для	
утилизации	электрических	и	электронных	изделий	необходимы	сведения	о	местной	
системе	отдельной	утилизации	отходов.	Правильная	утилизация	отработавшего	
изделия	поможет	предотвратить	возможные	негативные	последствия	для	окружающей	
среды	и	здоровья	человека.

2 Гарантия и обслуживание
Для	получения	дополнительной	информации	и	обслуживания	или	в	случае	
возникновения	проблем	посетите	веб-сайт	Philips	www.philips.com	или	обратитесь	в	
центр	поддержки	потребителей	Philips	в	вашей	стране	(номер	телефона	указан	на	
гарантийном	талоне).	Если	в	вашей	стране	нет	центра	поддержки	потребителей	Philips,	
обратитесь	по	месту	приобретения	изделия.


