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1000 ml
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60 - 90 sec.

1000 ml

1

60 - 90 sec.

1000 ml

1

30 - 60 sec.

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.
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Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan
simpanlah untuk referensi nanti.
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Bahaya
• Jangan sekali-kali merendam unit motor di dalam air atau cairan lain apa pun,

2

50 g

opsional

50 g
25-50 g

opsional

1

1 min
10 sec

3

25-75 g

30 sec

5-15 g

10 sec

Peringatan
• Jangan sekali-kali memasukkan jari atau benda lainnya ke dalam tabung blender

•

•
•

Unduh petunjuk pengguna lengkap di www.philips.com/support.

•

•

•

2x2x2 cm

•

Blender

•
•
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•

ditunggui dan sebelum merakit, membongkar, mendekati komponen yang bergerak
saat digunakan atau membersihkan.
Jangan sekali-kali menggunakan aksesori 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 tidak
berlaku.
Jangan melampaui tanda maksimum pada tabung blender dan penggiling/
perajang.
Jangan melampaui takaran maksimum dan waktu pengolahan yang ditunjukkan
dalam tabel bersangkutan.
Alat hanya dapat dihidupkan jika tabung blender atau penggiling/perajang telah
dipasang pada unit motor dengan benar.

Peringatan
• Periksalah apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda,

•

30 sec
30 sec

jangan pula menyiramnya di bawah keran air. Gunakan hanya kain yang lembab
untuk membersihkan unit motor.

•

10 sec

5-25 g

•

Penting

2

6x

Perhatian
• Matikan alat dan selalu cabut stekernya dari stopkontak jika alat ditinggalkan tanpa

•

sebelum menghubungkan alat.
Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips
atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau komponen lain ada yang
rusak.
Jangan pernah menggunakan tabung blender atau aksesori untuk menghidupkan
dan mematikan alat.
Jangan sekali-kali meninggalkan alat yang sedang bekerja tanpa ditunggui.
Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Jauhkan alat dan kabelnya dari
jangkauan anak-anak.
Alat ini dapat digunakan oleh orang dengan keterbatasan fisik, keterbatasan
indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan
pengetahuan apabila mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara
penggunaan alat secara aman dan jika mereka mengerti bahayanya.
Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
Jangan sentuh pisau-pisau, terutama ketika alat terhubung ke stopkontak. Pisaupisau sangat tajam.
Jangan menuangkan cairan panas ke dalam food processor atau blender karena
bisa terciprat keluar dari alat akibat uap panas yang tiba-tiba.
Alat ini hanya ditujukan untuk keperluan rumah tangga.

•
•
•

sewaktu alat sedang bekerja.
Pastikan unit pisau telah terpasang erat pada tabung blender sebelum memasang
tabung blender pada unit motor.
Jangan menyentuh tepi tajam pada unit pisau blender saat Anda memegang atau
membersihkannya. Pisau ini sangat tajam dan dapat dengan mudah melukai jari
Anda.
Jika unit pisau macet, cabut steker dari stopkontak sebelum mengeluarkan bahan
makanan yang mengganjal pisau.

Perhatian
• Untuk mencegah bahaya akibat kecerobohan dalam melakukan reset pengaman

•
•
•

termal, pasokan listrik alat ini tidak boleh melalui perangkat penghubung eksternal,
seperti timer, atau terhubung ke sirkuit yang secara teratur dihidupkan dan
dimatikan melalui suatu alat.
Untuk menghindari potensi cidera, hindari kesalahan penggunaan alat.
Jangan pernah mengisi tabung blender dan aksesori dengan bahan makanan yang
lebih panas dari 60°C.
Jangan menggunakan tabung blender kaca setelah mengambilnya dari mesin
cuci piring atau kulkas. Biarkan suhunya mendingin hingga suhu ruangan selama
setidaknya 5 menit sebelum digunakan.

• Agar tidak tumpah, jangan melebihi indikator volume maksimum pada tabung
•
•
•
•
•

blender, terutama saat mengolah pada kecepatan tinggi. Kurangi jumlah bahan
yang cenderung menghasilkan busa dalam tabung/aksesori.
Jika makanan lengket ke dinding tabung blender, matikan alat dan cabut stekernya.
Kemudian gunakan spatula untuk membersihkan makanan dari dinding tabung.
Pastikan selalu tutup blender dirapatkan/terpasang dengan benar dan gelas
ukurnya (jika ada) dimasukkan dengan benar dalam tutupnya sebelum Anda
menghidupkan alat.
Jangan membiarkan alat bekerja lebih dari 2 menit untuk setiap kalinya.
Biarkan alat dingin dulu hingga suhu kamar setelah setiap takaran yang Anda olah.
Tingkat kebisingan: Lc = 86dB(A)

Penggiling/Perajang
Peringatan
• Pastikan unit pisau telah terpasang erat pada penggiling/perajang sebelum
•
•

penggiling/perajang dipasang pada unit motor.
Jangan pernah menggunakan penggiling/perajang untuk menghaluskan bahanbahan yang sangat keras seperti biji pala, gula batu, dan es batu.
Jangan menyentuh tepi pisau pada unit penggiling/perajang saat membersihkan.
Pisau ini sangat tajam dan dapat dengan mudah melukai jari Anda.

Anda proses tidak melebihi jumlah yang disebutkan dalam manual pengguna atau jika
ada sesuatu yang memblokir unit pisau. Lalu colokkan steker kembali ke stopkontak
dan nyalakan alat kembali.

Medan elektromagnet (EMF)
Alat Phillips ini mematuhi semua standar yang terkait dengan medan elektromagnet
(EMF).

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

Garansi dan dukungan
Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau mengalami masalah, harap kunjungi
situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips
di negara Anda (Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam pamflet garansi
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi
dealer Philips setempat.

Perhatian
• Jangan pernah menggunakan penggiling/perajang selama lebih dari 30 detik
tanpa henti.

• Biarkan alat mendingin ke suhu kamar setelah setiap pemakaian.

Kunci pengaman bawaan
Fitur ini memastikan bahwa Anda hanya dapat menghidupkan alat jika telah
memasang tabung blender atau aksesori pada unit motor dengan benar. Jika tabung
blender atau aksesori telah terpasang dengan benar, kunci pelindung bawaan akan
terbuka.

Perlindungan terhadap kepanasan
Alat ini dilengkapi dengan pelindung kelebihan panas. Jika mengalami panas
berlebihan, alat akan mati secara otomatis (yang dapat terjadi selama pekerjaan
pemrosesan yang berat atau jika alat tidak digunakan sesuai dengan petunjuk dalam
petunjuk penggunaan). Jika ini terjadi, pertama-tama matikan alat dan cabut steker
dan dinginkan hingga ke suhu kamar. Lalu periksa apakah jumlah bahan yang sedang
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