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Manual do Usuário



Português

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

Perigo
•	 Não mergulhe ou enxágue o motor.
Aviso
•	 Nunca use os dedos ou objetos (por ex.: uma espátula) para empurrar os alimentos 

pelo bocal enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.
•	 Antes	de	conectar	o	apare ho	à	rede	elétrica,	verifique	se	a	voltagem	indicada	na	parte	

inferior do apare ho corresponde à voltagem de energia local.
•	 Nunca conecte o apare ho a um temporizador, pois isso pode causar situações de risco.
•	 Se	o	fio,	o	plugue	ou	outras	peças	estivem	danificadas,	não	use	o	apare ho.
•	 Se	o	fio	estiver	danificado,	deverá	ser	substituído	pela	Philips,	por	uma	das	assistências	

técnicas	autorizadas	ou	por	técnicos	igualmente	qualificados	a	fim	de	evitar	situações	
de risco.

•	 Este apare ho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas,	mentais	ou	sensoriais	reduzidas	ou	pouca	experiência	e	conhecimento,	a	menos	
que	sejam	supervisionadas	ou	instruídas	sobre	o	uso	do	aparelho	por	uma	pessoa	
responsável por sua segurança.

•	 Para a segurança das crianças, não as deixe brincar com o apare ho.
•	 Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
•	 Se os alimentos grudarem na parte lateral do batedor, do copo ou do recipiente, 

desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para 
remover os alimentos das laterais. 

•	 Tenha cuidado ao manusear ou limpar os discos, a unidade de lâminas do processador 
de	alimentos,	a	peneira	do	maxi	juicer	e	a	unidade	de	lâminas	do	liquidificador.	As	
pontas	das	lâminas	são	muito	afiadas.

•	 Não toque nas lâminas, principalmente quando o apare ho está conectado. As lâminas 
são	muito	afiadas.	

•	 Se	as	lâminas	ficarem	presas,	desconecte	o	plugue	da	tomada	antes	de	remover	os	
ingredientes que estão causando o bloqueio. 

Cuidado
•	 Nunca desligue o apare ho girando o copo, o recipiente ou as tampas. Sempre desligue o 

apare ho girando o botão na posição OFF.
•	 Desconecte o apare ho da tomada imediatamente após o uso.
•	 Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de tocar no copo com os dedos ou 

algum objeto (por ex.: uma espátula).
•	 Antes de retirar a tampa do recipiente ou do copo, aguarde até que as peças em 

movimento parem de funcionar.
•	 Não	exceda	o	nível	máximo	indicado	no	copo	ou	no	recipiente.
•	 Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes 

de usar o aparelho pela primeira vez.
•	 Desligue o apare ho antes de retirar ou limpar a unidade de lâminas, o acessório para 

bater, o batedor balão duplo, o minijuicer, os discos, o espremedor de frutas ou a 
peneira do maxi juicer.

•	 Nunca	use	acessórios	ou	peças	de	outros	fabricantes	que	não	sejam	especificamente	
recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.

•	 Este apare ho destina-se somente a uso doméstico.
•	 Não exceda os limites de quantidade e o tempo de processamento indicados no 

manual do usuário.
•	 Antes de processar alimentos quentes, deixe-os esfriar (< 80 ºC).
•	 Sempre deixe o apare ho esfriar à temperatura ambiente após o preparo.
•	 Certos	ingredientes,	como	cenouras,	podem	manchar	a	superfície	das	peças.	Porém	

isso não prejudica o funcionamento das peças. Geralmente, as manchas desaparecem 
após algum tempo.

•	 Nível	de	ruído:	Lc=	85	dB	[A].

Campos eletromagnéticos
Este apare ho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos 
eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções 
deste	manual	do	usuário,	a	utilização	do	apare ho	é	segura,	com	base	em	evidências	
científicas	atualmente	disponíveis.

Reciclagem

 
Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.
Sempre	que	observar	o	símbolo	de	proibição	com	uma	lixeira	colado	a	um	produto,	significa	
que o produto está protegido pela Diretiva Européia 2002/96/EC:

 
Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure 
informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. 
O	descarte	correto	do	seu	antigo	produto	ajuda	a	prevenir	conseqüências	potencialmente	
negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

2 Introdução
Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, 
registre seu produto em www.philips.com/welcome.
 
Este	aparelho	possui	uma	trava	de	segurança	integrada.	Somente	é	possível	ligar	o	apareho	após	
encaixar corretamente as seguintes peças no motor:

•	 recipiente e tampa do processador de alimentos;
•	 copo e tampa; 
•	 o espremedor de frutas;
•	 o recipiente do maxi juicer e a unidade de acoplamento (somente no modelo 

RI7778); 
Se essas peças estiverem encaixadas corretamente, a trava de segurança será destravada. 
Para obter receitas, acesse www.philips.com/kitchen

3 Botões pré-programados
Nota

 • Os botões pré-programados não funcionarão se o botão de controle estiver ajustado em P, OFF ou 
no ajuste de velocidade (1-12).

 • Se	você	girar	o	botão	na	posição	do	ajuste	de	velocidade	(1-12) depois de pressionar o botão pré-
programado, a função pré-programada será desativada. 

 • Os outros dois programas não podem ser ativados enquanto um estiver funcionando. 
 • Os botões pré-programados oferecem somente ajustes de velocidades ideais. Para melhores 

resultados, consulte a quantidade e o tempo de processamento recomendados na Fig. 1.
 • Todos os botões pré-programados são equipados com um timer de interrupção para proteger a 

unidade de uso excessivo.
 • O	botão	pré-programado	para	bater	também	tem	um	período	lento	automático	após	cada	ciclo	de	
processamento.	Durante	esse	período,	o	botão	piscará	e	a	função	não	poderá	ser	ativada.

Para ativar os botões pré-programados, gire o botão na posição ON.	Os	três	botões	pré-
programados piscarão para indicar que eles estão prontos para o uso.
Os botões pré-programados incluem as seguintes funções:

•	  : bater massas.
•	  : bater ou misturar cremes e claras.
•	  : triturar gelo.
Para iniciar, pressione o botão pré-programado desejado. Para interromper, pressione-o novamente. 

4 Processador de alimentos
Aviso

 • Nunca use os dedos ou objetos (por ex.: uma espátula) para empurrar os alimentos pelo bocal 
enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.

Unidade de lâminas
Antes	de	começar	a	usar	o	apare ho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	com	a	figura.	2.
Você	pode	usar	a	unidade	de	lâminas	para	picar,	misturar	ou	obter	consistência	de	purê.	Você	também	
pode usá-lo para misturar e bater massas de bolo.

Nota

 • Sempre coloque a unidade de lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
 • Não use a unidade de lâminas para picar alimentos muito duros, como grãos de café, noz-moscada, 
açafrão	e	cubos	de	gelo,	pois	ela	pode	ficar	sem	corte.

 • Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, 
os	alimentos	ficarão	muito	quentes,	derreterão	e	ficarão	granulados.

Dica

 • Corte os alimentos em pedaços grandes de aproximadamente 3 cm.
 • Ao triturar cebolas, corte cada uma em quatro pedaços e coloque-as no recipiente. Gire algumas 

vezes o botão até a posição P	para	evitar	que	as	cebolas	fiquem	muito	trituradas.
 • Como remover os alimentos que grudam na lâmina ou na parte interna do recipiente? 1. Desligue o 

aparelho e desconecte-o da tomada. 2. Remova a tampa da tigela. 3. Remova os alimentos da lâmina 
ou das laterais do recipiente com uma espátula.

Acessório para bater
Antes	de	começar	a	usar	o	apare ho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	com	a	figura.	3.
Você	pode	usar	o	batedor	para	preparar	massas	de	pão	ou	pizza.	É	necessário	ajustar	a	
quantidade	de	líquido	para	formar	a	massa	de	acordo	com	as	condições	de	humidade	e	
temperatura.

Nota

 • Não use o acessório para bater para misturar massas de bolo. Para isso, use a unidade de lâminas.
 • Sempre coloque o acessório para bater no recipiente antes de acrescentar os ingredientes.
 • Gire o botão até a posição ON e pressione o botão pré-programado para bater  para iniciar o 

processamento. Pressione novamente o botão para interromper o processamento quando a massa 
estiver formada.

Batedor balão duplo
Antes	de	começar	a	usar	o	apare ho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	com	a	figura.	4.
Você	pode	usar	o	batedor	balão	duplo	para	bater	clara	em	neve	para	biscoitos	e	merengues,	
e bater creme para bolos e sobremesas.

Nota

 • Não use o batedor balão duplo para bater massas de bolo com manteiga ou margarina. Para isso, 
use a unidade de lâminas. 

 • Verifique	se	o	recipiente	e	o	batedor	balão	duplo	estão	secos	e	sem	gordura	quando	você	for	bater	claras	
em neve. 

 • Limpe o batedor balão duplo após o uso.
 • Gire o botão até a posição ON e pressione o botão pré-programado para bater  para iniciar o 

processamento. Pressione novamente o botão para interromper o processamento quando o creme/
as claras em neve estiverem prontas.

Discos
Antes	de	começar	a	usar	o	apare ho,	verifique	se	você	esco heu	o	disco	desejado	de	acordo	
com	a	figura	5:
•	 Disco fatiador ajustável
•	 Disco	ralador	reversível	(para	pedaços	finos	e	grossos)	
•	 Disco para preparo à Juliana (somente no modelo RI7778)
•	 Disco granulador (somente no modelo RI7778)

Cuidado

 • Tenha	cuidado	ao	usar	a	lâmina	fatiadora	do	disco.	Ela	tem	uma	ponta	muito	afiada.
 • Nunca use o disco para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
 • Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal.

Nota

 • Coloque os alimentos pelo bocal usando o pilão. Encha o bocal de alimentos uniformemente para 
obter melhores resultados. Quando for necessário processar uma grande quantidade de ingredientes, 
processe pequenas porções e esvazie o recipiente entre as porções.

Espremedor de frutas
Antes	de	começar	a	usar	o	apare ho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	com	a	figura.	6.
Você	pode	usar	o	espremedor	de	frutas	para	espremer	frutas	cítricas.

Nota

 • Coloque	a	peneira	do	espremedor	de	frutas	no	eixo	do	recipiente.	Verifique	se	as	saliências	da	peneira	
estão	bem	encaixadas	na	abertura	do	cabo	do	recipiente.	Ao	encaixar	corretamente	a	peneira,	você	
ouvirá um "clique".

 • O cone começa a girar durante o funcionamento.
 • Pressione o cone do espremedor de frutas. Pare de espremer periodicamente para remover a polpa da 

peneira. Ao terminar de espremer ou para remover a polpa, gire o botão até a posição OFF (Desligar) e 
remova o recipiente do aparelho com a peneira e o cone.

5 Maxi Juicer (somente no modelo RI7778)
Antes	de	começar	a	usar	o	apare ho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	com	a	figura.	7.
Você	pode	usar	o	maxi	juicer	para	fazer	suco	de	até	1,5	kg	de	frutas,	verduras	e	legumes,	como	
cenouras, maçãs, melancias, peras, uvas e abacaxis.

Cuidado

 • Nunca coloque a mão ou algum objeto (por exemplo, garfo, faca, colher ou espátula) no bocal de 
alimentos. Para isso, use apenas o pilão fornecido com o aparelho. 

 • Antes de remover a tampa, espere até que a peneira tenha parado de rodar totalmente.

Nota

 • Sempre	verifique	a	peneira	antes	de	usar.	Não	use	o	juicer	caso	você	note	danos,	como	rachaduras,	
fissuras	ou	um	disco	de	grade	solto.	

 • Antes	de	processar	os	alimentos,	remova	as	sementes	e	os	caroços	de	ameixas,	damascos,	pêssegos	e	
cerejas, remova todas as cascas grossas dos abacaxis, melões etc. 

 • Você	ouvirá	um	"clique"	quando	a	tampa	for	encaixada	corretamente	no	recipiente.

6 Liquidificador
Antes	de	começar	a	usar	o	aparelho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	com	a	figura.	8.
O	liquidificador	é	usado	para:
•	 Misturar	líquidos,	como	laticínios,	mo hos,	sucos	de	frutas,	sopas,	drinks	e	vitaminas.
•	 Misturar ingredientes macios, como massa de panqueca.
•	 Obter	consistência	de	purê	de	alimentos	cozidos,	como	papinha	de	bebês.
•	 Triturar gelo.

Nota

 • Não exerça muita pressão sobre a alça do copo.
 • Nunca	abra	a	tampa	para	colocar	a	mão	ou	qualquer	objeto	dentro	do	copo	quando	o	liquidificador	

estiver funcionando.
 • Sempre coloque o anel de vedação na unidade de lâminas antes de encaixá-la no copo.
 • Para	acrescentar	líquidos	durante	o	processamento,	coloque-os	pelo	bocal	de	alimentos	na	tampa	

do copo.
 • Corte os alimentos duros em pedaços antes de processá-los.
 • Se desejar preparar uma grande quantidade, processe pequenas porções de ingredientes por vez.
 • Para	evitar	que	ocorra	vazamento:	ao	processar	líquidos	quentes	ou	que	produzem	espuma	(como	

leite, por exemplo), não coloque mais do que 1 litro no copo.
 • Caso	você	não	fique	satisfeito	com	os	resultados,	desligue	o	aparelho	e	mexa	os	alimentos	com	uma	

espátula. Remova parte do conteúdo e processe quantidades menores ou acrescente um pouco de 
líquido.

 • Coloque	os	alimentos	no	copo	até	o	nível	máximo	indicado.
 • Para triturar gelo, gire o botão até a posição ON (Ligado)	e	pressione	o	botão	pré-definido	para	

triturar gelo  Pressione novamente o botão para interromper o processamento.

7 Miniprocessador (somente no modelo RI7778)
Antes	de	começar	a	usar	o	aparelho,	verifique	se	ele	foi	montado	de	acordo	com	a	figura.	9.
Você	pode	usar	o	miniprocessador	para	moer	grãos	de	café,	grãos	de	pimenta,	temperos	
secos, nozes e ervas. Não use o miniprocessador para processar ingredientes duros, como 
noz-moscada, pedras de açúcar ou cubos de gelo.

Cuidado

 • Não use o miniprocessador para processar ingredientes duros, como noz-moscada, pedras de açúcar 
chinês	ou	cubos	de	gelo.

 • Nunca use o miniprocessador por mais de 30 segundos sem parar.
 • Para evitar que ocorra vazamento, coloque o anel de vedação na unidade de lâminas antes de 

encaixá-la no miniprocessador.
 • Sempre processe junto cravo, erva-doce e semente de anis. Se forem processados separadamente, 
esses	ingredientes	podem	danificar	o	plástico	do	aparelho.

 • Ao usar o triturador para processar alimentos, como cravo, anis e canela, o copo do miniprocessador 
poderá	ficar	manchado.

 • Não	use	o	moedor	para	processar	líquidos,	como	suco	de	fruta,	por	exemplo.
 • Antes de processar alimentos quentes, deixe-os esfriar (< 80 ºC).

8 Limpeza
Aviso

 • Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

Cuidado

 • Não deixe as pontas das lâminas e dos discos entrarem em contato com objetos duros. Isso pode 
fazer	com	que	a	lâmina	fique	sem	corte.

 • As	pontas	das	lâminas	são	afiadas.	Tenha	cuidado	ao	limpar	a	unidade	de	lâminas	do	processador	de	
alimentos,	a	unidade	de	lâminas	do	liquidificador	e	os	discos.

1 Limpe o motor com um pano úmido.
2 Limpe as outras peças com água quente (< 60 °C) e um pouco de detergente ou as 

coloque na lava-louças. 

9 Garantia e assistência técnica
Caso	você	tenha	algum	problema,	precise	de	assistência	ou	informações,	acesse	 
www.philips.com/support ou entre em contato com a Central de Atendimento ao  
Cliente	do	seu	país.	O	número	de	telefone	se	encontra	no	fo heto	da	garantia	mundial.	 
Caso	não	haja	uma	Central	de	Atendimento	ao	Cliente	no	seu	país,	vá	até	um	 
representante local da Philips.


