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ENGLISH

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. 
This juicer has been designed to maximise the juice output while minimising 
the cleaning effort. It has been specifically developed to enable you to process 
a broad variety of ingredients and a wide range of recipes with confidence. 

General description (Fig. 1)
1 Pusher
2 Berry funnel (HR1837/HR1833 only)
3 Feeding tube
4 Lid
5 Filter
6 Juice collector with spout
7 Integrated pulp container
8 Safety clamps
9 Control knob
10  Cord storage compartment
11 Driving shaft
12 Motor unit
13  Juice jug

Important
Read this important information carefully before you use 
the appliance and save it for future reference.

Danger
 - Do not immerse the motor unit in water or any 

other liquid, nor rinse it under the tap.
 - Do not clean the motor unit in the dishwasher.

Warning
 - 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 components 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 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.

 - Keep the appliance and its cord out of the reach of 
children.

 - Never let the appliance operate unattended.
 - If you detect cracks in the filter or if the filter is 

damaged in any way, do not use the appliance 
anymore and contact the Philips Consumer care 
centre for replacement.

 - Never reach into the feeding tube with your fingers 
or an object while the appliance is operating. Only 
use the pusher for this purpose.

 - Do not touch the small cutting blades in the base of 
the filter. They are very sharp.
Caution

 - This appliance is intended for household use only.
 - Do not hold the appliance by the safety clamps when 

you carry it.
 - 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.

 - To ensure that the appliance stands firmly and stably 
on the worktop, always keep the bottom of the 
appliance and the worktop clean. 

 - Make sure all parts are correctly assembled before 
you switch on the appliance.

 - Only use the appliance when the safety clamps are in 
locked position.

 - Only lower the safety clamps to unlocked position 
after you have switched off the appliance and the 
filter has stopped rotating.

 - Always unplug the appliance after use.
 - Always unplug the appliance before you leave it 

unattended and before you assemble, disassemble or 
clean it.

 - This appliance is intended to be used in household 
and similar applications such as farm houses, bed and 
breakfast type environments, staff kitchen areas in 
shops, in offices and in other working environments 
and by clients in hotels, motels and other residential 
type environments.
Electromagnetic fields (EMF)

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

Fruit and vegetable facts
Depending on the ingredients used, you can prepare up to 1.5 litres of 
juice without emptying the integrated pulp container. When you juice hard 
ingredients such as carrots or beetroots, the maximum amount of juice that 
can be extracted depends on the quality of the ingredients you use. 

Note: When the integrated pulp container has reached its maximum 
capacity, pulp ends up in the juice collector and on the inside of the lid. 
If the integrated pulp container is overfilled, the appliance slows down. 
When this occurs, switch off the appliance and remove the pulp from 
the integrated pulp container.

Recipes
Orange carrot ginger juice

Ingredients:
 - 1kg carrots
 - 20g ginger
 - 4 oranges
 - 1 tbsp olive oil
 - 1 large fresh mint sprig (optional garnish)

 1  Peel the oranges.
 2  Process the carrots, ginger and oranges in the juicer.
Note: This appliance can process ginger (in pieces of 3x3 cm) for 1 minute. 
 3  Add a tablespoon of olive oil and a few ice cubes to the juice.
 4  Mix well.
 5  Pour the juice into a glass.
Tip: Add a fresh mint sprig to your glass as an optional garnish.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or 
your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in 
your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). 

Environment
 - Do not throw away the appliance 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 (Fig. 2).

Guarantee and service
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 safety system. If the 
parts have not been assembled properly, the appliance 
does not work. Switch off the appliance and check if 
the parts have been assembled in the right way. If the 
problem persists, contact the Philips Consumer Care 
Centre in your country.

The appliance 
stops operating 
during use.

Take the appliance to your local Philips dealer or 
contact the Philips Consumer Care Centre in your 
country.

The appliance 
slows down 
during use.

The integrated pulp container has reached its 
maximum capacity. Switch off the appliance and 
remove the pulp from the integrated pulp container.

The appliance 
makes a lot of 
noise, gives off 
an unpleasant 
smell, is too hot 
to touch, gives 
off smoke etc.

It is very common for a new appliance to give off an 
unpleasant smell or emit some smoke the first few 
times you use it. This will stop after you have used the 
appliance a number of times. The appliance may also 
give off an unpleasant smell or emit some smoke if 
you process too many ingredients, if you process very 
hard ingredients (e.g. leeks) or if you let the appliance 
operate too long. In these cases, switch off the 
appliance and let it cool down for 60 minutes. If the 
problem persists, contact the Philips Consumer Care 
Centre in your country.

The appliance is 
damaged.

Contact the Philips Consumer Care Centre in your 
country.

The filter 
touches the 
feeding tube 
or vibrates 
strongly during 
processing.

Switch off the appliance and unplug it. Check if the 
filter is placed properly in the juice collector. The ribs 
in the bottom of the filter have to fit properly onto 
the driving shaft. Check if the filter is damaged. Cracks, 
crazes, a loose grating disc or any other irregularity 
may cause malfunction.

If you detect any cracks in the filter or if the filter is 
damaged in another way, do not use the appliance 
anymore. Contact a Philips service centre or the 
Philips Consumer Care Centre in your country.

The filter is 
blocked.

Switch off the appliance, clean the feeding tube and 
the filter and process a smaller quantity.

 Before processing
-   The appliance only functions if all parts are assembled correctly and the 

clamp is in locked position. 
-   Wash the fruit and/or vegetables and cut them, if necessary, into pieces that 

fit into the feeding tube. 
-  Make sure the juice jug is placed directly under the spout.
-  Turn the control knob to switch on the appliance. 
-   Do not exert too much pressure on the pusher, as this could affect the 

quality of the end result. It could even cause the filter to come to a halt. 
-   Align the groove of the pusher with the small protrusions on the inside 

of the feeding tube and slide the pusher into the feeding tube. 
-   When you have processed all ingredients or when the integrated pulp 

container is full, switch off the appliance and unplug it. Wait until the filter 
stops rotating. 

-   To empty the integrated pulp container, remove the lid, the filter and the 
juice collector. 

-   For maximum flavour and freshness, serve the juice immediately after 
preparation.  

-  Warning: Never insert your fingers or an object into the feeding tube. 

Preparation
-  To extract the maximum amount of juice, always press the pusher down 

slowly.
-  Use fresh fruit and vegetables, as they contain more juice. Pineapples, 

beetroots, celery stalks, apples, cucumbers, carrots, spinach, melons, 
tomatoes, pomegranates, oranges and grapes are particularly suitable for 
processing in the juicer.

-  The juicer is not suitable for processing very hard and/or fibrous or 
starchy fruits or vegetables such as sugar cane.

- Leaves and leaf stalks of e.g. lettuce can also be processed in the juicer.
-  Remove stones from cherries, plums, peaches, etc. You do not have to 

remove cores or seeds from fruits like melons, apples and grapes. 
-  You do not have to remove thin peels or skins. Only remove thick peels 

that you would not eat, e.g. those of oranges, pineapples, kiwis, melons 
and uncooked beetroots.

-  When you prepare apple juice, take into consideration that the thickness 
of the apple juice depends on the kind of apple you use. The juicier the 
apple, the thinner the juice. Choose a kind of apple that produces the 
type of juice you prefer.

-  If you want to process citrus fruits with the juicer, remove the peel as 
well as the white pith. The white pith gives juice a bitter taste.

-  Fruits that contain starch, such as bananas, papayas, avocados, figs 
and mangoes are not suitable for processing in the juicer. Use a food 
processor, blender or bar blender to process these fruits.

Serving
-   Drink the juice immediately after you have extracted it. If it is exposed to 

air for some time, the juice loses its taste and nutritional value.
 -  Apple juice turns brown very quickly. To slow down this process, add a 

few drops of lemon juice.
- When serving cold drinks, add a few ice cubes.

TÜRKÇE

Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in 
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten 
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Bu katı meyve sıkacağı, maksimum meyve suyunu elde ederken temizliği en 
kolay hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Farklı malzemelerle farklı tarifler 
yaratmanızı sağlayacak şekilde özel olarak geliştirilmiştir. 

Genel açıklamalar (Şek. 1)
1 İtme borusu
2 Meyve hunisi (sadece HR1837/HR1833)
3 Besleme tüpü
4 Kapak
5 Filtre
6 Musluklu meyve suyu toplayıcı
7 Entegre posa haznesi
8 Güvenlik kıskaçları
9 Kontrol düğmesi
10  Kablo saklama bölmesi
11 Döner mil
12 Motor ünitesi
13  Meyve suyu sürahisi

Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice 
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike
 - Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya 

batırmayın veya muslukta durulamayın.
 - Motor ünitesini bulaşık makinesinde yıkamayın.

Uyarı
 - Cihazı prize takmadan önce, cihazın üzerinde belirtilen 

voltajın yerel şebeke voltajı ile uygun olduğundan emin olun.
 - Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, 

cihazı kesinlikle kullanmayın.
 - Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike 

oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki 
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde 
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.

 - Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri 
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler 
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden 
sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli 
kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin 
anlatılması durumunda mümkündür.

 - Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı 
ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden 
uzak tutun.

 - Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
 - Cihazı kendi halinde çalışır durumdayken bırakmayın.
 - Filtrede çatlaklar görürseniz veya filtre bir şekilde zarar 

görmüşse, cihazı kullanmayı bırakın ve yedek parça temini 
için Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

 - Cihaz çalışırken besleme tüpüne parmaklarınızı ya 
da başka bir cismi sokmayın. Bunun için sadece itme 
borusunu kullanın.

 - Filtrenin tabanında bulunan küçük kesme bıçaklarına 
dokunmayın. Son derece keskindirler.

 - Gürültü düzeyi: Lc = 78 db(A)
Dikkat

 - Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
 - Cihazı taşırken güvenlik kıskaçlarından tutmayın.
 - Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle 

önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. 
Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz 
geçersiz sayılacaktır.

 - Cihazın tezgahın üzerinde sağlam ve sabit bir şekilde 
durması için cihazın altını ve tezgahı her zaman temiz tutun. 

 - Cihazı çalıştırmadan önce tüm parçaların cihaza doğru 
yerleştirildiğinden emin olun.

 - Cihazı yalnızca güvenlik kıskaçları kilitli konumdayken 
kullanın.

 - Güvenlik kıskaçlarını yalnızca cihazı kapattıktan ve 
filtrenin dönmesi durduktan sonra açın.

 - Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
 - Gözetimsiz bırakmadan ya da birleştirmeden, 

sökmeden veya temizlemeden önce cihazın fişini 
mutlaka çekin.

 - Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde kullanıma 
uygundur: çiftlik evleri, pansiyonlar, mağazalardaki personel 
mutfağı alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları, oteller, 
moteller ve diğer konaklama ortamları.
Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm 
standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Meyve ve sebze değerleri
Kullanılan malzemelere göre, entegre posa haznesini boşaltmadan 1,5 litreye 
kadar meyve suyu elde edebilirsiniz. Havuç veya pancar gibi sert malzemeler 
sıkıldığında elde edilebilecek maksimum meyve suyu miktarı kullandığınız 
malzemelerin kalitesine göre değişir. 

Dikkat: Entegre posa haznesi maksimum kapasitesine ulaştığında, meyve suyu 
toplayıcıya ve meyve suyu kapağının iç kısmına posa karışabilir. 
Entegre posa haznesi kapasitesinden fazla dolarsa cihaz yavaşlar. Böyle bir 
durumda cihazı kapatıp entegre posa haznesini boşaltın.

Tarifler
Portakal, havuç, zencefil suyu

Malzemeler :
 - 1 kg havuç
 - 20 g zencefil
 - 4 portakal
 - 1 yemek kaşığı zeytinyağı
 - 1 taze nane dalı (isteğe bağlı)

 1  Portakalları soyun.
 2  Havuçları, zencefili ve portakalları katı meyve sıkacağında sıkın.
Dikkat: Bu cihaz zencefili (3x3 cm’lik parçalar halinde) 1 dakika içinde sıkar. 
 3  Meyve suyuna bir yemek kaşığı zeytinyağı ve birkaç buz parçası 

ilave edin.
 4  İyice karıştırın.
 5  Meyve suyunu bardağa boşaltın.
İpucu: Bardağınızı taze bir nane dalıyla süsleyebilirsiniz.

Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/
service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ayrıca, ülkenizdeki 
Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için 
dünya çapında garanti kitapçığına başvurun). 

Çevre
 - Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; 

bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. 
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 2).

Garanti ve servis
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support 
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun. 

Sorun giderme
Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu 
aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için  
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri 
Destek Merkezi ile iletişim kurun. 

Sorun Çözüm
Cihaz çalışmıyor. Bu cihazda bir güvenlik sistemi bulunmaktadır. Cihazın 

tüm parçaları doğru olarak takılmazsa cihaz çalışmaz. 
Cihazı kapatın ve parçaların cihaza doğru olarak 
takılıp takılmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse 
ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim 
kurun.

Cihaz kullanım 
sırasında 
çalışmayı 
durduruyor.

Cihazı yerel Philips bayinize götürün ya da ülkenizdeki 
Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Cihaz kullanım 
sırasında 
yavaşlıyor.

Entegre posa haznesi maksimum kapasitesine ulaştı. 
Cihazı kapatın ve entegre posa haznesindeki posayı 
temizleyin.

Cihaz çok fazla 
ses çıkarıyor, 
kötü bir koku 
veriyor, çok 
ısınıyor ve 
duman çıkarıyor.

Yeni bir cihazın ilk kullanımlarda istenmeyen kokular 
yayması veya duman çıkarması sık rastlanan bir 
durumdur. Bu durum, birkaç kullanım sonrasında sona 
erecektir. Cihazda çok fazla malzeme veya çok sert 
malzemeler (örn. pırasa) işlendiğinde ya da cihaz uzun 
bir süre kullanıldığında da istenmeyen kokular yayabilir 
veya duman çıkarabilir. Böyle durumlarda, cihazı kapatın 
ve 60 dakika boyunca soğumaya bırakın. Sorun devam 
ederse ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile 
iletişime geçin.

Cihaz hasar 
görmüş olabilir.

Ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime 
geçin.

Filtre, besleme 
tüpüyle temas 
ediyor veya 
çalışırken çok 
sarsıntı yapıyor.

Cihazı kapatın ve fişini çekin. Filtrenin meyve suyu 
toplayıcıya doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini 
kontrol edin. Filtrenin tabanındaki çizgiler, döner mil 
üzerine doğru şekilde oturmalıdır. Filtrenin hasarlı olup 
olmadığını kontrol edin. Çatlaklar, çizikler, rendeleme 
diskindeki gevşemeler veya diğer aksaklıklar arızaya 
neden olabilir.

Filtrede çatlaklar varsa ya da filtre başka bir şekilde 
zarar görmüşse cihazı kullanmayı bırakın. Bir Philips 
servisi veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi 
ile iletişime geçin.

Filtre tıkandı. Cihazı kapatın, besleme tüpünü ve filtreyi temizleyerek 
daha az miktarları işleyin.

İşlemeden önce
 - Cihaz, yalnızca bütün parçaları doğru bir şekilde takılmış ve güvenlik 

kıskaçları düzgün bir kilitlenmişse çalışır.
 - Sebze ve/veya meyveleri yıkayın ve besleme tüpünden geçecek şekilde 

kesin.
 - Sürahiyi doğrudan musluğun altına yerleştirin.
 - Cihazı açmak için kontrol düğmesini çevirin.
 - İtme borusuna çok fazla baskı uygulamayın; aksi takdirde iyi bir sonuç 

elde edilemeyebilir ve hatta filtre durabilir.
 - İtme borusu üzerindeki oluğu besleme tüpünün iç kısmındaki küçük 

çıkıntıyla hizalayın ve itme borusunu besleme tüpünün içine kaydırın.
 - Tüm malzemeyi kullandıktan sonra veya posa haznesi dolduğunda, cihazı 

kapatın ve fişini prizden çekin. Filtre durana kadar bekleyin.
 - Posa haznesini boşaltmak için kapağı, filtreyi ve meyve suyu toplayıcısını 

çıkarın.
 - Maksimum lezzet ve tazelik için, meyve suyunu hazırladıktan hemen 

sonra servis edin.
 - Uyarı: Besleme tüpüne kesinlikle parmaklarınızı veya başka bir cisim 

sokmayın.

Hazırlık
 - Maksimum miktarda meyve su elde etmek için itme borusunu mümkün 

olduğunca yavaş bastırın.
 - Daha çok su içerdiklerinden taze meyve ve sebze kullanın. Meyve suyu 

sıkacağında daha çok ananas, pancar, kereviz sapı, elma, havuç, ıspanak, 
kavun, domates, nar, portakal, ve üzüm gibi meyve ve sebzelerin sularını 
sıkabilirsiniz.

 - Şeker kamışı gibi çok sert ve/veya lifli ya da nişastalı meyve ve sebzeler 
katı meyve sıkacağında sıkılmaya uygun değildir.

 - Bu katı meyve sıkacağı marul gibi yapraklı sebzeler için de kullanılabilir.
 - Vişne, erik, şeftali vb. meyvelerin çekirdeklerini çıkarın. Karpuz, elma ve 

üzüm gibi meyvelerin içini veya çekirdeklerini çıkarmanız gerekmez.
 - İnce kabukları soymanıza gerek yoktur. Sadece portakal, ananas ve 

pişmemiş pancar gibi yemek istemediğiniz kabukları soyun.
 - Kullandığınız elmanın cinsinin hazırladığınız elma suyunun kıvamını 

etkileyeceğini unutmayın. Elma ne kadar sulu olursa, çıkan su o kadar bol 
olur. İstediğiniz miktarda su içeren bir elma türü seçin. 

 - Katı meyve sıkacağında narenciye sıkacağınız zaman, meyvenin kabuğunu 
ve beyaz liflerini soyun. Beyaz lifler meyve suyuna acımsı bir tat verir.

 - Muz, papaya, avokado, incir ve mango gibi meyveler nişasta 
içerdiklerinden meyve suyu sıkacağında işlem görmeye uygun değillerdir. 
Bu meyvelerin suyunu sıkmak için mutfak robotu, blender veya çubuk 
blender kullanın.

Servis
 - Sıktığınız meyve sularını bekletmeden için. Uzun süre havayla temas 

etmesi halinde, meyve suyu hem tadını hem de besin değerini 
kaybedecektir.

 - Elma suyu hızla kararır. Bu süreci yavaşlatmak için elma suyunun içine 
birkaç damla limon suyu katın.

 - Soğuk içecekleri servis ederken içine birkaç parça buz ekleyin.

1

4203_064_6028_2_DFU-Leaflet_A6_v1.indd   2 02/12/15   12:17


