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DANSK

Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den 
support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/ 
welcome. 

Generel beskrivelse
1 Motorenhed 
 - A Drivaksel
 - B Låsearm
 - C Kontrolknap
 - D Ledningsopbevaring
 - E Knap til beskyttelse mod overbelastning

2 Juicer 
 - F Nedstopperdæksel
 - G Nedstopper med rengøringsfunktion
 - H Påfyldningstragt
 - I Låg
 - J Si
 - K Direkte servering med udløbstud 
 - L Juicebeholder med (R) aftagelig udløbstud
 - M Frugtkødsvindue
 - N Frugtkødsbeholder

3 Citruspresser (kun HR1878, HR1874, HR1870)
 - O Pressekegle
 - P Si
 - Q Juicebeholder
 - R Aftagelig udløbstud
 - S Koblingsenhed til citruspresseren

4 Låg til juicekande med integreret skumseparator
5 Juicekande

Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, 
inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt 
senere brug.

Fare
 - Koblingsenheden til citruspresseren må aldrig kommes 

ned i vand eller andre væsker eller skylles under 
vandhanen.

 - Rengør ikke motorenheden eller koblingsenheden  
til citruspresseren i opvaskemaskinen.
Advarsel

 - Før der sluttes strøm til apparatet, kontrolleres 
det, om den indikerede netspænding på apparatets 
basisenhed svarer til den lokale netspænding.

 - Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre 
dele er beskadigede.

 - Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes  
af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller 
en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå 
enhver risiko.

 - Dette apparat kan bruges af personer med 
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner 
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet 
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de 
medfølgende risici.

 - Apparatet må ikke betjenes af børn. Hold apparatet 
og ledningen uden for børns rækkevidde.

 - Lad ikke børn lege med apparatet.
 - Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
 - Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du går fra 

apparatet, eller før du samler det, skiller det ad eller 
rengør det.

 - Hvis du opdager revner eller andre skader på filteret, 
må juiceren ikke bruges. Kontakt din Philips-forhandler 
eller det nærmeste Philips Kundecenter.

 - Stik aldrig fingre eller genstande ned i påfyldningsrøret, 
når apparatet kører. Brug kun nedstopperen.

 - Rør ikke ved de små knive i bunden af filteret.  
De er meget skarpe.

 - Anbring og brug altid apparatet på et tørt, stabilt og 
vandret underlag. 

 - For at sikre at apparatet står stabilt, skal du holde 
overfladen, hvor apparatet står, og bunden af 
apparatet rent.
Forsigtig

 - Dette apparat er kun beregnet til almindelig 
husholdningsbrug.

 - Hold ikke i låsearmen, når du løfter apparatet.
 - Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, 

eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet  
af Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.

 - Kontroller, at alle dele er sat korrekt sammen, inden 
apparatet tændes.

 - Apparatet må kun bruges, når låsearmen er i den låste 
stilling.

 - Før du skiller apparatet ad, og før det rengøres, skal 
du dreje kontrolknappen til positionen off og tage 
stikket ud af stikkontakten. Sænk derefter låsearmen til 
den ulåste position.

 - Låsearmen må først sænkes til den ulåste stilling,  
når du har slukket apparatet, og filteret er holdt op 
med at rotere.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Brug ikke citruspresseren 
længere end 10 minutter uden pause.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Nedsænk aldrig 
koblingsenheden til citruspresseren i vand, og skyl den 
aldrig under vandhanen.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Rengør aldrig 
koblingsenheden til citruspresseren i opvaskemaskinen.

 - Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
 - Støjniveau: Lc = 78 dB(A)

Sikkerhedsfunktion
Dette apparat er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der beskytter mod 
overophedning pga. for store mængder. I tilfælde af overophedning aktiverer 
juiceren automatisk funktionen til beskyttelse mod overbelastning og 
slukker. Hvis det sker, skal du indstille kontrolknappen på 0, tage apparatet 
ud af stikkontakten og lade det køle ned i 15 minutter. Fjern juicekanden, 
og afmonter låget, juicebeholderen og frugtkødsbeholderen, før du trykker 
på knappen til beskyttelse mod overbelastning, der er placeret nederst på 
motorenheden.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder  
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Før apparatet tages i brug
Sørg for at rengøre alle dele, der kommer i berøring med mad, inden du 
bruger apparatet første gang (se afsnittet “Rengøring og opbevaring”). 

Gode råd
 - Kontroller altid filteret før brug. Hvis filteret er revnet eller på anden 

måde er beskadiget, må du ikke bruge apparatet.
 - Kontroller, at låsearmen er i den låste position.
 - Sæt låget på juicekanden efter presning for at holde juicen frisk længere.

Sådan bruges apparatet
Juicer 

Du kan bruge juiceren til frugt- og grøntsagsjuice.

Gode råd
 - Lad ikke juiceren køre i mere end 60 sekunder ad gangen, når du 

presser større mængder frugt og grønt, og lad den køle tilstrækkeligt  
af bagefter.

 - Drej kontrolknappen til indstilling 1 (lav hastighed) eller 2  
(normal hastighed).

 - Hastighed 1 er specielt velegnet til bløde frugter og grøntsager,  
f.eks. vandmeloner, vindruer, tomater og agurker.

 - Hastighed 2 er velegnet til alle andre slags frugt og grøntsager,  
f.eks. æbler, gulerødder og rødbeder.

Bemærk
 - Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, da det kan give et dårligere 

resultat. I yderste konsekvens kan det få filteret til at gå i stå.
 - Stik aldrig fingre eller genstande ned i påfyldningsrøret.
 - Hvis frugtkødsbeholderen bliver fyldt op under brug, skal du slukke for 

apparatet og tage låget og juicebeholderen af. Fjern derefter forsigtigt 
frugtkødsbeholderen, og tøm den. 

 - Når du har presset alle ingredienserne, og saftstrømmen er stoppet, 
hælder du saften fra kanden op i glassene.

Tømning af frugtkødsbeholder
Bemærk: Når frugtkødsbeholderen har nået den maksimale kapacitet,  
ender frugtkødet i juicebeholderen, låget og i juicen.
Hvis frugtkødsbeholderen bliver overfyldt, blokeres apparatet muligvis. 
Når det sker, skal du slukke for apparatet og fjerne frugtkødet fra 
frugtkødsbeholderen. Lad apparatet køle af i 15 minutter, og tryk på 
knappen til beskyttelse mod overbelastning nederst på motorenheden for 
at nulstille. 

Bemærk: Frugtkødsvinduet hjælper dig med at se, hvornår frugtkødsbeholderen 
er fyldt og skal tømmes. Da frugtkødsvinduet muligvis blokeres, før den 
maksimale kapacitet er nået, skal du også tjekke indholdsindikatoren på 
juicekanden. Frugtkødsvinduet bliver nemmere blokeret, når du presser hårde 
ingredienser som f.eks. gulerødder eller rødbeder.

Citruspresser (kun HR1878, HR1874, HR1870)

Bemærk
 - Hvis du vil presse juice direkte i et glas, skal du bruge udløbstuden til 

direkte servering.
 - For at undgå skader og uheld skal apparatet altid holdes i sikker afstand 

fra langt hår, tøj, ledninger osv.
 - Brug kun hastighed 1 for citruspresseren.

Gode råd

Forberedelser
 - Brug frisk frugt og grønt, da det indeholder mere saft. Ananas, rødbeder, 

bladselleri, æbler, agurker, gulerødder, spinat, meloner, tomater, appelsiner 
og vindruer er særligt velegnede til at presse i juiceren. 

 - Juiceren egner sig ikke til presning af meget hårde og/eller fiber- eller 
stivelsesholdige frugter eller grøntsager som f.eks. sukkerrør. 

 - Blade og stængler fra f.eks. salat kan også presses i juiceren.
 - Fjern stenene fra kirsebær, blommer, ferskner og lignende. Du behøver 

ikke at fjerne kernehuse eller kerner fra frugter som meloner, æbler og 
grapefrugter.

 - Når du anvender juiceren, er det ikke nødvendigt at skrælle frugt og 
grøntsager. Fjern kun tykke skræller, som du ikke vil spise, f.eks. fra 
appelsiner, ananas, kiwier, meloner og rå rødbeder. 

 - Når du presser æblejuice, skal du være opmærksom på, at juicens 
tykkelse afhænger af, hvilken type æbler du bruger. Jo mere saft æblet 
indeholder, jo tyndere er juicen. Vælg den type æble, som giver den 
juicetykkelse, du foretrækker.

 - Hvis du vil bruge juiceren til at presse citrusfrugter, skal du fjerne 
skrællen og den hvide hinde. Den hvide hinde giver saften en bitter 
smag.

 - Frugt, der indeholder stivelse, som f.eks. bananer, papayaer, avocadoer, 
figner og mangoer er ikke velegnede til presning i juiceren. Anvend i 
stedet en foodprocessor, blender eller stavblender til disse ingredienser.

 - Du får mest mulig saft ud af presningen ved at trykke nedstopperen 
langsomt ned.

Servering
 - Drik juicen umiddelbart efter, at den er presset.
 - Hvis du ønsker klar juice uden et lag af skum, skal du sætte låget med 

integreret skumseparator på juicekanden. Hvis du ønsker juice med 
et lag skum, skal du fjerne låget med integreret skumseparator fra 
juicekanden og røre rundt i juicen, før du hælder den i et glas. 

 - Æblejuice bliver hurtigt brunlig, men processen kan forsinkes ved at 
tilsætte et par dråber citronsaft. 

 - Tilsæt et par isterninger, når du serverer kolde drikke.

Sund opskrift
Appelsin/gulerodsjuice

Ingredienser :
 - 1 kg gulerødder
 - 4 appelsiner (skrællede)
 - 1 spsk olivenolie
 - 1 stor frisk kvist mynte (valgfri pynt)

 1  Pres gulerødderne og appelsinerne i juiceren.
 2  Tilsæt en spiseskefuld olivenolie og et par isterninger til juicen,  

og rør godt rundt.
Bemærk: Dette apparat kan presse 5 kg gulerødder (partier på 2,5 kg /  
60 sekunder). Sørg for at tømme frugtkødsbeholderen efter hvert parti på  
2,5 kg. Når du er færdig med at presse gulerødderne, skal du slukke for 
apparatet og lade det køle af i 15 minutter.

Rengøring
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom sprit, 
benzin eller acetone til rengøring af apparatet. 
Rengøring af juiceren er nemmest, hvis det gøres lige efter brug.

Rengøringsfunktion 
Når du bruger rengøringsfunktionen, skylles låget og sien med vand. 
Anvend rengøringsfunktionen:
 - til at gøre juicepresseren nemmere at rengøre.
 - til at rengøre juicepresseren, når du skifter til en anden frugt 

eller grøntsag og ønsker at undgå sammenblanding af forskellige 
smagsretninger.

 - til at fortynde juicen med vand og få selv den sidste dråbe af juicen med.

Juicer
Du kan holde køkkenet rent ved at bære alle de aftagelige dele 
(frugtkødsbeholder, juicebeholder, filter og låg) hen i vasken på én gang.

Tip: Brug en svamp til rengøring af filteret. 
Citruspresser (kun HR1878, HR1874, HR1870)

For at holde køkkenet rent kan alle aftagelige dele (med undtagelse af 
koblingsenheden til citruspresseren) løftes hen i vasken på én gang.

Opbevaring
Til opbevaring af ledningen skal du rulle den rundt om 
ledningsopbevaringen i bunden af apparatet.

Forsigtig: Hold ikke i låsearmen eller udløbstuden, når du løfter apparatet.

Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/ 
service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale 
Philips Kundecenter i dit land (se folderen “World-Wide Guarantee”  
for at få kontaktoplysninger). 

Miljøhensyn
 - Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige 

husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på 
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte 
miljøet (fig. 1).

Sikkerhed og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge  
www.philips.com/support eller læse i den separate folder  
“World-Wide Guarantee”.

 

SUOMI

Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä 
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome. 

Yleiskuvaus
1 Runko 
 - A akseli
 - B lukitusvarsi
 - C säädin
 - D johdon säilytyspaikka
 - E ylikuormitussuojapainike

2 Mehulinko 
 - F syöttöpainimen suojus
 - G syöttöpainin ja esipuhdistustoiminto
 - H syöttöaukko
 - I kansi
 - J siivilä
 - K kaatonokka (lisätarvike) 
 - L mehusäiliö, jossa on (R) irrotettava kaatonokka
 - M jäteikkuna
 - N massankeräysastia

3 Sitruspuserrin (vain HR1878, HR1874, HR1870)
 - O kartio
 - P siivilä
 - Q mehusäiliö
 - R irrotettava kaatonokka
 - S sitruspusertimen liitinkappale

4 Mehukannun kansi, jossa on vaahtosiivilä
5 Mehukannu

Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä 
se myöhempää tarvetta varten.

Vaara
 - Älä upota laitteen runkoa tai sitruspusertimen 

liitinkappaletta veteen tai muuhun nesteeseen.  
Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.

 - Älä pese runkoa ja sitruspusertimen liitinkappaletta 
astianpesukoneessa.
Varoitus

 - Tarkasta, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä 
vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität 
laitteen pistorasiaan.

 - Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin 
muu osa on viallinen.

 - Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman 
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin 
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla 
ammattitaitoisella korjaajalla.

 - Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen 
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei 
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä 
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla 
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he 
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

 - Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen 
virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

 - Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
 - Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
 - Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, jos aiot 

jättää sen ilman valvontaa ja ennen sen kokoamista, 
purkamista ja puhdistamista.

 - Jos havaitset suodattimessa säröjä tai se on muuten 
vaurioitunut, älä käytä laitetta. Ota yhteys lähimpään 
Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

 - Älä työnnä sormiasi tai esineitä syöttösuppiloon,  
kun laite on käynnissä. Käytä ainoastaan syöttöpaininta.

 - Älä koske suodattimen alaosassa oleviin pieniin 
leikkuuteriin, sillä ne ovat erittäin teräviä.

 - Säilytä ja käytä laitetta kuivalla, tukevalla ja tasaisella 
alustalla. 

 - Pidä laitteen pohja ja alusta puhtaana, jotta laite pysyy 
tukevasti pystyssä.
Varoitus

 - Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
 - Älä kanna laitetta lukitusvarresta.
 - Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin 

valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, 
takuu raukeaa.

 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan, 
ennen kuin käynnistät laitteen.

 - Käytä laitetta vain, kun sen lukitusvarsi on lukittuna.
 - Ennen laitteen purkamista tai puhdistamista: Aseta 

valitsin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta. 
Laske lukitusvarsi avausasentoon.

 - Laske lukitusvarsi avausasentoon vasta, kun laitteen 
virta on katkaistu ja suodatin on pysähtynyt.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Älä käytä sitruspuserrinta 
yli 10 minuuttia ilman taukoja.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Älä upota 
sitruspusertimen liitinkappaletta veteen. Älä myöskään 
huuhtele sitä vesihanan alla.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Älä pese sitruspusertimen 
liitinkappaletta astianpesukoneessa.

 - Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
 - Käyntiääni: Lc = 78 dB (A)

Suojatoiminto
Tässä laitteessa on suojatoiminto, joka suojaa laitetta ylikuumenemiselta. 
Jos laite ylikuumenee, sen ylikuormitussuoja aktivoituu automaattisesti ja 
katkaisee laitteesta virran. Jos näin käy, käännä valitsin asentoon 0,  
irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä 15 minuutin ajan.  
Ota mehukannu ja irrota kansi, mehusäiliö ja jäteastia ja paina sitten rungon 
pohjassa olevaa ylikuormitussuojapainiketta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia 
standardeja ja säännöksiä.

Käyttöönotto
Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen 
käyttöönottoa (lisätietoja on kappaleessa Puhdistus ja säilytys). 

Vinkkejä
 - Tarkista siivilä aina ennen käyttöä. Jos havaitset säröjä tai se on muuten 

vaurioitunut, älä käytä laitetta.
 - Varmista, että lukitusvarsi on lukitusasennossa.
 - Mehu säilyy tuoreena pidempään, kun asetat kannen mehukannun päälle 

mehustamisen jälkeen.

Käyttö
Mehulinko 

Voit käyttää mehulinkoa hedelmä- ja vihannesmehujen valmistamiseen.

Vinkkejä
 - Käytä mehulinkoa enintään 60 sekuntia kerrallaan, kun mehustat suuria 

määriä, ja anna sen jäähtyä riittävän kauan jälkeenpäin.
 - Käännä säädin asentoon 1 (hidas) tai 2 (normaali).
 - Nopeus 1 sopii erityisesti pehmeille hedelmille, marjoille ja vihanneksille, 

kuten vesimelonille, rypäleille, tomaateille ja kurkuille.
 - Nopeus 2 sopii muille hedelmille ja vihanneksille, kuten omenoille, 

porkkanoille ja punajuurille.

Huomautuksia
 - Älä käytä liikaa voimaa, koska se saattaa heikentää mehun laatua tai jopa 

pysäyttää suodattimen.
 - Älä työnnä sormia tai apuvälineitä syöttösuppiloon.
 - Jos massankeräysastia täyttyy käytön aikana, katkaise laitteesta virta ja 

irrota kansi ja mehusäiliö. Poista massankeräysastia varovasti ja tyhjennä se. 
 - Kun olet käsitellyt kaikki ainekset eikä mehua enää valu laitteesta, kaada 

mehu kannusta lasiin.

Tyhjennä massankeräysastia.
Huomautus: Kun massankeräysastia on täynnä, hedelmäliha päätyy 
mehusäiliöön, kanteen ja mehuun.
Jos massankeräysastia täyttyy, laite voi tukkeutua. Jos näin tapahtuu,  
katkaise laitteesta virta ja poista hedelmäliha massankeräysastiasta.  
Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia ja paina sitten rungon pohjassa 
olevaa ylikuormituksen nollauspainiketta. 

Huomautus: Jäteikkunasta näkee, milloin integroitu massankeräysastia on 
täynnä ja pitää tyhjentää. Mehustettaessa jäteikkuna saattaa tukkeutua ennen 
kuin massankeräysastia on täynnä, joten tarkista mehukannun määrän ilmaisin. 
Jäteikkuna tukkeutuu todennäköisemmin mehustettaessa porkkanoiden tai 
punajuurien kaltaisia kovia aineksia.

Sitruspuserrin (vain HR1878, HR1874, HR1870)

Huomautus
 - Jos haluat puristaa mehua suoraan lasiin, käytä kaatonokkalisäosaa.
 - Älä pidä käynnissä olevaa laitetta esimerkiksi hiusten, vaatteiden tai 

johtojen lähellä, ettet loukkaa itseäsi tai aiheuta vahinkoa.
 - Käytä sitruspuserrinta vain nopeudella 1.

Vinkkejä

Valmistelut
 - Käytä tuoreita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia, koska ne sisältävät 

enemmän mehua. Mehun valmistukseen sopivat erityisen hyvin ananas, 
punajuuri, varsiselleri, omena, kurkku, porkkana, pinaatti, meloni, tomaatti, 
appelsiini ja rypäleet. 

 - Mehulinko ei sovellu erittäin kovien, kuituisten tai tärkkelyspitoisten 
hedelmien tai vihannesten, kuten sokeriruo’on, käsittelyyn. 

 - Voit käyttää mehulingossa myös lehtiä ja lehtivarsia, kuten lehtisalaattia.
 - Poista kivet kirsikoista, luumuista ja persikoista jne. Hedelmien, kuten 

melonien, omenoiden ja viinirypäleiden, siemenkotia tai siemeniä ei 
tarvitse poistaa.

 - Ohuita kuoria ei tarvitse poistaa. Vain paksummat kuoret, joita ei syödä, 
kuten appelsiinin, ananaksen, kiivin, melonin ja kypsentämättömien 
punajuurten kuoret, on poistettava. 

 - Ota omenamehua valmistaessasi huomioon, että mehun paksuus 
vaihtelee omenalajikkeen mukaan. Mitä mehukkaampia omenat ovat,  
sitä laimeampaa mehua niistä tulee. Valitse omenalajike sen mukaan, 
millaista mehua haluat.

 - Jos haluat käsitellä mehulingolla sitrushedelmiä, irrota kuori ja valkoinen 
sisäkuori. Valkoinen sisäkuori antaa mehulle karvaan maun.

 - Tämän mehulingon avulla ei voi valmistaa mehua tärkkelystä sisältävistä 
hedelmistä, kuten banaani, papaija, avokado, viikuna ja mango. Käytä 
näiden hedelmien käsittelyyn monitoimikonetta, tehosekoitinta tai 
sauvasekoitinta.

 - Saat puristettua raaka-aineista eniten mehua painamalla syöttöpaininta 
alas hitaasti.

Tarjoilu
 - Juo mehu välittömästi valmistuksen jälkeen.
 - Jos haluat kirkasta mehua ilman vaahtoa, aseta kansi, jossa on integroitu 

vaahtosiivilä, kannuun. Jos haluat sakeaa mehua, jossa on vaahtokerros, 
poista kansi ja vaahtosiivilä mehukannusta. Sekoita mehua ennen sen 
kaatamista lasiin. 

 - Omenamehu tummuu nopeasti. Voit hidastaa tummumista lisäämällä 
mehuun muutaman tipan sitruunamehua. 

 - Lisää kylmiä juomia tarjotessa muutama jääpala.

Terveellinen resepti
Appelsiini-porkkanamehu

Aineet:
 - 1 kg porkkanoita
 - 4 kuorittua appelsiinia
 - 1 rkl oliiviöljyä
 - 1 iso tuore mintunoksa (valinnainen koriste)

 1  Mehusta porkkanat ja appelsiini mehulingossa.
 2  Lisää mehuun ruokalusikallinen oliiviöljyä ja muutama jääpala ja  

sekoita hyvin.
Huomautus: Laite pystyy käsittelemään 5 kg porkkanoita (2,5 kg / 60 sekunnissa). 
Muista tyhjentää massankeräysastia jokaisen 2,5 kg:n erän käsittelyn jälkeen. 
Kun lopetat ainesten käsittelemisen, katkaise laitteesta virta ja anna laitteen 
jäähtyä 15 minuuttia.

Puhdistaminen
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä 
laitteen puhdistamiseen (kuten alkoholia, bensiiniä tai asetonia). 
Laite on helpointa puhdistaa heti käytön jälkeen.

Esipuhdistustoiminto 
Esipuhdistustoiminto huuhtelee kannen ja siivilän vedellä. 
Käytä esipuhdistustoimintoa
 - jotta mehulinko on helpompi puhdistaa käytön jälkeen
 - jotta maut tai tuoksut eivät sekoitu, kun vaihdat mehustettavaa ainesta
 - kun haluat laimentaa mehua vedellä ja saada jokaisen mehutipan talteen.

Mehulinko
Jotta keittiösi pysyy puhtaana, kaikki irrotettavat osat (massankeräysastia, 
mehusäiliö, suodatin ja kansi) voi kantaa pesualtaaseen kerralla.

Vinkki: Puhdista suodatin pesusienellä. 
Sitruspuserrin (vain HR1878, HR1874, HR1870)

Keittiö on helppo pitää puhtaana, koska kaikki irrotettavat osat  
(paitsi sitruspusertimen liitinkappale) voidaan kantaa pesualtaalle kerralla.

Säilytys
Virtajohdon voi kiertää alustan pohjassa olevan säilytystilan ympärille 
säilytystä varten.

Varoitus: Älä kanna laitetta lukitusvarresta tai nokasta.

Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/ 
service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin 
kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä 
takuulehtisestä). 

Ympäristöasiaa
 - Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan 

toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään 
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 1).

Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa  
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

 

NORSK

Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av 
støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på  
www.philips.com/welcome. 

Generell beskrivelse
1 Motorenhet 
 - A Drivaksel
 - B Låsearm
 - C Kontrollknapp
 - D Lagringsenhet for ledning
 - E Knapp for overbelastningsbeskyttelse

2 Juicer 
 - F Stapperdeksel
 - G Stapper med PreClean-funksjon
 - H Materør
 - I Lokk
 - J Sil
 - K Tilbehørstut for direkte servering 
 - L Saftoppsamler med (R) avtakbar tut
 - M Fruktkjøttvindu
 - N Fruktkjøttbeholder

3 Sitruspresse (kun HR1878, HR1874, HR1870)
 - O Safttopp
 - P Sil
 - Q Saftoppsamler
 - R Avtakbar tut
 - S Koblingsenhet for sitruspresse

4 Lokk på juicemugge med integrert skumskiller
5 Juicemugge

Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker 
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare
 - Motorenheten eller sitruspressen må aldri senkes ned 

i vann eller annen væske, og heller ikke skylles under 
rennende vann.

 - Ikke rengjør motorenheten eller koblingsenheten for 
sitruspressen i oppvaskmaskinen.
Advarsel

 - Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at 
spenningen som er angitt nederst på apparatet, 
stemmer overens med nettspenningen.

 - Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på 
støpselet, ledningen eller andre deler.

 - Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av 
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, 
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår 
farlige situasjoner.

 - Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt 
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller 
personer med manglende erfaring eller kunnskap, 
dersom de får instruksjoner om sikker bruk av 
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis  
de er klar over risikoen.

 - Barn får ikke bruke apparatet. Oppbevar apparatet  
og ledningen utilgjengelig for barn.

 - Barn skal ikke leke med apparatet.
 - Ikke la apparatet stå på uten tilsyn.
 - Koble alltid apparatet fra strømnettet hvis du lar det 

stå uten tilsyn, eller før du setter det sammen, tar det 
fra hverandre eller rengjør det.

 - Hvis du oppdager sprekker i filteret, eller hvis filteret 
er ødelagt på noen måte, må du ikke bruke apparatet 
mer. Ta kontakt med nærmeste Philips-servicesenter.

 - Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i 
materøret mens apparatet går. Det er bare stapperen 
som skal brukes til dette.

 - Ikke berør de små knivene i bunnen av filteret.  
De er svært skarpe.

 - Plasser og bruk alltid apparatet på et tørt, stabilt  
og jevnt underlag. 

 - Sørg for at underlaget som apparatet står på,  
og undersiden av apparatet, holdes rent for å sikre  
at apparatet står støtt.
Forsiktig

 - Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
 - Ikke hold apparatet i låsearmen når du bærer det.
 - Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, 

eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler.  
Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler,  
fører det til at garantien blir ugyldig.

 - Kontroller at alle delene er riktig satt sammen,  
før du slår på apparatet.

 - Bruk bare apparatet når låsearmen er i låst stilling.
 - Før du demonterer og rengjør apparatet, må du sette 

kontrollbryteren til av-posisjon og ta ut støpselet av 
stikkontakten. Deretter sender du låsearmen til ulåst 
stilling.

 - Senk låsearmen til ulåst stilling kun etter at du har slått 
av apparatet, og filteret har sluttet å rotere.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Ikke bruk sitruspressen 
lenger enn 10 minutter uten avbrudd.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Du må aldri senke 
koblingsenheten for sitruspressen ned i vann eller 
skylle den under rennende vann.

 - HR1870, HR1874, HR1878: Rengjør aldri 
koblingsenheten for sitruspressen i oppvaskmaskinen.

 - Koble alltid fra apparatet etter bruk.
 - Støynivå: Lc = 78 dB(A).

Sikkerhetsfunksjon
Dette apparatet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som beskytter den 
mot overoppheting som følge av for store mengder. Hvis juiceren blir 
overopphetet, aktiverer den automatisk overbelastningsbeskyttelsen og slår 
seg av. Hvis dette skjer, setter du kontrollknappen til 0, kobler fra apparatet, 
og lar den avkjøles i 15 minutter. Fjern juicemuggen, og ta av lokket, 
saftoppsamleren og fruktkjøttbeholderen før du trykker på knappen for 
overbelastningsbeskyttelse nederst på motorenheten.

Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for 
eksponering for elektromagnetiske felt.

Før første gangs bruk
Rengjør delene som kommer i kontakt med mat grundig før apparatet 
brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring og oppbevaring). 

Tips
 - Kontroller alltid filteret før bruk. Hvis du oppdager sprekker eller skade, 

må du ikke bruke apparatet.
 - Kontroller at låsearmen er i låst stilling.
 - Hvis du vil holde juicen fersk lenger, setter du lokket på juicemuggen 

etter at du har laget juice

Bruke apparatet
Juicer 

Du kan bruke juiceren til å lage frukt- og grønnsaksjuice.

Tips
 - Ikke bruk juiceren i mer enn 60 sekunder om gangen når du lager juice 

av store mengder, og la den avkjøles tilstrekkelig etterpå.
 - Vri kontrollbryteren til innstilling 1 (lav hastighet) eller 2  

(normal hastighet).
 - Hastighet 1 passer bra til myk frukt og myke grønnsaker,  

for eksempel vannmelon, druer, tomater og agurk.
 - Hastighet 2 passer bra til alle andre typer frukt og grønnsaker,  

for eksempel epler, gulrøtter og rødbeter.

Merknader
 - Ikke bruk for mye makt på stapperen. Det kan påvirke kvaliteten på 

sluttresultatet, og det kan også føre til at filteret stopper.
 - Stikk aldri fingrene eller gjenstander ned i materøret.
 - Hvis fruktkjøttbeholderen blir full under bruk, slår du av apparatet 

og tar av lokket og saftoppsamleren. Deretter fjerner du forsiktig 
fruktkjøttbeholderen og tømmer den. 

 - Når du har presset alle ingrediensene og det ikke kommer ut mer juice, 
heller du juicen fra kannen og over i et glass.

Tøm fruktkjøttbeholderen.
Merk: Når fruktkjøttbeholderen er full, vil fruktkjøtt ende opp i saftoppsamleren, 
lokket og juicen.
Hvis du fyller fruktkjøttbeholderen helt opp, kan apparatet bli blokkert. 
Når dette forekommer, slår du av apparatet og fjerner fruktkjøttet fra 
fruktkjøttbeholderen. La apparatet avkjøles i 15 minutter, og trykk på 
knappen for overbelastningsbeskyttelse nederst på motorenheten for å 
tilbakestille (?). 

Merk: Fruktkjøttvinduet hjelper deg med å se når fruktkjøttbeholderen er full og 
må tømmes. Ettersom fruktkjøttvinduet kan bli blokkert før maksimal kapasitet 
for beholderen er nådd, må du også kontrollere nivåindikatoren på juicemuggen. 
Det er mer sannsynlig at fruktkjøttvinduet blir blokkert når du presser harde 
ingredienser som gulrøtter eller rødbeter.

Sitruspresse (kun HR1878, HR1874, HR1870)

Merk
 - Hvis du vil presse juice rett i et glass, bruker du tilbehørstuten for 

direkte servering, som følger med.
 - Hold apparatet unna langt hår, klær, tråder, osv., for å unngå tekniske 

skader og personskader.
 - Bruk bare hastighet 1 for sitruspressen.

Tips

Forberedelser
 - Bruk fersk frukt og ferske grønnsaker siden disse inneholder mer juice. 

Ananas, rødbeter, selleristenger, epler, agurker, gulrøtter, spinat, meloner, 
tomater, appelsiner og druer er spesielt godt egnet til pressing i juiceren. 

 - Saftsentrifugen er ikke egnet til frukt og grønnsaker som er veldig harde, 
eller som har mange fibre eller mye stivlse, for eksempel sukkerrør. 

 - Blad og bladstilker fra for eksempel salat kan også presses i juiceren.
 - Fjern steiner fra kirsebær, plommer, ferskener osv. Du trenger ikke å 

fjerne kjerner eller frø fra frukter som meloner, epler og druer.
 - Når du bruker juiceren, trenger du ikke å fjerne tynt skall. Fjern bare 

tykke skall du ikke spiser, f.eks. på appelsiner, ananas, kiwi, meloner og rå 
rødbeter. 

 - Når du lager eplejuice, må du ta hensyn til at tykkelsen på eplejuicen 
er avhengig av hvilken epletype du bruker. Jo saftigere eplet er, desto 
tynnere blir juicen. Velg en epletype som gir den juicen du vil ha.

 - Hvis du vil tilberede sitrusfrukt i juiceren, må du fjerne skallet og  
det hvite i fruktene. Det hvite i sitrusfruktene gjør at juicen får  
en bitter smak.

 - Frukt som inneholder stivelse, for eksempel bananer, papaya, avokado, 
fiken og mango, egner seg ikke i juiceren. Bruk i stedet en foodprocessor, 
hurtigmikser eller stavmikser til å bearbeide denne typen frukt.

 - Du bør alltid presse stapperen sakte ned for å få mest mulig juice.

Servering
 - Drikk juicen umiddelbart etter at du har presset den.
 - Hvis du vil ha klar juice uten skumlag, setter du lokket med den 

integrerte skumskilleren på muggen. Hvis du vil ha uklar juice med et 
skumlag, fjerner du lokket med den integrerte skumskilleren fra muggen 
og rører i juicen før du heller den i et glass. 

 - Eplejuice blir fort brun. Du kan motvirke dette ved å tilsette noen 
dråper sitronsaft. 

 - Ha i noen isbiter når du serverer kalde drikker.

Sunn oppskrift
Appelsin- og gulrotjuice

Ingredienser :
 - 1 kg gulrøtter
 - 4 appelsiner (skrelte)
 - 1 ss olivenolje
 - 1 stor, fersk myntedusk (valgfri pynt)

 1  Tilbered gulrøttene og appelsinene i juiceren.
 2  Tilsett en spiseskje med olivenolje og noen isbiter i juicen,  

og bland godt.
Merk: Dette apparatet kan tilberede 5 kg gulrøtter (i omganger på 
2,5 kg  / 60 sekunder). Husk å tømme fruktkjøttbeholderen etter hver omgang 
på 2,5 kg. Når du er ferdig med å bearbeide gulrøttene, slår du av apparatet  
og lar det avkjøles i 15 minutter.

Rengjøring
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som alkohol, 
bensin eller aceton til å rengjøre apparatet. 
Det er enklest å rengjøre apparatet umiddelbart etter bruk.

Funksjon for forhåndsrengjøring 
Når du bruker PreClean-funksjonen, skylles lokket og silen med vann. 
Bruke PreClean-funksjonen:
 - Slik at juiceren blir enklere å rengjøre.
 - Slik at juiceren skylles når du bytter til annen frukt eller grønnsak og du 

vil unngå å blande smaker.
 - Slik at juicen spes ut med vann og tar med siste rest av juice.

Juicer
Alle de avtakbare delene (fruktkjøttbeholderen, saftoppsamleren,  
filteret og lokket) kan bæres til vasken samtidig for å holde kjøkkenet rent.

Tips: Bruk en svamp når du rengjør filteret. 
Sitruspresse (kun HR1878, HR1874, HR1870)

Alle avtakbare deler (unntatt koblingsenheten for sitruspressen) kan bæres 
til vasken samtidig for å holde kjøkkenet rent.

Oppbevaring
For oppbevaring av ledningen kveiler du den rundt lagringsenheten for 
ledningen nederst på sokkelen.

Forsiktig: Ikke hold apparatet i låsearmen eller tuten når du bærer det.

Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til  
www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler.  
Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor  
(se i garantiheftet for kontaktinformasjon). 

Miljø
 - Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. 

Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på 
miljøet (fig. 1).

Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til  
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
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