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Registre seu produto e obtenha suporte em

RI2172

www.philips.com/welcome

Folheto de informações importantes



1 Importante
Leia atentamente este livreto de informações importantes antes de usar o liquidificador. Guarde-o 
para consultas futuras.

Perigo
 • Nunca mergulhe o motor na água nem em outro líquido e não lave-o sob a pia. Use apenas um 

pano úmido para limpar o motor.

Aviso
 • Antes de conectar o liquidificador à fonte de energia, verifique se a tensão indicada corresponde 

à tensão de energia local.
 • Se o fio, o plugue ou outras peças estivem danificadas, não use o aparelho.
 • 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.
 • Nunca deixe o liquidificador sozinho durante o uso.
 • Este liquidificador 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 por uma pessoa responsável por sua segurança.

 • Por questão de segurança, não deixe crianças brincarem com o liquidificador.
 • Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho está conectado. As lâminas são muito 

afiadas. 
 • Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo enquanto o liquidificador estiver 

funcionando.
 • Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de encaixar, desencaixar ou ajustar qualquer peça.
 • Verifique se a unidade de lâminas está fixada com firmeza ao copo antes de encaixá-lo na base.
 • Não toque nas pontas da unidade de lâminas do liquidificador durante a limpeza. Elas são muito 

afiadas e podem causar cortes facilmente.
 • Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes 

que estão causando o bloqueio.

Cuidado
 • Para que o aparelho funcione corretamente, não deixe que alimentos ou líquidos entrem no 

ponto de encaixe do copo no motor.
 • Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente 

recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
 • Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
 • Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80°C na jarra.
 • Para evitar que os ingredientes transbordem, não coloque mais de 1,5 L no copo, principalmente 

se estiver processando na velocidade alta. Não coloque mais de 1,25 L no copo ao processar 
líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.

 • Se os alimentos grudarem na parte lateral do copo, do copo ou do recipiente, desligue e desconecte 
o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.

 • Nunca se esqueça de colocar o anel de vedação sobre a lâmina antes de encaixar o copo; caso 
contrário, poderão ocorrer vazamentos.

 • Verifique sempre se a tampa está fechada/encaixada corretamente no copo e se o copo 
medidor está inserido corretamente na tampa antes de ligar o aparelho.

 • Não deixe o aparelho funcionando por mais de 2 minutos sem parar. Caso o processamento 
não seja concluído em 2 minutos, desligue o aparelho e deixe esfriar a uma temperatura 
ambiente antes de usá-lo novamente. 

 • Ao concluir o processamento, gire o botão de controle até a posição 0 antes de abrir a tampa.
 • O copo é feito de vidro e pode quebrar. Cuidado para não derrubar o copo no chão. Evite 

provocar choques térmicos. Caso o copo esteja muito gelado, lave-o em água morna antes de 
enchê-lo com líquidos quentes. Caso haja rachaduras no copo, pare de usá-lo imediatamente.

Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho 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 aparelho 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.

Trava de segurança interna
Esse recurso garante que o aparelho só seja ligado quando o copo estiver encaixado corretamente 
no motor. Se o copo estiver encaixado corretamente, a trava de segurança interna será destravada.

2 Garantia e assistência técnica
Caso você precise de informações ou tenha algum problema, acesse o site da Philips em  
www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país  
(o número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central  
de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.


