
Dansk

1 Før første brug
Før du bruger apparatet og tilbehøret for første gang, skal du grundigt 
rengøre de dele, der kommer i kontakt med madvarer.

Du kan finde flere brugbare tip og enkle opskrifter online ved at: 

1 Gå ind på www.philips.com

2 Klikke på søgeknappen  på hjemmesiden.

3 Indtaste produktnummeret "HR7776, HR7777 eller HR7778" i søgefeltet.

4 Finde eller downloade de nødvendige oplysninger fra søgeresultatet. 

2 Oversigt (fig. 1)
a Nedstopper til foodprocessor
b Låg til foodprocessorskål
c Knivenhed 
d Drivaksel
e Foodprocessorskål
f Motorenhed 
g Dejtilbehør
h Dobbelt ballonpiskeris
i Vendbar riveskive 
j Regulerbar snitteskive 
k Julienneskive (kun HR7778) 
l Granuleringsskive (kun HR7778) 
m Pommes frites-skive (kun 

HR7778)
n Kegle til citruspresser
o Si til citruspresser
p Nedstopper til mini-juicer
q Låg til mini-juicer
r Filter til mini-juicer
s Bund til mini-juicer

t Minihakkerglas
u Tætningsring
v Aftagelig knivenhed til 

minihakker eller blender
w Nedstopper til maxi-juicer
x Låg til maxi-juicer
y Filter til maxi-juicer
z Skål til maxi-juicer
{ Basisenhed til maxi-juicerens 

skål
| Målebæger
} Blenderlåg
~ Blenderglas
� Tætningsring
€ Aftagelig knivenhed til blender 

eller minihakker
� Dæksel til bakke
‚ Opbevaringsbakke
ƒ Spatel
„ Rensebørste

3 Foodprocessor

Generel samlevejledning
Før du bruger eller samler noget af tilbehøret, skal du sørge for at samle 
tilbehøret som vist i Fig. 2 til 10. 
1 Drej skålen med uret, indtil du hører et klik, for at fastgøre den på 

motorenheden.
2 Sæt tilbehøret eller tilbehøret med tilhørende skaft fast til skålen.
3 Kom ingredienserne i skålen. 

• Med hensyn til citruspresseren skal du presse citrusfrugterne på 
keglen og gå til Trin 5.

4 Læg låget på skålen, og drej derefter låget med uret, indtil du 
hører et klik, for at fastgøre det. Sæt derefter nedstopperen ned i 
påfyldningstragten. 
• Ved skiverne og mini-juiceren skal du bruge nedstopperen til at 

skubbe ingredienserne ned i påfyldningstragten.
5 Tilslut strømmen.
6 Kontroller i Tabel 1, hvilken mængde og indstilling, der anbefales for 

ingredienserne. Drej knappen til den ønskede hastighedsindstilling. 
7 Efter brug drejes knappen til OFF, og apparatet kobles fra stikkontakten.

Knivenhed 
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 2.
Du kan bruge knivenheden til at hakke, mikse, blande eller purere ingredienser. 
Du kan også bruge den til at mikse og blende kagedej.
For at fjerne mad, der sidder fast på kniven eller på indersiden af skålen skal 
du bruge en spatel, der kan fjerne overskydende mad, når du har slukket for 
apparatet.

Bemærk

 • Sæt altid knivenheden ned i skålen, før du kommer ingredienserne i.
 • Brug ikke knivenheden til hakning af hårde ingredienser som f.eks. kaffebønner, gurkemeje, 

muskatnød og isterninger, da dette kan gøre kniven sløv.
 • Lad ikke apparatet køre for lang tid, når du hakker (hård) ost eller chokolade. Ellers bliver 

ingredienserne for varme, begynder at smelte og bliver klumpede.

Æltetilbehør 
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 3.
Drej knappen til ON-position, og tryk derefter på forudindstillingsknappen til 
æltning  for at starte. Tryk på knappen igen for at stoppe, når dejen er æltet 
godt.

Tips

 • Hvis du bruger mel med højt glutenindhold, skal du for at opnå de bedste resultater bruge 60 
g vand til hver 100 g mel og derefter ælte med hastighed 9-12 i 1,5 minutter (maks. tid).

 • Forudindstillingsknappen til æltning  er udstyret med en autostop-timer til at beskytte dit 
apparat mod overdreven brug.

 • Forudindstillingsknappen til æltning  har også en automatisk nedkølingsperiode efter hver 
tilberedningsproces. I denne periode blinker knappen, og den kan ikke aktiveres. 

Dobbelt ballonpiskeris 

Advarsel

 • Brug ikke det dobbelte ballonpiskeris til at blende flydende kagedej med smør eller margarine. 
Brug knivenheden til dette job. .

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 4.
Drej knappen til ON-position, og tryk derefter på forudindstillingsknappen til 
piskning  for at starte. Tryk på knappen igen for at stoppe, når fløden eller 
æggehviderne er færdigtilberedt.
Du kan bruge det dobbelte ballonpiskeris til at piske æggehvider og til at piske 
flødeskum.

Tips

 • Forudindstillingsknappen til piskning  er udstyret med en autostop-timer til at beskytte dit 
apparat mod overdreven brug.

Diske 
Før du starter, skal du sørge for at vælge den ønskede skive blandt de 
følgende og sætte den på som vist i Fig. 5:

Navn Formål

Vendbar riveskive
Til at rive ingredienser i tynde 
eller tykke, flade stykker med de 
vendbare sider

Regulerbar snitteskive Til at snitte ingredienser med 
den skivetykkelse, du indstiller

Julienneskive (kun HR7778) Til at skære ingredienser i tynde 
strimler

Granuleringsskive (kun 
HR7778)

Til granulering af ingredienser i 
små/fine stykker

Pommes frites-skive (kun 
HR7778)

Til at skære ingredienser i tykke 
strimler.

Forsigtig

 • Vær forsigtig, når du rører ved skivens skarpe kanter. Den har en meget skarp skæreside.
 • Undgå at bruge skiven til hårde ingredienser som f.eks. isterninger.
 • Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned i påfyldningstragten.

Bemærk

 • Brug nedstopperen til at skubbe ingredienserne ned i påfyldningstragten. Det bedste resultat 
opnås, når ingredienserne fordeles jævnt i påfyldningstragten. Når du skal tilberede en stor 
mængde ingredienser, skal du gøre det af flere omgange og tømme skålen mellem hver 
portion.

Citruspresser 
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 6.

Bemærk

 • Sæt sien til citruspresseren på skaftet i skålen. Sørg for, at tappen på sien er låst fast over 
skålens håndtag. Du kan høre et klik, når sien er sat rigtigt fast.

 • Pres citrusfrugten ned over keglen. Stop presningen for om nødvendigt at fjerne frugtkødet 
fra sien. Når du er færdig med presningen eller ønsker at fjerne frugtkødet, skal du dreje 
knappen til OFF og fjerne skålen fra apparatet sammen med tilbehøret.

Mini-juicer (kun HR7777) 
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 7.

Forsigtig

 • Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned i påfyldningstragten. 
 • Fyld aldrig skålen over maksimummærket. 

Bemærk

 • Inden du tilbereder ingredienser, skal du fjerne alle kerner og sten fra blommer, abrikoser, 
ferskner og kirsebær samt hård skræl fra ananas, melon osv. 

Minihakker (ekstraudstyr) 
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 8.
Du kan bruge minihakkeren til at hakke kaffebønner, peberkorn, nødder, urter, 
tørrede frugter osv. 
Tørrede frugter som f.eks. figner kan hakkes og bruges som drys på yoghurt 
eller pålæg til brød eller kiks.
For at opnå de bedste resultater, når du tilbereder tørre black mission-figner, 
må du højst bruge 60 g ved hastigheden P i 7 sekunder.

Bemærk

 • Du kan bestille et minihakkerglas og en knivenhed (under servicekodenummer 9965 100 
56737 og 9965 100 56882) hos din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter som 
ekstra tilbehør.

 • Følg anbefalingen i Tabel 1. Overskrid ikke maksimum-markeringen på minihakkeren. 

Maxi-juicer  (kun HR7778) 
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 9.
Du kan bruge maxi-juiceren til at presse op til 1,5 kg af frugt og grøntsager 
som f.eks. gulerødder, æbler, vandmelon, pærer, vindruer og ananas.

Forsigtig

 • Stik aldrig din hånd eller andre genstande (f.eks. en gaffel, kniv, ske eller spatel) ned i 
påfyldningstragten. Brug kun den medfølgende nedstopper til dette formål. 

 • Vent, indtil sien er holdt helt op med at rotere, før du fjerner låget.

Bemærk

 • Kontroller altid sien før brug. Brug ikke juiceren, hvis du opdager, at den er blevet beskadiget 
og f.eks. har sprækker, revner eller en løs riveplade. 

 • Inden du tilbereder ingredienser, skal du fjerne alle kerner og sten fra blommer, abrikoser, 
ferskner og kirsebær samt hård skræl fra ananas, melon osv. 

 • Når du sætter låget korrekt på juicerskålen, lyder der et klik.

Blender 
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 10.
For at knuse is skal du dreje knappen til ON-position og derefter trykke på 
forudindstillingsknappen til isknusning . Tryk på knappen igen for at stoppe.

Bemærk

 • Åbn aldrig låget for at stikke din hånd eller andre genstande ned i glasset, mens blenderen 
kører.

 • Montér altid tætningsringen på blenderens knivenhed, før du sætter knivenheden fast i 
blenderglasset.

 • Hvis du vil tilsætte flydende ingredienser, mens du blender, skal du hælde dem ned gennem 
hullet i blenderglassets låg.

 • Skær ingredienser i mindre stykker, før du blender dem.
 • Hvis du skal blende en stor mængde ingredienser, skal du gøre det af flere omgange i stedet 

for at lave det hele på én gang.
 • Undgå spild: Når du blender flydende ingredienser, som har tendens til at skumme (f.eks. 

mælk), bør du højst hælde 1 liter i blenderglasset.
 • Kom ingredienser i blenderglasset op til maksimummærket.

4 Rengøring 
Advarsel

 • Tag strømmen fra apparatet, før du rengør det.

Forsigtig

 • Sørg for, at hverken knivenhedernes eller skivernes ægge kommer i kontakt med hårde 
genstande. Det kan gøre dem sløve.

 • Knivbladenes ægge er skarpe. Vær forsigtig, når du rengør knivenheden i foodprocessoren, 
knivenheden i blenderen og skiverne.

1 Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
2 Rengør de øvrige dele i varmt vand (< 60ºC) tilsat lidt opvaskemiddel 

eller i opvaskemaskinen. 

5 Opbevaring
1 Placer ledningen i det integrerede opbevaringsrum (Fig. 12).
2 Opbevar produktet på et tørt sted.
3 (For HR7776 og HR7777) Læg de små tilbehørsdele i 

foodprocessorskålen (Fig. 13).
4 (HR7778) Læg æltetilbehøret, knivenheden, det dobbelte ballonpiskeris, 

spatel og skiver i opbevaringsbakken til tilbehør (Fig. 14).

6 Garanti og service
Hvis du får problemer, har brug for service eller oplysninger, skal du se  
www.philips.com/support eller kontakte det lokale Philips Kundecenter. 
Telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee". Hvis der 
ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.


