
български

1	 Преди	първата	употреба
Преди да използвате уреда и аксесоарите за пръв път, почистете добре 
частите, които влизат в контакт с храната.

За	да	откриете	още	полезни	съвети	и	основни	рецепти	онлайн,	
можете	да:	

1 Отидете на адрес www.philips.com.

2 Кликнете бутона за търсене  на началната страница.

3 Въведете продуктовия номер “HR7776, HR7777 или HR7778” в 
полето за търсене.

4 Намерете или изтеглете нужната ви информация от резултатите от 
търсенето. 

2	 Преглед	(фиг.	1)
a Тласкач на кухненския робот
b Капак на купата на кухненския 

робот
c Режещ блок 
d Направляваща ос
e Купа на кухненския робот
f Задвижващ блок 
g Приставка за месене
h Двойна балонна бъркалка
i Обръщаем диск за настъргване 
j Регулируем диск за нарязване 
k Диск за жулиен (само за 

HR7778)
l Гранулиращ диск (само за 

HR7778)
m Диск за картофи за пържене 

(само за HR7778)
n Конус на цитрусовата преса
o Цедка на цитрусовата преса
p Тласкач на малката 

сокоизстисквачка
q Капак на малката 

сокоизстисквачка
r Филтър на малката 

сокоизстисквачка
s Основа на малката 

сокоизстисквачка

t Кана на малката кълцаща 
приставка

u Уплътнителен пръстен
v Сменяем режещ блок за 

малката кълцаща приставка 
или пасатора

w Тласкач на голямата 
сокоизстисквачка

x Капак на голямата 
сокоизстисквачка

y Филтър на голямата 
сокоизстисквачка

z Купа на голямата 
сокоизстисквачка

{ Основа на купата на 
голямата сокоизстисквачка

| Мерителна чаша
} Капак на пасатора
~ Кана на пасатора
� Уплътнителен пръстен
€ Сменяем режещ блок 

за пасатора или малката 
кълцаща приставка

� Капак на тавичката
‚ Тавичка за съхранение
ƒ Лопатка
„ Четка за почистване

3	 Кухненски	робот

Общ	блок
Преди да използвате или сглобите някоя от приставките, уверете се, че 
ги сглобявате съгласно фиг. от 2 до 10. 
1 Завъртете купата в посока на часовниковата стрелка, докато не 

чуете щракване, за да я закрепите към задвижващия блок.
2 Прикачете приставката или приставката с държача към купата.
3 Сложете продуктите в купата. 

•	 За цитрус пресата натиснете цитрусовите плодове върху конуса, 
след което преминете към стъпка 5.

4 Поставете капака върху купата, след което завъртете капака в 
посока на часовниковата стрелка, докато не чуете щракване, за да го 
прикрепите. Сложете тласкача в улея за подаване. 
•	 За дисковете и малката сокоизстисквачка поставете продуктите 

в улея за подаване с помощта на тласкача.
5 Включете щепсела в електрически контакт.
6 Проверете препоръчителното количество продукти и 

препоръчителните настройки в таблица 1. Завъртете ключа на 
желаната скорост. 

7 След употреба завъртете ключа на OFF и изключете уреда от 
контакта.

Режещ	блок	
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано 
на фиг. 2.
Можете да използвате режещия блок за кълцане, смесване, пасиране 
и смачкване на пюре на продуктите. Можете да го използвате и за 
размесване на тесто за торти.
За премахване на храна, залепнала към режещия блок или към 
вътрешността на купата, използвайте шпатула за отстраняване на 
остатъците, след като изключите уреда.

Забележка

 • Винаги слагайте режещия блок в купата, преди да започнете да сипвате продуктите.
 • Не използвайте режещия блок за рязане на много твърди продукти, като кафе на зърна, 

индийско орехче, куркума и кубчета лед, тъй като това може да причини затъпяване на 
ножа.

 • Не допускайте уредът да работи прекалено дълго, когато режете (твърдо) сирене или 
шоколад. В противен случай тези продукти ще се нагорещят, ще започнат да се топят и 
ще станат на бучки.

Приставка	за	месене	
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано 
на фиг. 3.
Завъртете ключа на положение ON и после натиснете програмирания 
бутон за месене , за да започнете. Натиснете бутона отново, за да 
спрете, когато тестото е готово.

Съвет

 • Ако използвате брашно с високо съдържание на глутен, за най-добри резултати 
сложете 60 г вода на всеки 100 г брашно и месете при скорост 9 –12 за 1,5 мин (макс. 
време).

 • Програмираният бутон за месене  е оборудван с таймер за автоматично изключване 
за защита на уреда от прекомерна употреба.

 • Програмираният бутон за месене  също така има период на автоматично охлаждане 
след всеки цикъл на работа. През този период бутонът мига и функцията не може да 
се активира. 

Двойна	балонна	бъркалка	

Предупреждение

 • Не използвайте двойната балонна бъркалка за размесване на тесто за торти с масло 
или маргарин. За целта използвайте режещия блок. .

Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано 
на фиг. 4.
Завъртете ключа на положение ON и после натиснете програмирания 
бутон за разбиване , за да започнете. Натиснете бутона отново, за да 
спрете, когато сметаната или белтъците са готови напълно.
Можете да използвате двойната балонна бъркалка за разбиване на яйчни 
белтъци и сметана.

Съвет

 • Бутонът за разбиване  е оборудван с таймер за автоматично изключване за защита 
на уреда от прекомерна употреба.

Дискове	
Преди да започнете се уверете, че сте избрали необходимия диск от 
следните и сте го поставили, както е показано на фиг. 5:

Име Предназначение

Обръщаем диск за 
настъргване

За настъргване на продукти 
на тънки или дебели плоски 
парчета с обръщаемите страни

Регулируем диск за 
нарязване

За нарязване на продуктите на 
зададена от вас дебелина

Диск за жулиен (само за 
HR7778) 

За нарязване на продуктите на 
тънки ленти

Гранулиращ диск (само за 
HR7778)

За гранулиране на продукти до 
малки/фини части

Име Предназначение
Диск за картофи за 
пържене (само за HR7778)

За нарязване на продуктите на 
тънки ленти

Внимание

 • Бъдете внимателни, когато боравите с ножа или с диск за нарязване. Режещите ръбове 
са много остри.

 • Никога не използвайте диска за обработване на твърди продукти, като кубчета лед.
 • Не натискайте прекалено силно тласкача, когато избутвате продуктите през улея за 

подаване.

Забележка

 • Сложете продуктите в улея за подаване с помощта на тласкача. За най-добри резултати, 
пълнете равномерно улея за подаване. Когато обработвате голямо количество 
продукти, работете с малки порции и изпразвайте купата между порциите.

Преса	за	цитруси	
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано 
на фиг. 6.

Забележка

 • Поставете цедката за цитрусовата преса върху оста в купата. Издатината на цедката 
трябва да се заключи в прореза на дръжката на купата. Когато цедката е наместена 
правилно, ще чуете щракване.

 • Притиснете цитрусовия плод към конуса. Преустановете изцеждането, за да 
отстраните плодовата каша от цедката, ако е необходимо. Когато свършите с 
изцеждането или когато искате да отстраните кашата, завъртете ключа на OFF и 
свалете купата от уреда с приставките върху нея.

Малка	сокоизстисквачка	(само	за	HR7777)	
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано 
на фиг. 7.

Внимание

 • Не натискайте прекалено силно тласкача, когато избутвате продуктите през улея за 
подаване. 

 • Не пълнете купата над обозначението за максимум. 

Забележка

 • Преди да обработвате продуктите, изваждайте всички семки и люспи от сливи, кайсии, 
праскови и череши и отстранявайте твърдата кора от ананаси, пъпеши и др. 

Малка	кълцаща	приставка	(допълнителен	
аксесоар)	
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано 
на фиг. 8.
Може да използвате малката кълцаща приставка за нарязване на зърна 
кафе, черен пипер, ядки, билки, сушени плодове и т.н. 
Сушените плодове като фурми може да се нарежат и да се използват 
като заливка за кисело мляко или за намазване върху филия или бисквита.
За най-добри резултати при обработка на сушени смокини използвайте 
макс. 60 г на скорост P в продължение на 7 секунди.

Забележка

 • Може да поръчате кана за малка кълцаща приставка и режещ блок (със сервизен код с 
номер 9965 100 56737 и 9965 100 56882) от търговец или сервизен център на Philips, 
като допълнителни аксесоари.

 • Следвайте препоръките в таблица 1. Не превишавайте максималното ниво, указано на 
малката кълцаща приставка. 

Голяма	сокоизстисквачка  (само	за	HR7778)	
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано 
на фиг. 9.
Можете да използвате голямата сокоизстисквачка за изцеждане на до 
1,5 кг плодове и зеленчуци, като например моркови, ябълки, диня, круши, 
грозде и ананаси.

Внимание

 • Никога не бъркайте с ръка или друг предмет (напр. вилица, нож, лъжица или шпатула) в 
улея за подаване. За тази цел използвайте само тласкача, приложен към уреда. 

 • Изчакайте цедката да спре да се върти напълно, преди да свалите капака.

Забележка

 • Винаги проверявайте цедката преди употреба.  Не използвайте сокоизстисквачката, ако 
установите повреди като пукнатини, деформации или хлабав диск. 

 • Преди да обработвате продуктите, изваждайте всички семки и люспи от сливи, кайсии, 
праскови и череши и отстранявайте твърдата кора от ананаси, пъпеши и др. 

 • Когато поставите правилно капака върху купата на сокоизстисквачката, ще чуете щракване.

Пасатор 
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано 
на фиг. 10.
За разтрошаване на лед завъртете ключа на положение ON и после 
натиснете програмирания бутон за лед . Натиснете отново бутона, за 
да спрете.

Забележка

 • Не отваряйте капака, за да бръкнете с ръка или сложите нещо в каната, когато 
пасаторът работи.

 • Винаги поставяйте уплътнителния пръстен на режещия блок, преди да монтирате 
режещия блок към каната на пасатора.

 • За да добавите течни продукти по време на обработване, наливайте ги в каната на 
пасатора през отвора за подаване.

 • Нарязвайте предварително продуктите на по-малки парчета, преди да ги обработвате.
 • Ако искате да приготвите голямо количество, обработвайте малки порции продукти 

вместо голямо количество наведнъж.
 • За да избегнете разплискване: Когато обработвате течност, която лесно се разпенва 

(например мляко), не наливайте повече от 1 литър в каната на пасатора.
 • Сложете продуктите в каната на пасатора, без да превишавате обозначеното 

максимално ниво.

4	 Почистване	
Предупреждение

 • Преди да преминете към почистване на уреда, извадете щепсела от контакта.

Внимание

 • Внимавайте режещите ръбове на ножовете и дисковете да не се допират до твърди 
предмети. Това може да причини затъпяването им.

 • Режещите ръбове са остри. Бъдете внимателни, когато почиствате режещия блок на 
кухненския робот, режещия блок на пасатора и дисковете.

1 Почистете задвижващия блок с влажна кърпа.
2 Почистете другите части с гореща вода (< 60ºC) и малко течен 

препарат за съдове или в съдомиялна машина. 

5	 Съхранение
1 Приберете захранващия кабел в отделението за съхранение на 

кабела (фиг. 12).
2 Съхранявайте уреда на сухо място.
3 (За HR7776 и HR7777) Поставете малките принадлежности в купата 

на кухненския робот (фиг. 13).
4 (За HR7778) Поставете приставката за месене, режещия блок, 

двойната балонна бъркалка, шпатулата и дисковете в тавичката за 
съхраняване на приставки (фиг. 14).

6	 Гаранция	и	сервиз
Ако имате проблем, нуждаете се от сервизно обслужване или 
информация, вижте www.philips.com/support или се свържете с Центъра 
за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Телефонният 
номер е посочен в международната гаранционна карта. Ако във вашата 
страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към 
местния търговец на уреди Philips.


