
Angličtina

1	 Před	prvním	použitím
Před prvním použitím přístroje a příslušenství důkladně očistěte části, které 
přicházejí do styku s potravinami.

Chcete-li	získat	praktické	tipy	a	základní	recepty,	můžete:	

1 Přejít na webové stránky www.philips.com.

2 Klikněte na tlačítko vyhledávání  na domovské stránce.

3 Do pole pro vyhledávání zadejte číslo výrobku „HR7776, HR7777 nebo 
HR7778“.

4 Ve výsledcích vyhledávání vyhledejte nebo si stáhněte potřebnou 
informaci. 

2	 Přehled	(obr.	1)
a Pěchovač kuchyňského robotu
b Víko mísy kuchyňského robotu
c Nožová jednotka 
d Hnací hřídel
e Mísa kuchyňského robotu
f Motorová jednotka 
g Hnětací příslušenství
h Dvojitá šlehací metla
i Oboustranný strouhací kotouč 
j Nastavitelný krájecí disk 
k Kotouč julienne (pouze model 

HR7778)
l Kotouč pro drcení (pouze model 

HR7778)
m Kotouč na hranolky (pouze model 

HR7778)
n Kužel lisu na citrusy
o Sítko lisu na citrusy
p Pěchovač miniodšťavňovače
q Víko miniodšťavňovače
r Filtr miniodšťavňovače

s Základna miniodšťavňovače t 
Nádoba miniodšťavňovače

u Těsnicí kroužek
v Odnímatelná nožová jednotka 

pro minisekáček nebo mixér
w Pěchovač maxiodšťavňovače
x Víko maxiodšťavňovače
y Filtr maxiodšťavňovače
z Mísa maxiodšťavňovače
{ Základní jednotka mísy 

maxiodšťavňovače
| Odměrka
} Víko mixéru
~ Nádoba mixéru
� Těsnicí kroužek
€ Odnímatelná nožová jednotka 

pro mixér nebo minisekáček
� Kryt zásobníku
‚ Přihrádka na příslušenství
ƒ Stěrka
„ Čisticí kartáč

3	 Kuchyňský	robot

Sestavení	přístroje
Před použitím nebo sestavením jakéhokoli příslušenství se ujistěte, že je 
sestavené podle obr. 2 až 10. 
1 Místu otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí 

na motorovou jednotku.
2 Sestavte příslušenství nebo příslušenství s hřídelí na mísu.
3 Vložte potraviny do mísy. 

•	 U lisu na citrusy tlačte citrusy na kužel a přejděte ke kroku 5.
4 Na mísu umístěte víčko a otočte jím po směru hodinových ručiček, 

dokud neuslyšíte, že zacvaklo. Vložte pěchovač do plnicí trubice. 
•	 U kotoučů a miniodšťavňovače vložte suroviny do plnicí trubice 

pomocí pěchovače.
5 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6 Zkontrolujte doporučené množství surovin a nastavení dle tabulky 1. 

Otočte ovladačem na požadovanou rychlost. 
7 Po použití otočte ovladačem do polohy OFF a poté přístroj vytáhněte ze 

zásuvky.

Nožová	jednotka	
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 2.
Nožovou jednotkou můžete sekat, míchat nebo mixovat jednotlivé složky. 
Můžete ji také používat pro přípravu řídkého těsta na koláč.
Chcete-li odstranit potraviny nalepené na noži nebo vnitřní straně mísy, 
použijte stěrku po vypnutí zařízení.

Poznámka

 • Nožovou jednotku vložte do mísy vždy před přidáním ingrediencí.
 • Nepoužívejte nožovou jednotku k sekání velmi tvrdých ingrediencí, jako jsou kávová zrna, 

kurkuma, muškátový oříšek nebo kostky ledu, protože by mohlo dojít ke ztupení ostří.
 • Při sekání tvrdého sýra nebo čokolády dbejte na to, aby přístroj neběžel příliš dlouho. Při 

delším provozu se tyto ingredience zahřívají, rozpouští a tvoří se v nich hrudky.

Hnětací	příslušenství	
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 3.
Otočte ovladačem do polohy ON a poté spusťte proces stisknutím tlačítka 
pro přednastavené hnětení . Až je těsto zpracováno, znovu stiskněte tlačítko.

Upozornění

 • Pokud používáte silnou mouku (vysoký obsah lepku), použijte 60 g vody na každých 100 g 
mouky a hněťte na rychlost 9–12 po dobu 1,5 minuty (maximální čas).

 • Tlačítko hnětení těsta  disponuje časovačem s automatickým zastavením, čímž chrání 
zařízení před přetěžováním.

 • Tlačítko hnětení těsta  má rovněž po každém pracovním cyklu automaticky nastavenu 
přestávku na vychladnutí. Během této přestávky tlačítko bliká a funkci nelze zapnout. 

Dvojitá	kulatá	šlehací	metla	

Varování

 • Dvojité šlehací metličky nepoužívejte pro zpracování těsta, které obsahuje máslo nebo jiný tuk. 
V takovém případě použijte nožovou jednotku. .

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 4.
Otočte ovladačem do polohy ON a poté spusťte proces stisknutím tlačítka 
pro přednastavené šlehání . Až je šlehačka nebo sníh hotov, znovu stiskněte 
tlačítko.
Vaječné bílky a šlehačku můžete šlehat pomocí dvojitých šlehacích metliček.

Upozornění

 • Tlačítko šlehání  disponuje časovačem s automatickým zastavením, čímž chrání zařízení 
před přetěžováním.

Kotouče	
Než začnete, ujistěte se, zda jste vybrali správný kotouč a sestavte jej podle 
obr. 5:

Jméno Účel

Oboustranný strouhací 
kotouč

Pro strouhání ingrediencí na 
tenké nebo tlusté ploché kousky 
pomocí dvou stran

Nastavitelný krájecí disk Pro krájení ingrediencí na 
požadovanou tloušťku

Kotouč julienne (pouze 
model HR7778) 

Pro krájení ingrediencí na tenké 
proužky

Disk pro drcení (pouze 
model HR7778)

Od granulovaných ingrediencí až 
po malé/jemné kousky

Disk na hranolky (pouze 
model HR7778)

Pro krájení ingrediencí na tlusté 
proužky.

Upozornění

 • Při manipulaci s ostřím krájecího kotouče dbejte zvýšené opatrnosti. Má velice ostré čepele.
 • Kotouč nikdy nepoužívejte na zpracování tvrdých surovin, například ledových kostek.
 • Při vtlačování ingrediencí do plnicí trubice nevyvíjejte na pěchovač příliš velký tlak.

Poznámka

 • Suroviny posouvejte do plnicí trubice pomocí pěchovače. Potraviny vkládejte postupně a 
rovnoměrně. Pokud zpracováváte velké množství surovin, postupujte po malých dávkách a po 
každé dávce vyprázdněte mísu.

Lis	na	citrusy	
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 6.

Poznámka

 • Nasaďte sítko lisu na citrusy na hřídel v míse. Dbejte na to, aby výstupek sítka zapadl do 
otvoru v rukojeti mísy. Když sítko zapadne na správné místo, uslyšíte klapnutí.

 • Citrusové plody přitlačte na kužel. Dle potřeby přestaňte tlačit pro odstranění dužiny ze sítka. 
Pokud jste skončili s lisováním nebo chcete odstranit dužninu, otočte ovladač do polohy OFF 
a vyjměte z přístroje mísu i s příslušenstvím.

Mini	odšťavňovač	(pouze	model	HR7777)	
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 7.

Upozornění

 • Při vtlačování ingrediencí do plnicí trubice nevyvíjejte na pěchovač příliš velký tlak. 
 • Neplňte mísu nad označenou úroveň. 

Poznámka

 • Než začnete suroviny zpracovávat, vypeckujte ovoce (švestky, meruňky, broskve, třešně a 
podobně) a oloupejte tvrdou slupku (ananas, meloun a podobně). 

Minisekáček	(volitelné)	
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 8.
Minisekáček lze použít k drcení kávových zrn, pepře, ořechů, bylinek, sušeného 
ovoce apod. 
Sušené ovoce, jako jsou fíky, lze po drcení používat jako náplň do jogurtů 
nebo natírat na chleba či pečivo.
Nejlepších výsledků při zpracování sušených misionářských fíků dosáhnete při 
použití maximálně 60 g fíků, které budete zpracovávat rychlostí P po dobu 
7 sekund.

Poznámka

 • Jako další část příslušenství si můžete objednat nádobu minisekáčku a nožovou jednotku (pod 
katalogovým číslem 9965 100 56737 a 9965 100 56882) u prodejce výrobků Philips nebo 
servisního střediska společnosti Philips.

 • Dodržujte doporučení uvedená v tabulce 1. Nepřekračujte maximální hladinu plnění 
uvedenou na minisekáčku. 

Maxiodšťavňovač  (pouze	model	HR7778)	
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 9.
Maxi odšťavňovač můžete použít na odšťavňování až 1,5 kg ovoce nebo 
zeleniny, například mrkve, jablek, melounu, hrušek, hroznů nebo ananasu.

Upozornění

 • Nikdy nevkládejte do pěchovací trubice prsty ani žádné předměty (například vidličku, nůž, lžíci 
nebo vařečku). Suroviny posouvejte pouze pomocí přiloženého pěchovače. 

 • Než sundáte víko, vyčkejte, dokud se sítko nepřestane otáčet.

Poznámka

 • Před použitím vždy sítko důkladně zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, například praskliny 
nebo uvolněný strouhací kotouč, odšťavňovač nepoužívejte. 

 • Než začnete suroviny zpracovávat, vypeckujte ovoce (švestky, meruňky, broskve, třešně a 
podobně) a oloupejte tvrdou slupku (ananas, meloun a podobně). 

 • Když víko zapadne správně na mísu odšťavňovače, uslyšíte klapnutí.

Mixér 
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 10.
Chcete-li drtit led, otočte ovladač do polohy ON a stiskněte tlačítko 
přednastavené funkce drcení ledu . Opětovným stisknutím tlačítka proces 
ukončíte.

Poznámka

 • Za provozu nikdy neotevírejte víko a nedávejte do nádoby ruce ani žádné předměty.
 • Než připevníte nožovou jednotku k nádobě mixéru, vždy na ni připevněte těsnicí kroužek.
 • Chcete-li během zpracování přidat tekuté ingredience, nalijte je do nádoby mixéru plnicím 

otvorem.
 • Ingredience před zpracováním nakrájejte na menší kousky.
 • Pokud chcete připravovat velké množství, zpracovávejte raději menší dávky spíše než velké 

množství ingrediencí najednou.
 • Při zpracovávání pěnivých tekutin (například mléka) nedávejte do nádoby mixéru více než 

1 litr tekutiny, aby vám během zpracování nevytekla ven.
 • Vložte ingredience do nádoby mixéru. Dbejte na to, aby nepřesáhly maximální povolenou 

hladinu.

4	 Čištění	
Varování

 • Než se budete přístroj čistit, odpojte ho ze zásuvky.

Upozornění

 • Dávejte pozor, aby ostří nožů a kotoučů nepřišlo do kontaktu s tvrdými předměty. Mohlo by 
dojít k jejich otupení.

 • Krájecí plochy jsou velmi ostré. Při čištění nožové jednotky robota, nožové jednotky mixéru a 
kotoučů buďte velmi opatrní.

1 Motorovou jednotku čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
2 Ostatní části umyjte horkou vodou (<60 ºC) s trochou mycího 

prostředku nebo v myčce. 

5	 Skladování
1 Napájecí kabel zasuňte do integrovaného úložného prostoru (obr. 12).
2 Výrobek uchovávejte na suchém místě.
3 (Model HR7776 a HR7777) Drobné příslušenství vložte do mísy robota 

(obr. 13).
4 (Model HR7778) Hnětací příslušenství, nožovou jednotku, dvojité šlehací 

metličky, stěrku a kotouče vložte do přihrádky na příslušenství (obr. 14).

6	 Záruka	a	servis
Pokud máte problém, potřebujete servis nebo informace, přejděte na adresu  
www.philips.com/support nebo kontaktujte zákaznické centrum Philips ve své 
zemi. Telefonní číslo je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve 
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se 
na místního prodejce výrobků Philips.


