
Eesti

1 Enne esmakasutust
Enne köögiseadme ja selle tarvikute esmakordset kasutuselevõttu peske kõik 
toiduainetega kokkupuutuvad osad hoolikalt puhtaks.

Veebist rohkemate kasulike nippide ja põhiliste retseptide leidmiseks 
tegutsege järgmiselt. 

1 Minge veebisaidile www.philips.com.

2 Vajutage avalehel otsingunuppu .

3 Trükkige otsingukasti tootenumber “HR7776, HR7777 või HR7778”.

4 Tutvuge otsinguga leitud teabega või laadige see alla. 

2 Ülevaade (joonis 1)
a Köögikombaini lükkur
b Köögikombaini nõu kaas
c Lõiketera 
d Vedav võll
e Köögikombaini nõu
f Mootor 
g Tainasegamistarvik
h Kahekordne vispel
i Ümberpööratav ketas riivimiseks 
j Reguleeritav viilutusketas 
k Ribastamisketas (üksnes mudeli 

HR7778 puhul) 
l Sõmerdamisketas (üksnes mudeli 

HR7778 puhul) 
m Friikartulite ketas (üksnes mudeli 

HR7778 puhul)
n Tsitrusepressi koonus
o Tsitrusepressi sõel
p Mini-mahlapressi lükkur
q Mini-mahlapressi kaas
r Mini-mahlapressi filter

s Mini-mahlapressi alus 
t Minihakkija kann
u Rõngastihend
v Eemaldatav tera minihakkijale 

või -kannmikserile
w Suure mahlapressi lükkur
x Suure mahlapressi kaas
y Suure mahlapressi filter
z Suure mahlapressi nõu
{ Suure mahlapressi alus
| Mõõtenõu
} Kannmikseri kaas
~ Kannmikseri kann
� Rõngastihend
€ Eemaldatav tera kannmikserile 

või minihakkijale
� Plaadi kate
‚ Hoidik
ƒ Spaatel
„ Puhastusharjake

3. Köögikombain

Seadme kokkupanek
Enne tarvikute kasutamist või kokkupanekut kontrollige, et juhindute 
joonistest 2-10.
1 Keerake nõud mootori külge kinnitamiseks päripäeva, kuni kuulete 

klõpsatust.
2 Paigaldage nõu külge tarvik või võlliga varustatud tarvik.
3 Pange koostisained kaussi. 

•	 Tsitrusepressi puhul vajutage tsitrusviljad vastu koonust ning jätkake 
sammuga 5.

4 Asetage kaas nõu peale ja keerake kaant selle kinnitamiseks päripäeva, 
kuni kuulete klõpsatust. Seejärel asetage tõukur etteandetorusse. 
•	 Ketaste ja minimahlapressi puhul lükake koostisaineid tõukuri abil 

sisestamistorusse.
5 Ühendage toitepistik elektrivõrku.
6 Vaadake tabelist 1 koostisaine koguste ja seadistuse soovitust. Pöörake 

juhtnupp soovitud kiiruseseadistusele. 
7 Pärast kasutamist keerake juhtnupp asendisse "OFF" ja tõmmake seade 

seejärel vooluvõrgust välja.

Lõiketera 
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 2.
Saate lõiketera kasutada koostisainete tükeldamiseks, kokkusegamiseks, 
segustamiseks või püreestamiseks. Samuti saate seda kasutada koogitaina 
segamiseks ja mikserdamiseks.
Tera või nõu seinte külge kleepuvate toiduainete eemaldamiseks kasutage 
pärast seadme väljalülitamist üleliigse toidu eemaldamisel spaatlit.

Märkus.

 • Alati enne toiduainete nõusse lisamist pange lõiketerad kohale.
 • Ärge kasutage lõiketera liiga kõvade koostisainete, nt kohvioad, kurkum, muskaatpähkel ja 

jääkuubikud, tükeldamiseks. See võib lõiketera nüristada.
 • Ärge laske seadmel liiga kaua töötada, kui tükeldate (kõva) juustu või šokolaadi. Vastasel juhul 

võivad need koostisained muutuda kuumaks, hakata sulama ja minna tükki.

Tainasegamiskonksud 
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 3.
Pöörake juhtnupp asendisse "ON (sees)" ja vajutage seejärel töö alustamiseks 
taina sõtkumise nupule . Kui tainas on valmis, vajutage uuesti nupule.

Soovitus

 • Kui kasutate kõrge gluteenisisaldusega jahu, lisage 60 g vett iga 100 g jahu kohta ja sõtkuge 
kiirusega 9-12 kuni 1,5 minutit.

 • Taina sõtkumise seadistusnupp  on varustatud automaatse peatamise taimeriga, et kaitsta 
teie seadet liigkasutuse eest.

 • Taina sõtkumise seadistusnupul  on ka automaatne jahtumisperiood pärast igat töötsüklit. 
Selle aja vältel nupp vilgub ja seda funktsiooni ei saa aktiveerida. 

Kahekordne vispel 

Hoiatus

 • Ärge kasutage kahekordset visplit võid ja margariini sisaldava koogitaina mikserdamiseks. 
Kasutage selleks lõiketera. .

Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 4.
Pöörake juhtnupp asendisse "ON (sees)" ja vajutage seejärel töö alustamiseks 
vispeldamise/kloppimise nupule . Kui vahukoor või munavalged on piisavalt 
vahustatud, vajutage nuppu vahustamise lõpetamiseks veel kord.
Te võite kasutada kahekordset visplit munavalgete vispeldamiseks ja 
vahukoore vahustamiseks.

Soovitus

 • Vahustamise/vispeldamise nupp  on varustatud automaatse peatamise taimeriga, et kaitsta 
teie seadet liigkasutuse eest.

Plaadid 
Enne alustamist veenduge, et võtate ketaste seast soovitud variandi ja 
paigaldate selle vastavalt joonisele 5:

Nimi Funktsioon

Ümberpööratav ketas 
riivimiseks

Riivib ümberpööratavate külgede 
abil koostisained õhukesteks või 
paksudeks lamedateks tükkideks.

Reguleeritav viilutustera Koostisainete viilutamiseks 
vastavalt teie valitud paksusele

Ribastamisketas (üksnes 
mudeli HR7778 puhul) 

Toiduainete õhukesteks ribadeks 
lõikamiseks

Sõmerdamisketas (üksnes 
mudeli HR7778 puhul)

Koostisainete väikseks/peeneks 
tükeldamiseks

Friikartulite ketas (üksnes 
mudeli HR7778 puhul)

Toiduainete paksudeks ribadeks 
lõikamiseks.

Ettevaatust

 • Olge ketta viilutusteraga ettevaatlik. Selle serv on väga terav.
 • Ärge kunagi kasutage ketast kõvade koostisainete, nagu näiteks jääkuubikud, töötlemiseks.
 • Ärge rakendage liigset jõudu, kui te koostisaineid tõukuriga etteandetorusse vajutate.

Märkus.

 • Lükake koostisained tõukuri abil etteandetorusse. Parema tulemuse saavutamiseks täitke 
sisestamistoru ühtlaselt. Vajadusel töödelda suurt kogust koostisaineid, tehke seda väikeste 
koguste kaupa, ning tühjendage kogustevahelisel ajal nõu.

Tsitrusepress 
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 6.

Märkus.

 • Pange tsitruspressi sõel nõus olevale võllile. Veendueg, et sõela nukk kinnituks nõu käepidemes 
olevasse avasse. Kui sõel on korralikult kinnitatud, kuulete klõpsu.

 • Vajutage tsitrusvili vastu koonust. Peatage vajutamine, et vajadusel viljaliha sõelalt eemaldada. 
Kui olete vajutamise lõpetanud või soovite viljaliha eemaldada, keerake juhtnupp asendisse 
“OFF” ja eemaldage nõu koos tarvikutega seadme küljest.

Mini-mahlapress (üksnes mudeli HR7777 puhul) 

Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 7.

Ettevaatust

 • Ärge rakendage liigset jõudu, kui te koostisaineid tõukuriga etteandetorusse vajutate. 
 • Ärge täitke kannu üle MAX-näidu. 

Märkus.

 • Enne koostisainete pressimist eemaldage ploomidelt, aprikoosidelt, virsikutelt, kirssidelt jms 
viljadelt kivid ja seemned ning ananassidelt, melonitelt jms kõva koorik või kest. 

Minilõikur (lisavarustuses) 
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 8.
Minilõikuriga saate jahvatada kohviube, pipraterasid, pähkleid, ürte, kuivatatud 
puuvilju jne. 
Kuivatatud puuvilju (nt viigimarju) saab jahvatada ja kasutada lisanditena 
jogurtites või määrdena leiva või küpsise peal.
Kuivatatud mustade "Missioni" viigimarjade töötlemisel parima tulemuse 
saavutamiseks kasutage kuni 60 g kiirusel P 7 sekundit.

Märkus.

 • Minilõikuri kannu ja lõiketera saate lisatarvikuna tellida (tellimiskoodi nr-d on 9965 100 56737 
ja 9965 100 56882) oma Philipsi müügiesindajalt või Philipsi hoolduskeskusest.

 • Järgige tabelis 1 toodud soovitusi. Ärge täitke minilõikurit suuremal määral, kui maksimaalse 
tähisega näidatud. 

Suur mahlapress  (üksnes mudeli HR7778 
puhul) 
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 9.
Maksi-mahlapressiga saate valmistada mahla kuni 1,5 kg puu- ja aedviljadest, 
näiteks porganditest, õuntest, arbuusist, pirnidest, viinamarjadest ja ananassist.

Ettevaatust

 • Ärge kunagi pange oma kätt või mingit muud eset (nt kahvlit, nuga, lusikat, spaatlit) 
sisestamistorusse. Kasutage üksnes seadmele selleks otstarbeks lisatud tõukurit. 

 • Oodake, kuni sõel on täielikult pöörlemise lõpetanud, ja eemaldage alles siis kaas.

Märkus.

 • Kontrollige sõela alati enne kasutamist. Ärge kasutage mahlapressi, kui märkate sellel kahjustusi, 
nt pragusid, kriimusid, või märkate, et riivimisketas on lahti. 

 • Enne koostisainete pressimist eemaldage ploomidelt, aprikoosidelt, virsikutelt, kirssidelt jms 
viljadelt kivid ja seemned ning ananassidelt, melonitelt jms kõva koorik või kest. 

 • Kui panete kaane klambriga õigesti mahlapressi nõule, kuulete klõpsatust.

Kannmikser 
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 10.
Jää purustamiseks keerake juhtnupp asendisse “ON (sees)” ja seejärel vajutage 
jää purustamise nuppu . Seadme töö peatamiseks vajutage nuppu uuesti.

Märkus.

 • Ärge kunagi avage kaant, et oma kätt või mõnda eset kannmikseri töötamise ajal kannu panna.
 • Enne lõiketera mikserikannu kinnitamist paigaldage alati rõngastihend lõiketera peale.
 • Töötlemise käigus lisage vedelaid koostisaineid mikserikannu etteandetoru kaudu.
 • Enne töötlemist lõigake koostisained väikesteks tükkideks.
 • Selle asemel et valmistada ühe korraga suur kogus, töödelge koostisaineid väikeste koguste 

kaupa.
 • Mahaloksumise vältimiseks: kui töötlete vedelikku, mis läheb kergesti vahtu (nt piim), ärge 

valage mikserikannu vedelikku rohkem kui 1 liiter.
 • Asetage koostisained mikserikannu, arvestades kannule märgitud maksimaalse koostisainete 

taseme märki.

4 Puhastamine 
Hoiatus

 • Enne seadme puhastamist eemaldage seade elektrivõrgust.

Ettevaatust

 • Veenduge, et terade ja ketaste lõikeservad ei puutuks kõvade esemetega kokku. See võib 
põhjustada tera nüristumist.

 • Lõikeservad on teravad. Olge köögikombaini lõiketera, kannmikseri lõiketera ja ketaste 
puhastamisel ettevaatlik.

1 Puhastage mootorit niiske lapiga.
2 Puhastage teisi osasid pesuvahendit sisaldavas kuumas vees (< 60 °C) või 

nõudepesumasinas. 

5 Hoiustamine
1 Lükake toitejuhe sisseehitatud juhtme hoiustamise alasse (joonis 12).
2 Hoidke seadet kuivas kohas.
3 (Üksnes mudelite HR7776 ja HR7777 puhul) pange väiksed tarvikud 

köögikombaini nõusse (joonis 13).
4 (Üksnes mudeli HR7778 puhul) pange tainasegamiskonksud, lõiketerad, 

kahekordne vispel, spaatel ja kettad lisatarvikute hoiustamisalusele  
(joonis 14).

6 Garantii ja hooldus
Kui vajate abi mõne probleemi lahendamisel, teenindust või informatsiooni, 
külastage veebisaiti www.philips.com/support või võtke ühendust kohaliku 
Philipsi klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt 
garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi 
kohaliku müügiesindaja poole.


