
Magyar

1	 Teendők	az	első	használat	
előtt

A készülék és a tartozékok első használata előtt alaposan tisztítsa meg az 
élelmiszerrel érintkezésbe kerülő részeket.

További	hasznos	tippek	és	egyszerű	online	receptek:	

1 Látogasson el a www.philips.com weboldalra.

2 Kattintson a weboldalon található keresőgombra .

3 Adja meg a „HR7776, HR7777 vagy HR7778” termékszámok egyikét a 
keresőmezőben.

4 Keresse meg vagy töltse le az tudnivalókat, amelyre kíváncsi a keresési 
eredmények közül. 

2	 Áttekintés	(	1.	ábra)
a Konyhai robotgép - nyomórúd
b Konyhai robotgép - edényfedél
c Késegység 
d Hajtótengely
e Robotgép-munkatál
f Motoregység 
g Dagasztótartozék
h Dupla habverő
i Megfordítható reszelőtárcsa 
j Állítható szeletelőtárcsa 
k Julienne szeletelőtárcsa (csak a 

HR7778 típusnál) 
l Granulálótárcsa (csak a HR7778 

típusnál) 
m Hasábburgonya tárcsa (csak a 

HR7778 típusnál)
n Citrusprés kúp
o Citrusprés szűrő
p Mini gyümölcscentrifuga 

nyomórúdja
q Mini gyümölcscentrifuga fedele
r Mini gyümölcscentrifuga szűrője
s Mini gyümölcscentrifuga alap

t Mini aprítóedény
u Tömítőgyűrű
v Levehető vágókések a mini 

aprító- vagy turmixegységhez
w Maxi gyümölcscentrifuga 

nyomórúdja
x Maxi gyümölcscentrifuga 

fedele
y Maxi gyümölcscentrifuga 

szűrője
z Maxi gyümölcscentrifuga tálja
{ A maxi gyümölcscentrifuga 

táljának alapegysége
| Mérőpohár
} Turmixgép fedele
~ Turmixpohár
� Tömítőgyűrű
€ A mixer vagy mini aprítóedény 

levehető vágókései
� Tálca fedele
‚ Tárolótálca
ƒ Spatula
„ Tisztítókefe

3	 Konyhai	robotgép

A	készülék	összeállítása
Mielőtt használná, vagy felszerelné bármelyik tartozékot, győződjön meg arról, 
hogy a következő ábra szerint rakja össze: 2 - 10. 
1 A tálat az óramutató járásával megegyező irányba - kattanásig - forgatva 

rögzítheti a motoregységre.
2 Szerelje a tálra a tartozékot, vagy a tengellyel ellátott tartozékot.
3 Tegye a hozzávalókat a tálba. 

•	 Citrusfélék préseléséhez nyomja a citrusgyümölcsöt a tölcsérre, majd 
folytassa az 5. lépésnél.

4 Tegye a fedelet a tálra, majd rögzítse azt az óramutató járásával 
megegyező irányba kattanásig forgatva. Tegye a nyomórudat az 
adagolócsőbe. 
•	 A tárcsák és mini gyümölcscentrifuga használatakor helyezze az 

alapanyagokat az adagolócsőbe a nyomórúd segítségével.
5 Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
6 Nézze meg a javasolt alapanyag-mennyiségeket és beállításokat az 1. 

táblázatban. Állítsa be a kezelőgombbal a kívánt sebességet. 
7 Használat után állítsa a kezelőgombot OFF (KI) módba, és húzza ki a 

készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.

Késszerelvény	
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja 
össze: 2.
Az aprítókést használhatja aprításhoz, összekeveréshez, turmixoláshoz vagy 
hozzávalók pürésítéséhez. Sütemények könnyű tésztájának keveréséhez is 
használható.
A pengéhez vagy a tál belsejéhez tapadt étel eltávolításához használjon 
spatulát, miután kikapcsolta a készüléket.

Megjegyzés

 • Először mindig a késeket helyezze a tálba, az alapanyagokat csak ezt követően.
 • Ne használja a vágókést nagyon kemény hozzávalók, pl. babkávé, szerecsendió és jégkocka 

aprításához, mert a kés éle kicsorbulhat.
 • Csokoládé vagy (kemény) sajt aprításakor ne üzemeltesse sokáig a készüléket. Máskülönben 

ezek az alapanyagok túlmelegedhetnek, megolvadhatnak és csomóssá válhatnak.

Dagasztótartozék	
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja 
össze: 3.
Állítsa a kezelőgombot ON (BE) állásba, majd nyomja meg a dagasztó 
program gombját  az indításhoz. A tészta elkészültekor nyomja meg ismét a 
gombot a program leállításához.

Tipp

 • Ha magas glutén tartalmú lisztet használ, a legjobb eredmény elérése érdekében minden 100 
g liszthez használjon 60 g vizet, és dagassza 9-12 fokozaton 1,5 percig (maximum).

 • A dagasztó preset gomb  rendelkezik automatikus megállás funkcióval, amely megvédi a 
készüléket a túlzott igénybe vételtől.

 • A dagasztó preset gomb  működésének része egy automata lehűlési szakasz, amely minden 
munkafolyamat után elindul. Ez alatt a szakasz alatt a gomb jelzőfénye villog, és a funkciót nem 
lehet elindítani. 

Dupla	habverő	

Figyelem

 • Ne használja a dupla habverőt vajjal vagy margarinnal készült könnyű tészták keveréséhez. Erre 
a feladatra használja az aprítókéseket. .

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja 
össze: 4.
Állítsa a kezelőgombot ON (KI) állásba, majd nyomja meg a keverő/habverő 
program gombját  az indításhoz. A krém vagy hab elkészültekor nyomja 
meg ismét a gombot a program leállításához.
A dupla habverővel tojásfehérjét és tejszínt verhet fel.

Tipp

 • A habverő gomb  rendelkezik automatikus megállás funkcióval, amely megvédi a készüléket 
a túlzott igénybe vételtől.

Lemezek	
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a megfelelő tárcsát választotta, 
és hogy a következő ábra szerint rakja össze: ábra

Név Funkció

Megfordítható aprítólemez

Aprításhoz, ha kisebb vagy 
nagyobb méretű darabokra 
kívánja vágni az alapanyagokat 
a megfordítható oldalak 
használatával

Állítható szeletelőtárcsa
A beállított szeletelési 
szélességnek megfelelő szeletelés 
érdekében

Julienne szeletelőtárcsa (csak 
a HR7778 típusnál) 

Hozzávalók vékony csíkokra 
vágásához

Granulálótárcsa (csak a 
HR7778 típusnál)

Hozzávalók kis méretű/finom 
darabokra granulálásához

Név Funkció
Hasábburgonya tárcsa (csak 
a HR7778 típusnál)

Hozzávalók vastag csíkokra 
vágásához.

Vigyázat

 • A szeletelőtárcsa használatakor legyen nagyon óvatos. A penge rendkívül éles.
 • A tárcsákat soha ne használja kemény összetevők, mint például jégkocka feldolgozásához.
 • Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a nyomórúddal.

Megjegyzés

 • Helyezze az alapanyagokat az adagolócsőbe a nyomórúd segítségével. A legjobb eredmény 
érdekében egyenletesen töltse meg az ételadagoló nyílást. Ha nagyobb mennyiséget dolgoz fel, 
végezze kisebb adagokban, és közben mindig ürítse ki a munkatálat.

Citrusprés	
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja 
össze: 6.

Megjegyzés

 • Helyezze a citrusprés szűrőjét a tálban lévő tengelyre. Győződjön meg róla, hogy a szűrő kiálló 
része megfelelően illeszkedik a tál fogantyúján lévő nyílásba. A szűrő rögzülésekor kattanás 
hallatszik.

 • A gyümölcsöt nyomja a tölcsérre. Ha szükséges, hagyja abba a nyomást, és távolítsa el a 
gyümölcshúst a szűrőről. Ha befejezte a préselést, vagy el szeretné távolítani a gyümölcshúst, 
állítsa a kezelőgombot OFF (KI) módba, és vegye le a készülékről a tálat a tartozékokkal 
együtt.

Mini	gyümölcscentrifuga	(csak	a	HR7777	
típusnál)	
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja 
össze: 7.

Vigyázat

 • Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a nyomórúddal. 
 • Ne töltse az edényt a maximum jelzésen túl. 

Megjegyzés

 • A hozzávalók feldolgozása előtt távolítsa el a magot a szilvából, barackból, cseresznyéből, 
távolítsa el a gyümölcsök szárait, és hámozza meg az ananászt, sárgadinnyét stb. 

Mini	aprító	(opcionális)	
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja 
össze: 8.
A mini aprítóval kávébabot, szemes borsot, csonthéjasokat, fűszernövényeket, 
aszalt gyümölcsöket, stb. apríthat. 
Az aszalt gyümölcsöket, pl. a fügét, használhatja felszeletelve joghurthoz, 
kekszhez, vagy kenyérfeltétként is.
A legjobb eredmények érdekében aszalt fekete füge esetén egyszerre 
maximum 60 g-ot dolgozzon fel P fokozaton, 7 másodpercig.

Megjegyzés

 • Philips márkakereskedőtől vagy Philips szakszerviztől rendelhet kiegészítő tartozékként mini 
aprító kelyhet és aprítókést (9965 100 56737 és 9965 100 56882 cikkszámon).

 • Kövesse az 1. táblázat javaslatait. Ne lépje túl a mini aprítón feltüntetett maximális szintet. 

Maxi	gyümölcscentrifuga  (csak	a	HR7778	
típusnál)	
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja 
össze: 9.

A maxi gyümölcscentrifuga segítségével akár 1,5 kg gyümölcsből és zöldségből 
is készíthet gyümölcslevet, például répa-, alma-, görögdinnye-, körte-, szőlő- 
vagy ananászlevet.

Vigyázat

 • Soha ne nyúljon az adagolócsőbe kézzel vagy egyéb tárggyal (pl. villával, késsel, kanállal vagy 
spatulával). Kizárólag a mellékelt nyomórudat használja erre a célra. 

 • A fedél eltávolítása előtt várja meg, amíg a szűrő teljesen megáll.

Megjegyzés

 • Használat előtt mindig ellenőrizze a szűrőt. Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha bárminemű 
sérülést, törést, repedést észlel, vagy ha a darálótárcsa kilazult. 

 • A hozzávalók feldolgozása előtt távolítsa el a magot a szilvából, barackból, cseresznyéből, 
távolítsa el a gyümölcsök szárait, és hámozza meg az ananászt, sárgadinnyét stb. 

 • A fedél rögzülésekor kattanás hallatszik.

Turmixgép 
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja 
össze: 10.
Jég aprításához állítsa a kezelőgombot ON (BE) fokozatra, majd nyomja meg a 
jégaprító program gombját . Nyomja meg ismét a gombot a leállításhoz.

Megjegyzés

 • A készülék működése közben soha ne nyissa fel fedelet, ne nyúljon kezével a pohárba és ne 
tegyen bele semmilyen tárgyat.

 • Az aprítóegységnek a turmixkehelybe való beszerelése előtt mindig tegye fel a tömítőgyűrűt 
az aprítókésre.

 • Turmixolás közben a turmixkehely adagolónyílásán keresztül adagolhat folyékony alapanyagot.
 • Az alapanyagok turmixolása előtt darabolja fel őket.
 • Ha nagyobb mennyiséget kíván turmixolni, végezze kis adagokban.
 • A folyadék kifröccsenésének elkerülése érdekében: ha habosodó folyadékot (pl. tejet) kíván 

turmixolni, 1 liternél többet ne töltsön a turmixkehelybe.
 • A hozzávalókat a turmixkelyhen jelzett maximális szintig töltse.

4	 Tisztítás	
Figyelem

 • Tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.

Vigyázat

 • Vigyázzon, hogy a kések és a tárcsák vágóélei ne érjenek kemény tárgyakhoz. Ez kicsorbíthatja 
őket.

 • A vágóélek nagyon élesek. A konyhai robotgép aprítókéseit, a turmixgép aprítókéseit és a 
tárcsákat fokozott óvatossággal tisztítsa.

1 A motoregységet nedves ruhával tisztítsa.
2 A többi részt meleg (< 60ºC), mosószeres vízben vagy mosogatógépben 

tisztíthatja. 

5	 Tárolás
1 Helyezze a tápkábelt a beépített kábeltárolóba  (12. ábra).
2 A készüléket száraz helyen tárolja.
3 (Csak a HR7776 és HR7777 típusoknál) A kis tartozékokat tartsa a 

robotgép munkatáljában  (13. ábra).
4 (Csak a HR7778 típusnál) A dagasztótartozékot, az aprítókéseket, a dupla 

habverőt, a spatulát és a tárcsákat tartsa a tartozékok tárolótálcájában  
(14. ábra).

6	 Jótállás	és	szerviz
Ha probléma merülne fel a készülékkel, vagy tájékoztatásra van szüksége, 
látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy forduljon a helyi 
Philips vevőszolgálat munkatársaihoz. A telefonszámot megtalálja a világszerte 
érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, 
forduljon a Philips helyi termékforgalmazójához.


