
Latviešu

1	 Pirms	pirmās	lietošanas	
reizes

Pirms ierīces un piederumu pirmās lietošanas reizes rūpīgi notīriet daļas, kas 
saskarsies ar pārtikas produktiem.

Lai	iegūtu	vairāk	noderīgu	padomu	un	pamatreceptes	tiešsaistē,	
rīkojieties	šādi.	

1 Ātveriet vietni www.philips.com.

2 Noklikšķiniet uz meklēšanas pogas  sākumlapā.

3 Meklēšanas lodziņā ierakstiet produkta numuru "HR7776, HR7777 vai 
HR7778".

4 Atrodiet vai lejupielādējiet nepieciešamo informāciju no meklēšanas 
rezultātiem. 

2	 Pārskats	(1.	att.)
a Virtuves kombaina bīdnis
b Virtuves kombaina bļodas vāks
c Asmeņu bloks 
d Piedziņas vārpsta
e Virtuves kombaina bļoda
f Motora bloks 
g Mīklas mīcīšanas piederums
h Dubultais putotājs
i Apgriežams smalcināšanas disks 
j Regulējams šķēlēšanas disks 
k Salmiņu griešanas disks (tikai 

HR7778) 
l Granulēšanas disks (tikai HR7778) 
m Frī kartupeļu disks (tikai HR7778)
n Citrusaugļu sulu spiedes konuss
o Citrusaugļu sulu spiedes siets
p Mini sulu spiedes bīdnis
q Mini sulu spiedes vāks
r Mini sulu spiedes filtrs
s Mini sulu spiedes pamatne

t Mini smalcinātāja krūka
u Blīvgredzens
v Noņemams asmens bloks mini 

smalcinātājam vai blenderim
w Maxi sulu spiedes bīdņa
x Maxi sulu spiedes vāks
y Maxi sulu spiedes filtrs
z Maxi sulu spiedes bļoda
{ Maxi sulu spiedes bļodas 

pamats
| Mērkauss
} Blendera vāks
~ Blendera krūka
� Blīvgredzens
€ Noņemams asmens bloks 

blenderim vai mini smalcinātājs
� Paplātes vāks
‚ Krātuves paplāte
ƒ Lāpstiņa
„ Tīrīšanas birstīte

3	 Virtuves	kombains

Vispārīga	montāža
Pirms piederumu izmantošanas vai uzstādīšanas noteikti rīkojieties atbilstoši 2. 
līdz 10. att. 
1 Pagrieziet bļodu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis, lai 

nostiprinātu to uz motora bloka.
2 Uzstādiet piederumu vai piederumu ar vārpstu uz bļodas.
3 Ielieciet bļodā produktus. 

•	 Citrusaugļu sulu spiede: spiediet citrusaugļus uz konusa un pārejiet 
pie 5. darbības.

4 Uzlieciet vāku uz bļodas un pagrieziet vāku pulksteņrādītāju kustības 
virzienā, līdz atskan klikšķis. Pēc tam ielieciet bīdni atverē. 
•	 Diski un mini sulu spiede: ievietojiet produktus padeves atverē, 

izmantojot bīdni.
5 Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
6 Skatiet ieteicamo produktu daudzumu un iestatījumus 1. tabulā. Pagrieziet 

slēdzi vēlamajā ātruma iestatījumā. 

7 Pēc lietošanas pagrieziet slēdzi pozīcijā OFF un pēc tam atvienojiet ierīci 
no tīkla.

Asmens	
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 2.
Jūs varat izmantot asmeni, lai sasmalcinātu vai sajauktu sastāvdaļas, kā arī, lai no 
tām pagatavotu biezeni. Varat to izmantot arī, lai jauktu un mīcītu kūku mīklu.
Lai izņemtu ēdienu, kas pielipis asmenim vai bļodas iekšpusē, izmantojiet 
lāpstiņu, lai noņemtu atlikumu pēc ierīces izslēgšanas.

Piezīme.

 • Pirms liekat bļodā produktus, vienmēr ievietojiet tajā asmeni.
 • Nelietojiet asmeni ļoti cietu produktu, piemēram, kafijas pupiņu, kurkumas, muskatriekstu un 

ledus gabaliņu, smalcināšanai. Asmens var kļūt neass.
 • Neļaujiet ierīcei darboties pārāk ilgi, smalcinot (cietu) sieru vai šokolādi. Citādi šīs sastāvdaļas 

kļūst pārāk karstas, sāk kust un salipt.

Mīcīšanas	piederumi	
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 3.
Lai sāktu, pagrieziet slēdzi pozīcijā ON un pēc tam nospiediet mīcīšanas 
iepriekšējā iestatījuma pogu . Vēlreiz nospiediet pogu, lai pārtrauktu darbību, 
kad mīkla ir gatava.

Padoms

 • Ja izmantojat miltus ar lielu glutēna saturu, izmantojiet 60 g ūdens uz katriem 100 g miltu un 
1,5 minūtes mīciet mīklu ar 9-12 ātrumu (maks. laiks).

 • Mīklas mīcīšanas iestatījuma poga  ir aprīkota ar automātiskās apturēšanas taimeri, lai 
aizsargātu ierīci pret pārāk ilgu izmantošanu.

 • Mīklas mīcīšanas iestatījuma pogai  ir arī automātisks atdzišanas periods pēc katra apstrādes 
cikla. Šī perioda laikā poga mirgos, un funkciju nevar aktivizēt. 

Dubults	stiepļu	putotājs	

Brīdinājums!

 • Neizmantojiet dubulto putotāju, lai sajauktu kūku mīklu ar sviestu vai margarīnu. Šim nolūkam 
izmantojiet asmeni. .

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 4.
Lai sāktu, pagrieziet slēdzi pozīcijā ON un pēc tam nospiediet putošanas/
kulšanas iestatījuma pogu . Nospiediet pogu vēlreiz, lai pārtrauktu darbību, 
kad putukrējums vai olu baltumi ir pilnībā apstrādāti.
Varat izmantot dubulto stiepļu putotāju, lai saputotu olu baltumus un 
putukrējumu.

Padoms

 • Putošanas/kulšanas iestatījuma poga  ir aprīkota ar automātiskās apturēšanas taimeri, lai 
aizsargātu ierīci pret pārāk ilgu izmantošanu.

Diski	
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat izvēlējies vēlamo disku no 
pieejamajiem un uzstādījis atbilstoši 5. att.:

Vārds Lietojums
Apgriežams smalcināšanas 
disks

Lai smalcinātu produktus plānās vai 
biezās šķēlēs, ar apgriešanas iespēju

Regulējams šķēlēšanas disks Produktu šķēlēšanai izvēlētajā 
biezumā

Salmiņu griešanas disks (tikai 
HR7778) 

Produktu griešanai plānās 
strēmelēs

Drupināšanas disks (tikai 
HR7778)

Produktu granulēšanai mazos/
smalkos gabaliņos

Frī kartupeļu disks (tikai 
HR7778)

Produktu griešanai biezās 
strēmelēs.

Ievērībai

 • Uzmanieties, rīkojoties ar diska griešanas asmeni. Tam ir ļoti asa griezējmala.
 • Nekad neizmantojiet diskus, lai apstrādātu cietus produktus, piemēram, ledus gabaliņus.
 • Spiežot produktus lejup pa padevējcauruli, nespiediet bīdni pārāk spēcīgi.

Piezīme.

 • Iestumiet produktus atverē, izmantojot bīdni. Lai iegūtu labākus rezultātus, vienmērīgi piepildiet 
produktu padevējcauruli. Apstrādājot lielu daudzumu produktu, sadaliet to nelielās porcijās un 
iztukšojiet bļodu pēc katras porcijas apstrādes.

Citrusaugļu	spiede	
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 6.

Piezīme.

 • Uzlieciet citrusaugļu sulu spiedes sietu uz bļodā esošās vārpstas. Pārliecinieties, vai izvirzījums 
uz sieta ir fiksēts bļodas roktura gropē. Kad siets ir pareizi nofiksēts, atskan klikšķis.

 • Uzspiediet citrusa augli uz konusa. Pārtrauciet spiešanu, lai izņemtu biezumus no sieta, ja 
nepieciešams. Kad sulas spiešana ir pabeigta vai vēlaties izņemt biezumus, pagrieziet slēdzi 
pozīcijā OFF un noņemiet bļodu no ierīces kopā ar piederumiem.

Mini	sulu	spiede	(tikai	HR7777)	
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 7.

Ievērībai

 • Spiežot produktus lejup pa padevējcauruli, nespiediet bīdni pārāk spēcīgi. 
 • Nepārsniedziet bļodas maksimālā tilpuma atzīmi. 

Piezīme.

 • Pirms sastāvdaļu apstrādes izņemiet visas sēklas un kauliņus no plūmēm, aprikozēm, persikiem 
un ķiršiem, nomizojiet granātābolus, melones u. c. 

Mini	smalcinātājs	(papildaprīkojums)	
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 8.
Varat izmantot mini smalcinātāju, lai smalcinātu kafijas pupiņas, piparus, 
riekstus, garšaugus, žāvētus augļus u.c. 
Žāvētus augļus, piemēram, vīģes, var sasmalcināt un izmantot kā garnējumu 
jogurtam vai izkaisīt pār maizi vai cepumiem.
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, apstrādājot žāvētas vīģes, apstrādājiet maks. 60 
g ar ātrumu P 7 sekundes.

Piezīme.

 • Varat pasūtīt mini smalcinātāja krūzi (ar servisa koda numuru 9965 100 56737 un 9965 100 
56882) no sava Philips izplatītāja vai Philips servisa centra kā papildu piederumus.

 • Izpildiet ieteikumus 1. tabulā. Nepārsniedziet uz mini smalcinātāja norādīto maksimālo līmeni. 

Maxi	sulu	spiede  (tikai	HR7778)	
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 9.
Varat izmantot lielizmēra sulu spiedi, lai izspiestu sulu no apt. 1,5 kg augļu un 
dārzeņu, piemēram, burkāniem, āboliem, arbūziem, bumbieriem, vīnogām un 
ananāsiem.

Ievērībai

 • Nekad nebāziet roku vai citu priekšmetu (piem., dakšiņu, nazi, karoti vai lāpstiņu) padeves 
atverē. Šim nolūkam izmantojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto bīdni. 

 • Pirms noņemt vāku, uzgaidiet, līdz siets ir pilnībā pārstājis griezties.

Piezīme.

 • Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet sietu. Neizmantojiet sulu spiedi, ja pamanāt bojājumus, 
piemēram, plaisas, plīsumi, vai arī, ja sieta disks ir vaļīgs. 

 • Pirms sastāvdaļu apstrādes izņemiet visas sēklas un kauliņus no plūmēm, aprikozēm, persikiem 
un ķiršiem, nomizojiet granātābolus, melones u. c. 

 • Pareizi noslēdzot vāku uz sulu spiedes bļodas, atskan klikšķis.

Blenderis 
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 10.
Lai smalcinātu ledu, pagrieziet slēdzi pozīcijā ON un pēc tam nospiediet ledus 
iepriekšējā iestatījuma pogu . Lai pārtrauktu darbību, nospiediet pogu vēlreiz.

Piezīme.

 • Blendera darbības laikā nekad neatveriet vāku, lai ieliktu krūkā roku vai jebkādu priekšmetu.
 • Vienmēr uzlieciet blīvgredzenu uz blendera asmeņu bloka pirms tā pievienošanas blendera 

krūkai.
 • Lai apstrādes laikā pievienotu šķidrus produktus, ielejiet tos blendera krūkā pa padeves atveri.
 • Sagrieziet lielus produktu gabalus mazākos gabaliņos pirms to apstrādes.
 • Lai sagatavotu lielu daudzumu ēdiena, apstrādājiet mazas produktu porcijas, nevis uzreiz lielu 

porciju.
 • Lai novērstu izšļakstīšanos: apstrādājot putojošu šķidrumu (piemēram, pienu), nelejiet blendera 

krūzē vairāk par 1 litru.
 • Ievietojiet sastāvdaļas blendera krūkā, nepārsniedzot maksimālā līmeņa norādi.

4	 Tīrīšana	
Brīdinājums!

 • Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.

Ievērībai

 • Pārliecinieties, vai asmeņu un disku griezējmalas nesaskaras ar cietiem priekšmetiem. Citādi 
asmens var kļūt neass.

 • Griezējmalas ir asas. Uzmanieties, tīrot virtuves kombaina asmeņu bloku, blendera asmeņu 
bloku un diskus.

1 Tīriet motora bloku ar mitru drānu.
2 Nomazgājiet pārējas detaļas karstā ūdenī (< 60ºC), izmantojot 

mazgāšanas līdzekli, vai trauku mazgāšanas mašīnā. 

5	 Glabāšana
1 Iestumiet strāvas vadu iebūvētajā vada nodalījumā (12. att.).
2 Glabājiet izstrādājumu sausā vietā.
3 (Modeļiem HR7776 un HR7777) Ielieciet mazos piederumus virtuves 

kombaina bļodā (13. att.).
4 (Modelim HR7778) Glabājiet mīcīšanas piederumu, asmeņu bloku, 

dubulto putotāju, lāpstiņu un diskus piederumu krātuves paplātē (14. att.).

6	 Garantija	un	serviss
Ja jums ir kāda problēma, nepieciešama apkalpošana vai informācija, skatiet  
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru 
savā valstī. Tālruņa numurs ir norādīts vispasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu 
valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču 
izplatītāja.


