
Lietuviškai

1	 Prieš	naudodami	pirmą	kartą
Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, 
kurios liesis su maistu.

Jei	norite	gauti	daugiau	naudingų	patarimų	ir	receptų	internete,	galite:	

1 Apsilankyti adresu www.philips.com.

2 Pagrindiniame puslapyje spustelėti paieškos mygtuką .

3 Paieškos laukelyje įvesti gaminio numerį „HR7776, HR7777 arba 
HR7778“.

4 Paieškos rezultatuose surasti arba atsisiųsti reikiamos informacijos. 

2	 Apžvalga	(1	pav.)
a Virtuvės kombaino stūmiklis
b Virtuvės kombaino dubens 

dangtelis
c Pjaustymo įtaisas 
d Varomoji ašis
e Virtuvės kombaino dubuo
f Variklis 
g Minkymo priedas
h Dvigubas plaktuvėlis
i Apverčiamas pjaustymo diskas 
j Reguliuojamas raikymo diskas 
k Pjaustymo šiaudeliais diskas (tik 

HR7778) 
l Smulkinimo diskas (tik HR7778) 
m Gruzdintų bulvyčių diskas (tik 

HR7778)
n Citrusinių vaisių sulčiaspaudės 

kūgis
o Citrusinių vaisių sulčiaspaudės 

sietelis
p Minisulčiaspaudės stūmiklis
q Minisulčiaspaudės dangtelis
r Minisulčiaspaudės filtras

s Minisulčiaspaudės pagrindas 
t Mažojo kapoklio ąsotis
u Sandarinimo žiedas
v Nuimamas pjaustymo įtaisas, 

skirtas mažajam kapokliui arba 
maišytuvui

w Didelės sulčiaspaudės stūmiklis
x Didelės sulčiaspaudės dangtelis
y Didelės sulčiaspaudės filtras
z Didelės sulčiaspaudės dubuo
{ Didelės sulčiaspaudės dubens 

pagrindinis blokas
| Matavimo puodelis
} Maišytuvo dangtelis
~ Maišytuvo ąsotis
� Sandarinimo žiedas
€ Nuimamas pjaustymo įtaisas, 

skirtas maišytuvui arba 
mažajam kapokliui

� Dėklo dangtis
‚ Laikymo dėklas
ƒ Mentelė
„ Valymo šepetėlis

3	 Virtuvės	kombainas

Bendras	surinkimas
Naudodami arba surinkdami kokį nors priedą vadovaukitės 2–10 pav. 
1 Uždėkite dubenį ant variklio įtaiso ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol 

išgirsite spragtelėjimą.
2 Į dubenį įstatykite priedą arba priedą su velenėliu.
3 Produktus sudėkite į indą. 

•	 Jei norite spausti citrusinius vaisius, prispauskite vaisių prie kūgio ir 
atlikite 5 veiksmą.

4 Uždėkite dubens dangtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite 
spragtelėjimą. Tada įstatykite stūmiklį į tiekimo vamzdį. 
•	 Jei naudojate diskus ir minisulčiaspaudę, stūmikliu pastumkite 

produktus į tiekimo vamzdį.
5 Prijunkite maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.
6 Pagal 1 lentelę patikrinkite rekomenduojamą produktų kiekį ir 

nustatymus. Pasukite rankenėlę ties norimo greičio nustatymu. 

7 Baigę naudotis, pasukite rankenėlę į OFF padėtį ir išjunkite prietaisą iš 
elektros tinklo.

Pjaustymo	įtaisas	
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 2.
Pjaustymo įtaisą galite naudoti norėdami pjaustyti, maišyti, sumaišyti ir tyrei 
gaminti. Jį taip pat galite naudoti norėdami sumaišyti torto tešlą.
Prie ašmenų arba dubens viduje prilipusį maistą išimkite mentele, o išjungę 
prietaisą ja pašalinkite perteklių.

Pastaba

 • Prieš sudėdami produktus, į dubenį visada įstatykite pjaustymo įtaisą.
 • Kietiems produktams, tokiems kaip kavos pupelės, ciberžolės, muskato riešutai ar ledo kubeliai, 

smulkinti peiliuko nenaudokite – jis gali atšipti.
 • Neleiskite prietaisui veikti per ilgai, kai smulkinate (kietus produktus) sūrį ar šokoladą. Kitaip 

produktai gali sušilti, pradėti tirpti arba susidaryti gumuliukai.

Minkymo	priedas	
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 3.
Nustatykite rankenėlę į ON padėtį ir paspauskite tešlos minkymo išankstinio 
nustatymo mygtuką . Suminkę tešlą, paspauskite mygtuką dar kartą, jei 
norite sustabdyti.

Patarimas

 • Jei naudojate miltus, kurių sudėtyje yra daug glitimo, ir siekiate geriausio rezultato, 60 g 
vandens naudokite 100 g miltų, minkykite nustatę 9–12 greitį 1,5 min. (maksimalus laikas).

 • Tešlos minkymo išankstinio nustatymo mygtukas  turi automatinio sustojimo funkciją, 
apsaugančią įrenginį nuo perkrovos.

 • Paspaudus tešlos minkymo išankstinio nustatymo mygtuką  po kiekvieno apdorojimo ciklo 
įsijungs vėsinimo funkcija. Tuo metu mygtukas žybčios ir funkcija negalės būti aktyvinama. 

Dvigubas	plaktuvėlis	

Įspėjimas

 • Nenaudokite dvigubo plaktuvėlio torto tešlai su sviestu ar margarinu maišyti. Tam naudokite 
pjaustymo prietaisą. .

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 4.
Nustatykite rankenėlę į padėtį ON ir paspauskite plakimo / maišymo 
išankstinio nustatymo mygtuką . Kai grietinėlė ar kiaušinių baltymai bus gerai 
išplakti, paspauskite mygtuką dar kartą ir sustabdysite prietaisą.
Kiaušinio baltymams ir grietinėlei plakti galite naudoti dvigubą plaktuvėlį.

Patarimas

 • Plakimo / maišymo mygtukas  turi automatinio sustojimo funkciją, apsaugančią įrenginį nuo 
perkrovos.

Diskai	
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą diską ir surinkote prietaisą 
pagal 5 pav.:

Pavadinimas: Paskirtis

Apverčiamas pjaustymo 
diskas

Naudojamas pjaustant produktus 
plonais arba storais plokščiais 
gabalėliais, kad būtų galima apversti

Reguliuojamas raikymo 
diskas

Skirtas produktams nustatyto 
storio riekėmis raikyti

Pjaustymo šiaudeliais diskas 
(tik HR7778) 

Skirtas produktams plonais 
šiaudeliais pjaustyti

Smulkinimo diskas (tik 
HR7778)

Skirtas produktams į smulkius / 
labai smulkius gabalėlius smulkinti

Gruzdintų bulvyčių diskas 
(tik HR7778)

Skirtas produktams storais 
šiaudeliais pjaustyti

Atsargiai

 • Būkite atsargūs imdami disko pjaustymo peilį. Jis turi labai aštrius ašmenis.
 • Disko niekada nenaudokite su kietais produktais, pavyzdžiui, ledo kubeliais.
 • Stumdami produktus maisto vamzdžiu nespauskite stūmiklio per stipriai.

Pastaba

 • Įdėkite produktus į tiekimo vamzdį naudodami stūmiklį. Geriausius rezultatus pasieksite vamzdį 
užpildę tolygiai. Kai turite apdoroti didelį maisto kiekį, darykite tai nedideliais kiekiais ir, prieš 
imdami naują porciją, ištuštinkite dubenį.

Citr.	vais.	sulč.	
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 6.

Pastaba

 • Įstatykite sietelį į sulčiaspaudės dubens veleną.  Įsitikinkite, kad išsikišimas ant sietelio 
užsifiksuoja dubens rankenos lizde. Tinkamai užfiksavus sietelį pasigirs spragtelėjimas.

 • Prispauskite citrusinį vaisių prie kūgio. Liaukitės spaudę ir, jei reikia, pašalinkite iš sieto 
susikaupusį minkštimą. Baigę spausti sultis arba norėdami pašalinti minkštimą, nustatykite 
rankenėlę į padėtį OFF ir išimkite dubenį su priedu iš prietaiso.

Minisulčiaspaudė	(tik	HR7777)	
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 7.

Atsargiai

 • Stumdami produktus maisto vamzdžiu nespauskite stūmiklio per stipriai. 
 • Nepripildykite dubens virš didžiausią kiekį rodančios žymos. 

Pastaba

 • Prieš apdorodami pašalinkite visas sėklas ir kauliukus iš slyvų, abrikosų, kriaušių, persikų ir 
vyšnių, nulupkite kietų ananasų, melionų ir t. t. žievelę. 

Kapotuvėlis	(papildomas)	
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 8.
Kapotuvėliu galite smulkinti kavos pupeles, pipirų grūdelius, riešutus, žalumynus, 
džiovintus vaisius ir t. t. 
Galite smulkinti tokius džiovintus vaisius kaip figos ir dėti jas į jogurtą arba 
tepti ant duonos ar sausainių.
Kad džiovintas figas susmulkintumėte puikiai, naudokite ne daugiau nei 60 g ir 
smulkinkite P greičiu 7 sekundes.

Pastaba

 • Iš „Philips“ prekybos atstovo arba „Philips“ techninės priežiūros centre kaip papildomus 
priedus galite užsisakyti kapotuvėlio ąsotį ir geležtę (kodai 9965 100 56737 ir 9965 100 
56882).

 • Vadovaukitės 1 lentelėje pateiktomis rekomendacijomis. Nedėkite produktų virš didžiausios 
kapotuvėlyje nurodytos žymos. 

Didelė	sulčiaspaudė  (tik	HR7778)	
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 9.
Didelę sulčiaspaudę galite naudoti norėdami išspausti iki 1,5 kg vaisių ir 
daržovių, tokių kaip morkos, obuoliai, arbūzai, kriaušės, vynuogės ar ananasai, 
sultis.

Atsargiai

 • Niekada nekiškite rankos ar kito daikto (pvz., šakutės, peilio, šaukšto ar mentelės) į tiekimo 
vamzdį. Naudokite tik stūmiklį, esantį prietaiso rinkinyje. 

 • Prieš nuimdami dangtelį palaukite, kol sietelis visiškai nustos suktis.

Pastaba

 • Visada patikrinkite sietelį prieš naudodami. Nenaudokite sulčiaspaudės, jei pastebėjote kokį 
nors pažeidimą, pvz., įskilimus, įtrūkimus ar atsilaisvinusį smulkinimo diską. 

 • Prieš apdorodami pašalinkite visas sėklas ir kauliukus iš slyvų, abrikosų, kriaušių, persikų ir 
vyšnių, nulupkite kietų ananasų, melionų ir t. t. žievelę. 

 • Užspaudus sulčiaspaudės dubens dangtelį tinkamai, pasigirs spragtelėjimas.

Maišytuvas 
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 10.
Norėdami susmulkinti ledą, pasukite rankenėlę į padėtį ON ir paspauskite 
ledo smulkinimo išankstinio nustatymo mygtuką . Norėdami sustabdyti, 
paspauskite mygtuką dar kartą.

Pastaba

 • Niekada neatidarykite dangčio ir nekiškite rankų ar kitų daiktų į ąsotį, kai maišytuvas įjungtas.
 • Prieš įstatydami pjaustymo įtaisą į maišytuvo ąsotį, visada ant maišytuvo įtaiso uždėkite 

sandarinimo žiedą.
 • Jei darbo metu į maišytuvo ąsotį norite įpilti skysčių, pilkite juos per tiekimo angą.
 • Prieš apdorodami produktus supjaustykite juos smulkesniais gabalėliais.
 • Jei norite pagaminti didelį maisto kiekį, geriau produktus apdorokite mažomis porcijomis, o ne 

dideliais kiekiais vienu metu.
 • Kad gaminys neišsipiltų: apdorojami skysčiai putoja (pvz., pienas), todėl į maišytuvo ąsotį 

nepilkite daugiau nei 1 litro skysčio.
 • Sudėkite produktus į maišytuvo ąsotį iki maksimalaus lygio žymos.

4	 Valymas	
Įspėjimas

 • Prieš valydami prietaisą atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

Atsargiai

 • Saugokite, kad diskų ašmenys ir diskai nesiliestų su kietais daiktais. Dėl to gali atšipti ašmenys.
 • Pjaunamieji paviršiai yra aštrūs. Būkite atsargūs valydami virtuvės kombaino pjaustymo įtaisą, 

maišytuvo pjaustymo įtaisą ir diskus.

1 Variklį nuvalykite drėgna šluoste.
2 Kitas dalis plaukite karštu vandeniu (< 60 ºC) su šiek tiek plovimo skysčio 

arba indų ploviklio. 

5	 Laikymas
1 Sukiškite maitinimo laidą į laido laikymo vietą (12 pav.).
2 Gaminį laikykite sausoje vietoje.
3 (Skirta HR7776 ir HR7777) Mažus priedus dėkite į virtuvės kombaino 

dubenį ( 13 pav.).
4 (Skirta HR7778) Minkymo priedą, pjaustymo įtaisą, dvigubą plaktuvėlį, 

mentelę ir diskus dėkite į priedų laikymo dėklą (14 pav.).

6	 Garantija	ir	techninė	
priežiūra

Jei iškyla problema arba jei reikia techninės priežiūros ar informacijos, 
apsilankykite www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų 
aptarnavimo centrą savo šalyje. Telefono numerį rasite visame pasaulyje 
galiojančios garantijos lankstinuke. Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo 
centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.


