
Polski

1	 Przed	pierwszym	użyciem
Przed pierwszym użyciem urządzenia i akcesoriów dokładnie umyj wszystkie 
części, które stykają się z żywnością.

Aby	poznać	przydatne	wskazówki	i	proste	przepisy	przez	Internet,	
możesz	wykonać	następujące	czynności:	

1 Odwiedź stronę internetową www.philips.com.
2 Kliknij przycisk wyszukiwania  na stronie głównej.

3 Wprowadź numer produktu „HR7776, HR7777 lub HR7778” w polu 
wyszukiwania.

4 Wyszukaj lub pobierz potrzebne informacje wyświetlone w wynikach 
wyszukiwania. 

2	 Opis	elementów	urządzenia	
(rys. 1)

a Popychacz robota kuchennego
b Pokrywka pojemnika robota 

kuchennego
c Część tnąca 
d Wałek napędowy
e Pojemnik robota kuchennego
f Część silnikowa 
g Końcówka do wyrabiania ciasta
h Podwójna końcówka do ubijania 

piany
i Dwustronna tarcza do 

szatkowania 
j Regulowana tarcza krojąca 
k Tarcza do krojenia w słupki (tylko 

model HR7778)
l Tarcza rozdrabniająca (tylko 

model HR7778)
m Tarcza do frytek (tylko model 

HR7778)
n Stożek wyciskarki do cytrusów
o Sitko wyciskarki do cytrusów
p Popychacz minisokowirówki
q Pokrywka minisokowirówki
r Filtr minisokowirówki

s Podstawa minisokowirówki 
t Dzbanek minirozdrabniacza
u Uszczelka
v Odłączana część tnąca 

do minirozdrabniacza lub 
blendera

w Popychacz maksisokowirówki
x Pokrywka maksisokowirówki
y Filtr maksisokowirówki
z Pojemnik maksisokowirówki
{ Podstawa pojemnika 

maksisokowirówki
| Miarka
} Pokrywka blendera
~ Dzbanek blendera
� Uszczelka
€ Odłączana część 

tnąca do blendera lub 
minirozdrabniacza

� Pokrywa tacki
‚ Tacka do przechowywania
ƒ Łopatka
„ Szczoteczka do czyszczenia

3	 Robot	kuchenny

Ogólny	montaż
Przed przystąpienie do użytkowania lub montażu akcesoriów, zapoznaj się z 
instrukcjami montażu przedstawionymi na rys. 2–10. 
1 Aby zamontować pojemnik na części silnikowej, obracaj go w prawo, aż 

usłyszysz „kliknięcie”.
2 Przymocuj akcesorium lub akcesorium z wałkiem do pojemnika.
3 Włóż składniki do pojemnika. 

•	 W przypadku wyciskarki do cytrusów dociśnij owoc do stożka i 
przejdź do punktu 5.

4 Załóż pokrywkę na pojemnik i obracaj ją w prawo, aż usłyszysz 
„kliknięcie”. Następnie umieść popychacz w otworze na produkty. 
•	 W przypadku tarcz i minisokowirówki wpychaj składniki do otworu 

na produkty za pomocą popychacza.
5 Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.

6 Sprawdź zalecane ilości składników i ustawienia w tabeli 1. Obróć 
pokrętło do żądanej pozycji ustawienia prędkości. 

7 Po zakończeniu pracy obróć pokrętło do pozycji OFF i wyjmij wtyczkę 
urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Część	tnąca	
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 2.
Część tnąca służy do siekania, mieszania, miksowania i przygotowywania 
purée ze składników. Można go używać również do mieszania i miksowania 
rzadkiego ciasta.
Aby usunąć produkty, które przykleją się do ostrza lub do ścianek pojemnika, 
wyłącz urządzenie i użyj łopatki.

Uwaga

 • Zamontuj część tnącą w pojemniku przed dodaniem składników.
 • Nie używaj ostrza do rozdrabniania twardych składników, takich jak ziarna kawy, kurkuma, 

gałka muszkatołowa czy kostki lodu, ponieważ może to doprowadzić do jego stępienia.
 • Nie należy rozdrabniać czekolady lub twardego sera zbyt długo. Może to spowodować 

zbytnie nagrzanie się tych produktów i ich roztopienie lub zbijanie się w grudki.

Końcówka	do	wyrabiania	ciasta	
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 3.
Obróć pokrętło do pozycji ON, a następnie naciśnij przycisk wstępnego 
ustawienia do wyrabiania ciasta , aby rozpocząć. Aby wyłączyć tę funkcję, 
naciśnij przycisk ponownie po uformowaniu jednolitej masy.

Wskazówka

 • W przypadku stosowania mąki wysokoglutenowej w celu uzyskania najlepszych rezultatów 
użyj 60 g wody na każde 100 g mąki i wyrabiaj ciasto przez maksymalnie 1,5 minuty, 
korzystając z prędkości 9–12.

 • Przycisk wstępnego ustawienia do wyrabiania ciasta  ma automatyczny zegar, który 
zapobiega zbyt długiemu użytkowaniu urządzenia.

 • Przycisk wstępnego ustawienia do wyrabiania ciasta  ma również funkcję automatycznego 
okresu schładzania po każdym cyklu użycia. W tym okresie przycisk będzie migać i aktywacja 
funkcji nie będzie możliwa. 

Podwójna	trzepaczka	

Ostrzeżenie

 • Nie używaj podwójnej końcówki do ubijania piany, aby miksować rzadkie ciasto z masłem lub 
margaryną. Do tego celu użyj części tnącej. .

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 4.
Obróć pokrętło do pozycji ON, a następnie naciśnij przycisk wstępnego 
ustawienia do ubijania , aby rozpocząć. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij 
przycisk ponownie po całkowitym ubiciu śmietany lub białek.
Za pomocą podwójnej końcówki do ubijania piany można ubić śmietanę lub 
pianę z białek.

Wskazówka

 • Przycisk wstępnego ustawienia do ubijania  ma automatyczny zegar, który zapobiega zbyt 
długiemu użytkowaniu urządzenia.

Tarcze	
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia wybierz jedną z poniższych 
tarcz i zmontuj ją zgodnie z rys. 5:

Nazwa Cel

Dwustronna tarcza do 
szatkowania

Do szatkowania składników na 
cienkie lub grube, płaskie kawałki 
za pomocą odpowiedniej strony 
tarczy

Regulowana tarcza krojąca Do krojenia składników na 
kawałki o ustawionej grubości

Tarcza do krojenia w słupki 
(tylko model HR7778) 

Do krojenia składników w cienkie 
paski

Nazwa Cel
Tarcza rozdrabniająca (tylko 
model HR7778)

Do rozdrabniania składników na 
małe lub duże kawałki

Tarcza do frytek (tylko 
model HR7778)

Do krojenia składników w grube 
paski.

Uwaga

 • Uważaj na ostrze tarczy krojącej. Jest ono bardzo ostre.
 • Nigdy nie używaj tarczy do rozdrabniania twardych składników, takich jak kostki lodu.
 • Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz podczas wpychania składników do otworu na produkty.

Uwaga

 • Wpychaj składniki do otworu na produkty za pomocą popychacza. Aby osiągnąć najlepsze 
rezultaty, wkładaj produkty do otworu stopniowo. W przypadku dużej ilości składników miksuj 
jednorazowo małe porcje i opróżniaj pojemnik po każdej porcji.

Wyciskarka	do	cytrusów	
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 6.

Uwaga

 • Umieść sitko wyciskarki do cytrusów na wałku w pojemniku. Upewnij się, że występ sitka 
zatrzasnął się w szczelinie uchwytu pojemnika. Gdy sitko będzie prawidłowo założone, 
usłyszysz „kliknięcie”.

 • Dociśnij owoc do stożka. W razie potrzeby przerwij dociskanie, aby usunąć miąższ z sitka. 
Po zakończeniu wyciskania lub kiedy chcesz usunąć miąższ, obróć pokrętło do pozycji OFF i 
zdejmij pojemnik z akcesoriami z urządzenia.

Minisokowirówka	(tylko	model	HR7777)	
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 7.

Uwaga

 • Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz podczas wpychania składników do otworu na 
produkty. 

 • Nie napełniaj pojemnika powyżej wskaźnika maksymalnego poziomu. 

Uwaga

 • Przed rozpoczęciem wyciskania śliwek, moreli, brzoskwiń i wiśni usuń z nich wszystkie nasiona 
i pestki. Dokładnie zdejmij twardą skórkę z ananasów, melonów itp. 

Minirozdrabniacz	(opcjonalnie)	
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 8.
Za pomocą minirozdrabniacza można siekać ziarna kawy, pieprz ziarnisty, 
orzechy, zioła, suszone owoce itp. 
Suszone owoce, np. figi, można posiekać i wykorzystać jako posypkę do 
jogurtu lub dodatek do chleba albo ciastek.
Suszone figi odmiany Black Mission siekaj w porcjach po maks. 60 g przez 
7 sekund z prędkością P.

Uwaga

 • Dzbanek i część tnącą do minirozdrabniacza (dostępne pod numerami produktu 9965 
100 56737 i 9965 100 56882) można zamówić jako dodatkowe akcesoria u sprzedawcy 
produktów firmy Philips lub w centrum serwisowym firmy Philips.

 • Stosuj się do zaleceń podanych w tabeli 1. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu 
zawartości oznaczonego na minirozdrabniaczu. 

Maksisokowirówka  (tylko	model	HR7778)	
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 9.
Przy użyciu maksisokowirówki można wycisnąć do 1,5 kg owoców i warzyw, 
takich jak marchew, jabłka, arbuzy, gruszki, winogrona i ananasy.

Uwaga

 • Nigdy nie wkładaj ręki ani żadnego przedmiotu (np. widelca, noża, łyżki czy łopatki) do otworu 
na produkty. Do tego celu używaj wyłącznie popychacza dołączonego do zestawu. 

 • Przed zdjęciem pokrywki zaczekaj, aż sitko przestanie się obracać.

Uwaga

 • Zawsze sprawdzaj sitko przed użyciem. Nie używaj sokowirówki, jeśli zauważysz jakiekolwiek 
uszkodzenia (np. pęknięcia) lub w przypadku obluzowania tarczy trącej. 

 • Przed rozpoczęciem wyciskania śliwek, moreli, brzoskwiń i wiśni usuń z nich wszystkie nasiona 
i pestki. Dokładnie zdejmij twardą skórkę z ananasów, melonów itp. 

 • Pokrywka pojemnika sokowirówki będzie prawidłowo założona, jeśli usłyszysz „kliknięcie”.

Blender 
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 10.
Aby rozdrabniać lód, obróć pokrętło do pozycji ON i naciśnij przycisk 
wstępnego ustawienia do kruszenia lodu . Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij 
przycisk ponownie.

Uwaga

 • Nigdy nie wkładaj do dzbanka dłoni ani żadnych przedmiotów podczas pracy blendera.
 • Przed zamocowaniem części tnącej w dzbanku blendera zawsze nałóż na nią uszczelkę.
 • Aby dodać płynne składniki podczas miksowania, wlej je do dzbanka przez otwór na produkty.
 • Potnij składniki przeznaczone do miksowania na małe kawałki.
 • Jeśli chcesz przygotować większą ilość jedzenia lub napoju, podziel składniki na mniejsze porcje 

— nie przetwarzaj ich w całości za jednym razem.
 • Aby zapobiec rozlewaniu, w przypadku miksowania pieniących się płynów (np. mleka) nie 

wlewaj do dzbanka więcej niż 1 litr płynu.
 • Włóż składniki do dzbanka blendera, nie przekraczając maksymalnego poziomu.

4	 Czyszczenie	
Ostrzeżenie

 • Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Uwaga

 • Upewnij się, że krawędzie tnące ostrzy i tarcz nie stykają się z twardymi przedmiotami. Może 
to doprowadzić do ich stępienia.

 • Krawędzie tnące są bardzo ostre. Zachowaj ostrożność przy czyszczeniu części tnącej robota 
kuchennego, części tnącej blendera i tarcz.

1 Wytrzyj część silnikową wilgotną szmatką.
2 Myj pozostałe części w gorącej wodzie  (poniżej 60°C) z odrobiną płynu 

do mycia naczyń lub w zmywarce. 

5	 Przechowywanie
1 Włóż przewód sieciowy do wbudowanego schowka na przewód  

(rys. 12).
2 Przechowuj produkt w suchym miejscu.
3 (Dotyczy modeli HR7776 i HR7777) Umieść niewielkie akcesoria w 

pojemniku robota kuchennego (rys. 13).
4 (Dotyczy modelu HR7778) Umieść końcówkę do wyrabiania ciasta, 

część tnącą, podwójną końcówkę do ubijania piany, łopatkę i tarcze w 
tacce do przechowywania akcesoriów (rys. 14).

6	 Gwarancja	i	serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub 
problemów przejdź na stronę www.philips.com/support lub skontaktuj się z 
lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się 
w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, 
zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.


