
Română

1 Înainte de prima utilizare
Înainte de a utiliza aparatul şi accesoriile pentru prima oară, curăţaţi foarte 
bine componentele care vin în contact cu alimentele.

Pentru a consulta mai multe sugestii utile şi reţete de bază online, 
puteţi să: 

1 Vizitaţi www.philips.com.

2 Faceţi clic pe butonul de căutare  din pagina principală.

3 Introduceţi numărul produsului „HR7776, HR7777 sau HR7778” în 
caseta de căutare

4 Găsiţi şi descărcaţi informaţiile de care aveţi nevoie din rezultatul căutării. 

2 Prezentare generală (Fig. 1)
a Element de împingere pentru 

robotul de bucătărie
b Capac pentru bolul robotului de 

bucătărie
c Bloc tăietor 
d Arbore de acţionare
e Bol pentru robotul de bucătărie
f Bloc motor 
g Accesoriu de frământare
h Tel dublu în formă de balon
i Disc de radere reversibil 
j Disc de feliere reglabil 
k Disc de feliere Julienne (numai 

HR7778) 
l Disc de granulare (numai 

HR7778) 
m Disc pentru cartofi prăjiţi (numai 

HR7778)
n Con pentru presa de citrice
o Sită pentru presa pentru citrice
p Element de împingere pentru 

storcătorul mini
q Capac pentru storcătorul mini

r Filtru pentru storcătorul mini
s Bază pentru storcătorul mini 
t Vas pentru tocătorul fin
u Inel de etanşare
v Bloc tăietor detaşabil pentru 

tocătorul fin sau blender
w Element de împingere pentru 

storcătorul maxi
x Capac pentru storcătorul maxi
y Filtru pentru storcătorul maxi
z Bol pentru storcătorul maxi
{ Unitate de bază pentru bolul 

storcătorului maxi
| Pahar gradat
} Capac pentru blender
~ Vas pentru blender
� Inel de etanşare
€ Bloc tăietor detaşabil pentru 

blender sau tocătorul fin
� Capac pentru tavă
‚ Tavă de depozitare
ƒ Spatulă
„ Perie de curăţat

3 Robot de bucătărie

Asamblare generală
Înainte de a utiliza sau de a asambla oricare dintre accesorii, asiguraţi-vă că 
asamblaţi conform Fig. 2 - 10. 
1 Rotiţi bolul în sens orar până când auziţi un clic pentru a-l fixa pe blocul 

motor.
2 Asamblaţi pe bol accesoriul sau accesoriile echipate cu ax.
3 Puneţi ingredientele în bol. 

• Pentru presa de citrice, apăsaţi fructele citrice pe con, apoi treceţi la 
pasul 5.

4 Puneţi capacul pe bol şi rotiţi capacul în sens orar până când auziţi un 
clic, pentru a-l fixa. Apoi puneţi elementul de împingere în tubul de 
alimentare. 
• Pentru discuri şi storcătorul mini, puneţi ingredientele în tubul de 

alimentare utilizând împingătorul.
5 Conectaţi ştecherul la sursa de alimentare.
6 Consultaţi cantitatea de ingrediente şi setările recomandate în Tabelul 1. 

Rotiţi butonul la setarea de viteză dorită. 
7 După utilizare, rotiţi butonul la OPRIT şi scoateţi aparatul din priză.

Bloc tăietor 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 2.
Puteţi utiliza blocul tăietor pentru a toca, a mixa, a amesteca sau a pasa 
ingredientele. De asemenea, îl puteţi utiliza pentru amestecarea aluaturilor de 
prăjituri.
Pentru a îndepărta alimentele care rămân lipite pe lamă sau în interiorul 
bolului, utilizaţi o spatulă pentru a îndepărta excesul de alimente după oprirea 
aparatului.

Notă

 • Puneţi întotdeauna blocul tăietor în bol înainte de a începe să adăugaţi ingredientele.
 • Nu utilizaţi blocul tăietor pentru a toca ingrediente tari, de tipul boabelor de cafea, 

tumericului, nucşoarei şi cuburilor de gheaţă, deoarece astfel puteţi toci lama.
 • Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze un timp prea îndelungat atunci când tocaţi brânză (tare) sau 

ciocolată. În caz contrar, aceste ingrediente se înfierbântă prea tare, încep să se topească şi 
devin pline de cocoloaşe.

Accesoriu de frământare 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 3.
Rotiţi butonul la poziţia PORNIT şi apoi apăsaţi butonul presetat de 
frământare  pentru a începe. Când aluatul s-a format, apăsaţi din nou 
butonul pentru oprire.

Sugestie

 • Dacă utilizaţi făină de gluten, pentru cele mai bune rezultate, utilizaţi 60 g de apă la fiecare 
100 g de făină şi frământaţi la viteza 9-12 timp de 1,5 minute (timp max.).

 • Butonul presetat de frământare  este echipat cu un temporizator de oprire automată 
pentru a vă proteja aparatul împotriva uzurii excesive.

 • Butonul presetat de frământare  are de asemenea o perioadă de răcire automată după 
fiecare ciclu de procesare. În timpul acestei perioade butonul va ilumina intermitent şi funcţia 
nu poate fi activată. 

Tel dublu în formă de balon 

Avertisment

 • Nu utilizaţi telul dublu în formă de balon pentru amestecarea aluaturilor de prăjituri cu unt 
sau margarină. Pentru acest lucru utilizaţi blocul tăietor. .

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 4.
Rotiţi butonul la poziţia PORNIT şi apoi apăsaţi butonul presetat pentru 
bătut rapid/bătut cu telul  pentru a începe. Când frişca sau albuşurile sunt 
procesate complet, apăsaţi din nou butonul pentru oprire.
Puteţi utiliza telul dublu în formă de balon pentru a bate albuşuri de ouă şi 
frişcă.

Sugestie

 • Butonul presetat pentru bătut rapid/bătut cu telul  este echipat cu un temporizator de 
oprire automată pentru a vă proteja aparatul împotriva uzurii excesive.

Discuri 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că alegeţi discul dorit din cele de mai jos şi 
asamblaţi conform Fig. 5:

Nume Scop

Disc de radere reversibil
Pentru raderea ingredientelor în 
bucăţi plate subţiri sau groase cu 
laturile reversibile

Disc de feliere reglabil
Pentru felierea ingredientelor la 
grosimea de feliere pe care o 
setaţi dvs.

Disc de feliere Julienne 
(numai HR7778) 

Pentru tăierea ingredientelor în 
fâşii subţiri

Disc de granulare (numai 
HR7778)

Pentru a granula ingredientele în 
bucăţi mici/fine

Disc pentru cartofi prăjiţi 
(numai HR7778)

Pentru tăierea ingredientelor în 
fâşii groase.

Atenţie

 • Manevraţi cu atenţie lama de feliere a discului. Are o margine tăioasă foarte ascuţită.
 • Nu utilizaţi niciodată discul pentru a procesa ingrediente tari, precum cuburi de gheaţă.
 • Nu exercitaţi o presiune prea mare pe elementul de împingere atunci când apăsaţi 

ingredientele în tubul de alimentare.

Notă

 • Puneţi ingredientele în tubul de alimentare cu elementul de împingere. Pentru rezultate 
optime, umpleţi complet tubul de alimentare. Când trebuie să preparaţi o cantitate mare de 
ingrediente, preparaţi pe rând cantităţi mici şi goliţi bolul frecvent.

Storcător de citrice 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 6.

Notă

 • Puneţi sita pentru presa pentru citrice pe axul din bol. Asiguraţi-vă că protecţia sitei este 
blocată în fanta mânerului bolului. Atunci când sita se fixează corect, auziţi un clic.

 • Apăsaţi fructul pe con. Nu mai apăsaţi pentru a îndepărta pulpa de pe sită, dacă este necesar. 
După ce aţi terminat de apăsat sau când doriţi să eliminaţi pulpa, rotiţi butonul la OPRIT şi 
îndepărtaţi bolul din aparat cu accesoriile montate.

Storcător mini (numai HR7777) 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 7.

Atenţie

 • Nu exercitaţi o presiune prea mare pe elementul de împingere atunci când apăsaţi 
ingredientele în tubul de alimentare. 

 • Nu umpleţi bolul peste gradaţia maximă. 

Notă

 • Înainte de a procesa ingrediente, îndepărtaţi toate seminţele şi sâmburii din prune, caise, 
piersici şi cireşe şi îndepărtaţi coaja dură de la ananas, pepene etc. 

Tocător fin (opţional) 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 8.
Puteţi utiliza tocătorul fin pentru a măcina boabe de cafea, de piper, nuci, 
condimente uscate etc. 
Fructele uscate, precum smochinele, pot fi tocate şi utilizate ca topping-uri 
pentru iaurt sau le puteţi întinde pe pâine sau biscuiţi.
Pentru cele mai bune rezultate în procesarea smochinelor negre uscate, 
utilizaţi maxim 60 g la viteza P timp de 7 secunde.

Notă

 • Puteţi comanda un bol şi un bloc tăietor pentru tocătorul fin (sub codul de service 9965 100 
56737 şi 9965 100 56882) de la distribuitorul dvs. Philips sau un centru de service Philips ca 
accesorii suplimentare.

 • Urmaţi recomandarea din Tabelul 1. Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe tocătorul fin. 

Storcător maxi  (numai HR7778) 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 9.
Puteţi utiliza storcătorul maxi pentru a stoarce până la 1,5 kg de fructe şi 
legume cum ar fi morcovi, mere, pepeni, pere, struguri şi ananas.

Atenţie

 • Nu introduceţi niciodată un alt obiect (de ex. furculiţă, cuţit, lingură sau spatulă) sau mâna 
în tubul de alimentare. Pentru acest scop utilizaţi numai împingătorul furnizat împreună cu 
aparatul. 

 • Aşteptaţi până ce sita s-a oprit complet din rotire înainte de a îndepărta capacul.

Notă

 • Înainte de utilizare verificaţi întotdeauna sita. Nu utilizaţi storcătorul dacă observaţi orice 
deteriorări cum ar fi crăpături, fisuri sau disc de măcinat slăbit. 

 • Înainte de a procesa ingrediente, îndepărtaţi toate seminţele şi sâmburii din prune, caise, 
piersici şi cireşe şi îndepărtaţi coaja dură de la ananas, pepene etc. 

 • Când prindeţi în mod corect cu clemă bolul storcătorului, se aude un clic.

Blender 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 10.
Pentru a zdrobi gheaţă, rotiţi butonul la poziţia PORNIT şi apoi apăsaţi 
butonul presetat pentru gheaţă . Pentru oprire apăsaţi butonul din nou.

Notă

 • Nu deschideţi niciodată capacul pentru a introduce mâna sau orice obiect în vas în timpul 
funcţionării blenderului.

 • Asamblaţi întotdeauna inelul de etanşare pe blocul tăietor înainte de a ataşa blocul tăietor la 
vasul blenderului.

 • Pentru a turna ingrediente lichide în timpul procesării, turnaţi-le în vasul blenderului prin 
orificiul de alimentare.

 • Tăiaţi în prealabil ingredientele în bucăţi mici înainte de a le procesa.
 • Dacă doriţi să preparaţi o cantitate mare procesaţi, pe rând, cantităţi mici în loc să introduceţi 

o cantitate mare o dată.
 • Pentru a evita vărsarea: atunci când procesaţi un lichid care face spumă (de exemplu, lapte), 

nu puneţi mai mult de 1 litru de lichid în vasul blenderului.
 • Puneţi ingredientele în vasul blenderului până la nivelul maxim indicat.

4 Curăţarea 
Avertisment

 • Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi-l din priză.

Atenţie

 • Asiguraţi-vă că marginile tăioase ale lamelor şi discurile nu vin în contact cu obiecte dure. 
Aceasta poate provoca tocirea lamei cuţitului.

 • Marginile tăioase sunt ascuţite. Aveţi grijă la curăţarea blocului de tăiere al robotului de 
bucătărie, blocului de tăiere al blenderului şi curăţarea discurilor.

1 Curăţaţi unitatea motor cu o cârpă umedă.
2 Curăţaţi celelalte componente în apă fierbinte (< 60 ºC) cu puţin 

detergent lichid sau în maşina de spălat vase. 

5 Depozitarea
1 Strângeţi cablul de alimentare în compartimentul pentru cablu integrat 

(Fig. 12).
2 Depozitaţi produsul într-un loc uscat.
3 (Pentru HR7776 şi HR7777) Puneţi accesoriile mici în bolul robotului de 

bucătărie (Fig. 13).
4 (Pentru HR7778) Puneţi accesoriul de frământare, blocul de tăiere, 

telul dublu în formă de balon, spatula şi discurile în tava de depozitare a 
accesoriilor (Fig. 14).

6 Garanţie şi service
Dacă aveţi o problemă, aveţi nevoie de service sau aveţi nevoie de informaţii, 
consultaţi www.philips.com/support sau contactaţi Centrul de asistenţă clienţi 
Philips din ţara dvs. Numărul de telefon se află în certificatul de garanţie 
internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există niciun centru de asistenţă pentru 
clienţi, contactaţi distribuitorul Philips local.


