
Slovenščina

1	 Pred	prvo	uporabo
Pred prvo uporabo aparata in nastavkov temeljito očistite dele, ki bodo v stiku 
s hrano.

Če	si	želite	v	spletu	ogledati	uporabne	nasvete	in	osnovne	recepte,	
lahko	storite	naslednje:	

1 Obiščite spletno stran www.philips.com.

2 Kliknite gumb za iskanje  na domači strani.

3 V polje za iskanje vnesite številko izdelka "HR7776", "HR7777" ali 
"HR7778".

4 V rezultatih iskanja poiščite ali prenesite želene informacije. 

2	 Pregled	(sl.	1)
a Potiskalo multipraktika
b Pokrov posode multipraktika
c Rezilna enota 
d Pogonska os
e Posoda multipraktika
f Motorna enota 
g Nastavek za gnetenje
h Dvojni stepalnik
i Obrnljiva plošča za strganje 
j Prilagodljiva rezalna plošča 
k Plošča za rezanje na palčke (samo 

HR7778) 
l Plošča za granuliranje (samo 

HR7778) 
m Plošča za ocvrt krompirček (samo 

HR7778)
n Stožec ožemalnika citrusov
o Cedilo ožemalnika citrusov
p Potiskalo mini sokovnika
q Pokrov mini sokovnika
r Filter mini sokovnika

s Podstavek mini sokovnika 
t Posoda mini sekljalnika
u Tesnilni obroček
v Snemljiva rezilna enota za mini 

sekljalnik ali mešalnik
w Potiskalo maksi sokovnika
x Pokrov maksi sokovnika
y Filter maksi sokovnika
z Posoda maksi sokovnika
{ Osnovna enota posode maksi 

sokovnika
| Merilna posodica
} Pokrov mešalnika
~ Posoda mešalnika
� Tesnilni obroček
€ Snemljiva rezilna enota za 

mešalnik ali mini sekljalnik
� Pokrov pladnja
‚ Pladenj za shranjevanje
ƒ Lopatica
„ Ščetka za čiščenje

3	 Multipraktik

Splošna	navodila	za	sestavljanje
Pred uporabo ali sestavljanjem katerega od nastavkov sestavite v skladu s sl. 2 
do 10. 
1 Posodo obrnite v smeri urinega kazalca, da zaslišite zvok (klik), ko se 

pritrdi na motorno enoto.
2 Na posodo namestite nastavek ali nastavek z lijakom.
3 Sestavine dodajte v posodo. 

•	 Pri nastavku za ožemanje citrusov sadež pritisnite na stožec in 
nadaljujte s korakom 5.

4 Na posodo namestite pokrov in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da se 
slišno zaskoči. Potiskalo nato vstavite v kanal za polnjenje. 
•	 Pri ploščah in mini sokovniku sestavine v kanal za polnjenje dodajajte 

s potiskalom.
5 Napajalni vtič priključite na napajanje.
6 Preverite predlagano količino sestavin v tabeli 1. Regulator obrnite na 

ustrezno nastavitev hitrosti. 
7 Po uporabi obrnite regulator na IZKLOP in aparat izklopite iz 

električnega omrežja.

Rezilna	enota	
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 2.
Rezilno enoto lahko uporabljate tudi za sekljanje, mešanje ali pasiranje 
sestavin. Uporabite jo lahko tudi za mešanje razvaljanega testa.
Da odstranite hrano, ki se je oprijela noža ali notranjosti posode, uporabite 
lopatico. Izklopite aparat in z lopatico postrgajte ostanke.

Opomba

 • V posodo vedno najprej namestite rezilno enoto, šele po tem začnite dodajati sestavine.
 • Z rezilno enoto ne sekljajte trdih sestavin, kot so kavna zrna, kurkuma, muškatni orešček in 

ledene kocke, ker se lahko rezilo skrha.
 • Pri sekljanju (trdega) sira ali čokolade ne dovolite, da aparat deluje predolgo. Sicer se sestavine 

preveč segrejejo in posledično stalijo ali postanejo grudaste.

Nastavek	za	gnetenje	
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 3.
Regulator obrnite na položaj VKLOP in za začetek pritisnite gumb s 
prednastavitvijo za gnetenje . Za zaustavitev gumb pritisnite še enkrat, ko je 
testo narejeno.

Nasvet

 • Če uporabljate visokoglutensko moko, za najboljše rezultate uporabite 60 g vode na vsakih 
100 g moke in 1,5 minute (najdaljši čas) gnetite pri hitrosti 9–12.

 • Gumb s prednastavitvijo gnetenja  ima časovnik za samodejno ustavitev, ki varuje aparat 
pred prekomerno uporabo.

 • Gumb s prednastavitvijo gnetenja  ima poleg tega po vsakem ciklu delovanja obdobje 
samodejnega ohlajanja. V tem času bo gumb utripal in funkcije ne bo mogoče aktivirati. 

Dvojni	stepalnik	

Opozorilo

 • Dvojnega stepalnika ne uporabljajte za gnetenje razvaljanega testa z maslom ali margarino. Za 
to uporabljajte rezilno enoto. .

Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 4.
Regulator obrnite na položaj VKLOP in za začetek pritisnite gumb s 
prednastavitvijo za stepanje . Za zaustavitev gumb pritisnite še enkrat, ko so 
smetana ali beljaki stepeni.
Z dvojnim stepalnikom lahko stepate beljake in smetano.

Nasvet

 • Gumb za stepanje  ima časovnik za samodejno ustavitev, ki varuje aparat pred prekomerno 
uporabo.

Plošče	
Pred začetkom med temi ploščami izberite ustrezno in jo namestite, kot je 
prikazano na slikah 5

Ime Namen

Obrnljiva plošča za strganje
Za strganje sestavin na tanke ali 
debele ploščate kose z dvema 
stranema

Prilagodljiva rezalna plošča Za rezanje sestavin na nastavljeno 
debelino

Plošča za rezanje na palčke 
(samo HR7778) 

Za rezanje sestavin na tanke 
palčke

Plošča za granuliranje (samo 
HR7778)

Za granuliranje sestavin na 
majhne/drobne koščke

Plošča za ocvrt krompirček 
(samo HR7778)

Za rezanje sestavin na debele 
palčke.

Pozor

 • Pri ravnanju z rezilom plošče bodite previdni. Ima zelo oster rob.
 • Plošče ne uporabljajte za obdelovanje trdih sestavin, kot so ledene kocke.
 • Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ko v prostor za polnjenje potiskate sestavine.

Opomba

 • Sestavine s potiskalom potisnite v kanal za polnjenje. Za optimalne rezultate kanal za polnjenje 
napolnite enakomerno. Večje količine sestavin obdelujte v manjših količinah in posodo 
občasno izpraznite.

Ožemalnik	citrusov	
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 6.

Opomba

 • Cedilo ožemalnika citrusov postavite na gred v posodi. Prepričajte se, da se izboklina na cedilu 
zaskoči v režo na ročaju posode. Ko je cedilo pravilno pritrjeno, zaslišite klik.

 • Sadež pritisnite na stožec. Če morate odstraniti tropine, ne pritiskajte sadeža. Ko končate s 
stiskanjem sadja ali želite odstraniti tropine, gumb obrnite na IZKLOP in iz aparata odstranite 
posodo z nastavkom.

Mini	sokovnik	(samo	HR7777)	
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 7.

Pozor

 • Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ko v prostor za polnjenje potiskate sestavine. 
 • Posode ne polnite preko oznake za največjo količino. 

Opomba

 • Pred obdelavo sestavin odstranite vsa semena in koščice iz sliv, marelic in češenj ter vso trdo 
lupino z ananasa, melon itd. 

Mini	sekljalnik	(dodatna	oprema)	
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 8.
Z mini sekljalnikom lahko sekljate kavna zrna, poprova zrna, oreške, zelišča, 
posušeno sadje itd. 
Sekljate lahko posušeno sadje, kot so fige, in jih posipate po jogurtu ali 
naredite namaz za kruh ali piškote.
Za najboljše rezultate pri sekljanju suhih črnih misijonskih fig sekljajte največ 
60 g pri hitrosti P za 7 sekund.

Opomba

 • Pri pooblaščenem Phillipsovem prodajalcu ali na Philipsovem servisnem centru lahko za mini 
sekljalnik naročite posodo in rezilno enoto (s servisno kodo 9965 100 56737 in 9965 100 
56882) kot dodatne nastavke.

 • Upoštevajte priporočila iz tabele 1. Ne prekoračite največje količine sestavin, označene na 
mini sekljalniku. 

Maksi	sokovnik  (samo	HR7778)	
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 9.
Z maksi sokovnikom lahko iztisnete sok iz največ 1,5 kg sadja in zelenjave, kot 
so korenje, jabolka, lubenice, hruške, grozdje in ananas.

Pozor

 • V kanal za polnjenje ne segajte z roko ali drugimi predmeti (na primer vilicami, nožem, žlico ali 
lopatico). Za to uporabljajte samo priloženo potiskalo. 

 • Preden odstranite pokrov, počakajte, da se cedilo popolnoma ustavi.

Opomba

 • Cedilo pred uporabo preglejte. Če opazite poškodbe, kot so razpoke, špranje ali nepritrjena 
strgalna plošča, sokovnika ne uporabljajte. 

 • Pred obdelavo sestavin odstranite vsa semena in koščice iz sliv, marelic in češenj ter vso trdo 
lupino z ananasa, melon itd. 

 • Ko pokrov pravilno pritrdite na posodo sokovnike, boste zaslišali klik.

Mešalnik 
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 10.
Če želite zdrobiti led, obrnite regulator na položaj VKLOP in pritisnite gumb s 
prednastavitvijo za led . Za zaustavitev gumb pritisnite še enkrat.

Opomba

 • Ne odpirajte pokrova in ne segajte z roko ali kakršnimkoli predmetom v posodo, ko mešalnik 
deluje.

 • Preden rezilno enoto pritrdite na posodo mešalnika, nanjo namestite gumijasto tesnilo.
 • Tekočine lahko med obdelovanjem dodajate skozi odprtino v posodi mešalnika.
 • Sestavine pred obdelavo narežite na manjše koščke.
 • Večje količine sestavin obdelujte v več manjših količinah in ne vseh naenkrat.
 • Da preprečite razlivanje: ko obdelujete tekočine, ki se rade penijo (npr. mleko), jih v posodo 

mešalnika ne nalijte več kot 1 liter.
 • Sestavine dajte v posodo mešalnika do oznake za najvišjo raven.

4	 Čiščenje	
Opozorilo

 • Aparat pred čiščenjem izključite z napajanja.

Pozor

 • Pazite, da rezilni robovi rezil in plošč ne pridejo v stik s trdimi predmeti. To lahko skrha rezila.
 • Rezilni robovi so ostri. Pri čiščenju rezilne enote multipraktika, rezilne enote mešalnika in plošč 

bodite previdni.

1 Motorno enoto očistite z vlažno krpo.
2 Druge dele očistite v vroči vodi (< 60 ºC) z nekaj tekočega čistila ali v 

pomivalnem stroju. 

5	 Shranjevanje
1 Napajalni kabel potisnite v prostor za shranjevanje kabla (slika) 12).
2 Aparat hranite na suhem mestu.
3 (Za HR7776 in HR7777) Majhne nastavke postavite v posodo 

multipraktika (slika 13).
4 (Za HR7778) Nastavek za gnetenje, rezilno enoto, dvojni stepalnik, 

lopatico in plošče shranite na dodatni shranjevalni pladenj (slika 14).

6	 Garancija	in	servis
Če imate težavo, potrebujete servis ali informacije, obiščite spletno stran  
www.philips.com/support ali se obrnite na Philipsov center za pomoč 
uporabnikom v svoji državi. Telefonska številka je navedena na mednarodnem 
garancijskem listu. Če v vaši državi ni centra za pomoč uporabnikom, se 
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.


