
Українська

1	 Перед	першим	
використанням

Перед першим використанням пристрою та приладдя добре почистіть 
деталі, які контактуватимуть із їжею.

Щоб	дізнатися	більше	корисних	порад	та	основних	рецептів	
онлайн,	можна:	

1 відвідати веб-сайт www.philips.com/support.

2 На головній сторінці клацніть кнопку пошуку .

3 У полі пошуку введіть номер виробу “HR7776”, “HR7777” або “HR7778”.

4 Знайдіть або завантажте потрібну інформацію з результатів пошуку. 

2	 Огляд	(мал.	1)
a Штовхач кухонного комбайна
b Кришка чаші кухонного 

комбайна
c Ріжучий блок 
d Привідний вал
e Чаша кухонного комбайна
f Блок двигуна 
g Насадка для замішування тіста
h Подвійний об’ємний збивач
i Поворотний диск для натирання 
j Регульований диск для нарізання 
k Диск для нарізання соломкою 

(лише HR7778) 
l Диск для подрібнення (лише 

HR7778) 
m Диск для картоплі фрі (лише 

HR7778)
n Конус цитрус-преса
o Сіточка цитрус-преса
p Штовхач міні-соковижималки
q Кришка міні-соковижималки
r Фільтр міні-соковижималки
s Платформа міні-соковижималки

t Глек міні-подрібнювача
u Ущільнююче кільце
v Знімний ріжучий блок для 

міні-подрібнювача або 
блендера

w Штовхач максі-
соковижималки

x Кришка максі-соковижималки
y Фільтр максі-соковижималки
z Чаша максі-соковижималки
{ Базовий блок чаші максі-

соковижималки
| Мірна чашка
} Кришка блендера
~ Глек блендера
� Ущільнююче кільце
€ Знімний ріжучий блок 

для блендера або міні-
подрібнювача

� Кришка лотка
‚ Лоток для зберігання
ƒ Лопатка
„ Щіточка для чищення

3	 Кухонний	комбайн

Загальне	збирання
Перш ніж використовувати або встановлювати приладдя, перевірте, чи 
пристрій зібрано відповідно до мал. 2–10. 
1 Повертайте чашу за годинниковою стрілкою, поки не почуєте 

клацання, щоб зафіксувати її на блоці двигуна.
2 Під’єднайте приладдя або приладдя із валом до чаші.
3 Покладіть продукти до чаші. 

•	 Для цитрус-преса: притисніть цитрусові на конусі та перейдіть 
до кроку 5.

4 Накрийте чашу кришкою та повертайте кришку за годинниковою 
стрілкою, поки не почуєте клацання, щоб зафіксувати її. Потім 
вставте штовхач в отвір для подачі. 
•	 Для дисків та міні-соковижималки: проштовхуйте продукти в 

отвір для подачі штовхачем.
5 Під’єднайте штекер до мережі.
6 Подивіться рекомендовану кількість продуктів і налаштування у 

таблиці 1. Поверніть регулятор у потрібне налаштування швидкості. 
7 Після використання поверніть регулятор у положення OFF і 

від’єднайте пристрій від мережі.

Ріжучий	блок	
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно 
до мал. 2.
За допомогою ріжучого блока можна подрібнювати продукти, змішувати 
їх або робити пюре. Його можна також використовувати для змішування 
рідкого тіста на торт.
Щоб видалити продукти, які прилипають до ножа або чаші, 
використовуйте лопатку, спершу вимкнувши пристрій.

Примітка

 • Вставляйте ріжучий блок у чашу перед тим, як додавати продукти.
 • Не використовуйте ріжучий блок для подрібнення таких твердих продуктів, як кавові 

зерна, куркума, мускатний горіх і кубики льоду, оскільки лезо може затупитися.
 • Не допускайте, щоб пристрій надто довго працював під час подрібнення твердого сиру 

або шоколаду. Ці продукти можуть сильно нагрітися, почати плавитися та зробитися 
грудкуватими.

Насадка	для	замішування	тіста	
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно 
до мал. 3.
Для початку поверніть регулятор у положення ON і натисніть кнопку 
попередньо встановленого налаштування замішування . Для зупинки 
після замішування тіста знову натисніть цю кнопку.

Порада

 • У разі використання борошна з високим вмістом клейковини: для найкращих результатів 
додавайте 60 г води на кожні 100 г борошна та змішуйте за швидкості 9–12 протягом 
1,5 хвилини (макс. час).

 • Кнопку попередньо встановленого налаштування замішування  обладнано таймером 
автоматичного вимкнення для захисту пристрою від перенавантаження.

 • Кнопка попередньо встановленого налаштування замішування  передбачає також 
період автоматичного охолодження після кожного циклу обробки. Під час цього 
періоду кнопка блиматиме, і її функцію неможливо буде увімкнути. 

Подвійний	об’ємний	вінчик	

Увага!

 • Не використовуйте подвійний об’ємний вінчик для змішування рідкого тіста на торт із 
маслом чи маргарином. Для цього використовуйте ріжучий блок. .

Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно 
до мал. 4.
Для початку поверніть регулятор у положення ON і натисніть кнопку 
попередньо встановленого налаштування збивання . Для зупинки після 
збивання вершків чи яєчних білків знову натисніть цю кнопку.
Подвійний об’ємний вінчик можна використовувати для збивання яєчних 
білків та вершків.

Порада

 • Кнопку збивання  обладнано таймером автоматичного вимкнення для захисту 
пристрою від перенавантаження.

Диски	
Перед початком використання пристрою виберіть потрібний диск із 
перелічених нижче і встановіть його відповідно до мал. 5:

Назва Призначення

Поворотний диск для 
натирання

Для натирання продуктів на 
тонкі чи товсті шматки завдяки 
поворотним сторонам

Регульований диск для 
нарізання

Для нарізання продуктів на 
скибки встановленої товщини

Диск для нарізання 
соломкою (лише HR7778) 

Для нарізання продуктів 
тонкою соломкою

Диск для подрібнення 
(лише HR7778)

Для подрібнення продуктів на 
малі або дрібні шматки

Диск для картоплі фрі 
(лише HR7778)

Для нарізання продуктів 
товстою соломкою

Увага

 • Будьте обережними з ріжучим лезом диска. Воно має дуже гострі краї.
 • У жодному разі не використовуйте цей диск для подрібнення твердих продуктів, 

наприклад кубиків льоду.
 • Просуваючи продукти в отвір для подачі, не тисніть на штовхач надто сильно.

Примітка

 • Проштовхуйте продукти в отвір для подачі штовхачем. Для отримання кращих 
результатів заповнюйте отвір для подачі рівномірно. Обробляючи велику кількість 
продуктів, подавайте їх малими порціями і щоразу спорожнюйте чашу.

Прес	для	цитрусових	
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно 
до мал. 6.

Примітка

 • Встановіть сіточку для цитрус-преса на вал у чаші. Слідкуйте, щоб виступ на сіточці 
заходив в отвір на ручці чаші. У разі належного встановлення сіточки чути клацання.

 • Притисніть цитрус до конуса. Перестаньте тиснути, щоб за необхідності видалити 
м’якоть із сіточки. Після вичавлення соку чи для видалення м’якоті поверніть регулятор у 
положення OFF і вийміть із пристрою чашу з приладдям.

Міні-соковижималка	(лише	HR7777)	
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно 
до мал. 7.

Увага

 • Просуваючи продукти в отвір для подачі, не тисніть на штовхач надто сильно. 
 • Не наповнюйте чашу вище максимальної позначки. 

Примітка

 • Перед тим як обробляти продукти, видаліть усі зернята та кісточки зі слив, абрикосів, 
персиків і вишень, а також зніміть тверду шкірку з ананасів, динь тощо. 

Міні-подрібнювач	(додатково)	
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно 
до мал. 8.
Міні-подрібнювач можна використовувати для подрібнення кавових 
зерен, зерен перцю, горіхів, трав, сухофруктів тощо. 
Сухофрукти, такі як інжир, можна подрібнити і використовувати як 
посипку для йогуртів або посипку для хліба чи бісквіта.
Для оптимальних результатів обробки сушеного чорного інжиру 
обробляйте щонайбільше 60 г за швидкості P протягом 7 секунд.

Примітка

 • Глек міні-подрібнювача та ріжучий блок (доступний з сервісними кодами 
9965 100 56737 та 9965 100 56882) можна замовити у дилера Philips або в сервісному 
центрі Philips як додаткове приладдя.

 • Дотримуйтеся рекомендації у таблиці 1. Не наповнюйте вище максимальної позначки на 
міні-подрібнювачі. 

Максі-соковижималка  (лише	HR7778)	
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно 
до мал. 9.
Максі-соковижималку можна використовувати для вичавлення соку з 
1,5 кг фруктів та овочів, наприклад моркви, яблук, кавуна, груш, винограду 
і ананаса.

Увага

 • У жодному разі не вставляйте в отвір для подачі руки чи інші предмети (наприклад, 
виделку, ніж, ложку або лопатку). Для цього використовуйте лише штовхач, що 
додається. 

 • Перед тим як знімати кришку, зачекайте, поки сіточка не зупиниться повністю.

Примітка

 • Завжди перевіряйте сито перед використанням. Не використовуйте соковижималку, 
якщо помітите будь-які пошкодження, наприклад щілини, тріщини чи незафіксований 
диск для тертя. 

 • Перед тим як обробляти продукти, видаліть усі зернята та кісточки зі слив, абрикосів, 
персиків і вишень, а також зніміть тверду шкірку з ананасів, динь тощо. 

 • У разі належної фіксації кришки на чаші соковижималки чути клацання.

Блендер 
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно 
до мал. 10.
Щоб покришити лід, поверніть регулятор у положення ON і натисніть 
кнопку попередньо встановленого налаштування для льоду . Щоб 
зупинити, знову натисніть цю кнопку.

Примітка

 • У жодному разі не відкривайте кришку та не занурюйте руки чи будь-які предмети в 
глек, коли блендер працює.

 • Перед тим як під’єднувати до глека блендера ріжучий блок, встановлюйте на ріжучий 
блок ущільнююче кільце.

 • Для додавання рідких продуктів під час роботи наливайте їх у глек блендера через 
отвір для подачі.

 • Перед обробкою продуктів ріжте їх на невеликі шматочки.
 • Щоб обробити велику кількість продуктів, подавайте їх малими порціями, а не все 

одразу.
 • Обробляючи рідину, яка може пінитися (наприклад, молоко), не наливайте в глек 

блендера більше 1 л, щоб вона не виливалася.
 • Покладіть продукти в глек блендера, не перевищуючи позначки максимального рівня.

4	 Чищення	
Увага!

 • Перед тим як чистити пристрій, від’єднуйте його від електромережі.

Увага

 • Слідкуйте, щоб ножі та диски не торкалися твердих предметів. Інакше вони можуть 
затупитися.

 • Леза гострі. Будьте обережні під час чищення ріжучого блока кухонного комбайна, 
ріжучого блока блендера та дисків.

1 Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
2 Інші частини мийте гарячою водою (< 60 °C) із миючим засобом 

або в посудомийній машині. 

5	 Зберігання
1 Проштовхніть кабель живлення у вбудований блок для його 

зберігання (мал. 12).
2 Поставте пристрій у сухому місці.
3 (Для HR7776 та HR7777) Покладіть мале приладдя у чашу 

кухонного комбайна (мал. 13).
4 (Для HR7778) Покладіть насадку для замішування тіста, ріжучий 

блок, подвійний об’ємний вінчик, лопатку та диски в лоток для 
зберігання приладдя (мал. 14).

6	 Гарантія	та	обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла 
проблема, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи зверніться до 
Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Номер телефону 
можна знайти на гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру 
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.


