Ελληνικά

Λεπίδα

1 Πριν την πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για πρώτη φορά ,
καθαρίστε καλά όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το φαγητό.

Για να βρείτε περισσότερες χρήσιμες συμβουλές και βασικές
συνταγές στο Διαδίκτυο, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

1
2
3
4

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com.
Κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης στην αρχική σελίδα.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό προϊόντος "HR7776, HR7777 ή HR7778"
στο πλαίσιο αναζήτησης.
Βρείτε ή κατεβάστε τις πληροφορίες που χρειάζεστε από το
αποτέλεσμα της αναζήτησης.

2 Επισκόπηση (εικ. 1)
a Εξάρτημα ώθησης
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κουζινομηχανής
Καπάκι κάδου κουζινομηχανής
Λεπίδα
Άξονας
Κάδος κουζινομηχανής
Μονάδα μοτέρ
Εξάρτημα ζύμωσης
Διπλό χτυπητήρι
Δίσκος τεμαχισμού δύο όψεων
Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής
Δίσκος κοπής ζιλιέν (μόνο στο
HR7778)
Δίσκος κοκκοποίησης (μόνο
στο HR7778)
Δίσκος κοπής για τηγανιτές
πατάτες (μόνο στο HR7778)
Κώνος στύφτη
Σουρωτήρι στύφτη
Μίνι εξάρτημα ώθησης
αποχυμωτή
Μίνι καπάκι αποχυμωτή
Μίνι φίλτρο αποχυμωτή
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Μίνι βάση αποχυμωτή
Μίνι κανάτα κόφτη
Δακτύλιος σφράγισης
Αποσπώμενη λεπίδα για μίνι
κόφτη ή μπλέντερ
Μεγάλο εξάρτημα ώθησης
αποχυμωτή
Μεγάλο καπάκι αποχυμωτή
Μεγάλο φίλτρο αποχυμωτή
Μεγάλο μπολ αποχυμωτή
Μονάδα βάσης ή μεγάλο
μπολ αποχυμωτή
Δοσομετρητής
Καπάκι μπλέντερ
Κανάτα μπλέντερ
Δακτύλιος σφράγισης
Αποσπώμενη λεπίδα για
μπλέντερ ή μίνι κόφτη
Κάλυμμα δίσκου
Δίσκος αποθήκευσης
Σπάτουλα
Βουρτσάκι καθαρισμού

3 Κουζινομηχανή
Γενική συναρμολόγηση
Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, φροντίστε
να δείτε τις οδηγίες συναρμολόγησης στις εικ. 2 έως 10.
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Γυρίστε το μπολ προς τα δεξιά για να κουμπώσει στη μονάδα μοτέρ,
μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
Συναρμολογήστε το αξεσουάρ ή το αξεσουάρ με τον άξονα στο
μπολ.
Βάλτε τα υλικά στο μπολ.
• Για το στύφτη, πιέστε τα εσπεριδοειδή πάνω στον κώνο και
πηγαίνετε στο Βήμα 5.
Βάλτε το καπάκι στο μπολ και γυρίστε το προς τα δεξιά για να
κουμπώσει, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ". Τοποθετήστε το εξάρτημα
ώθησης στο στόμιο τροφοδοσίας.
• Για τους δίσκους και το μίνι αποχυμωτή, ρίξτε τα υλικά στο
στόμιο τροφοδοσίας με το εξάρτημα ώθησης.
Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας
ρεύματος.
Ανατρέξτε στον Πίνακα 1 για την προτεινόμενη ποσότητα υλικών
και τη ρύθμιση που πρέπει να επιλέξετε. Γυρίστε το κουμπί στη
ρύθμιση ταχύτητας που επιθυμείτε.
Μετά τη χρήση, γυρίστε το κουμπί στη θέση OFF και βγάλτε τη
συσκευή από την πρίζα.

Προσοχή

Προσοχή

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με
την εικ. 2.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεπίδες για να κόψετε, να αναμίξετε, να
ανακατέψετε ή να πολτοποιήσετε υλικά. Μπορείτε επίσης να αναμείξετε ζύμη
για κέικ.
Για να αφαιρέσετε το φαγητό που κολλάει στη λεπίδα ή στο εσωτερικό του
μπολ, απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να
αφαιρέσετε τα υπολείμματα.

•• Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη λεπίδα ή το δίσκο κοπής σε φέτες. Το άκρο κοπής

είναι πολύ αιχμηρό.
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δίσκο για την επεξεργασία σκληρών υλικών, όπως τα παγάκια.
•• Όταν σπρώχνετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο
εξάρτημα ώθησης.

•• Να τοποθετείτε πάντα τη λεπίδα μέσα στο μπολ πριν αρχίσετε να προσθέτετε τα υλικά.
•• Μην χρησιμοποιείτε τις λεπίδες για να κόψετε πολύ σκληρά υλικά όπως κόκκους καφέ,

Σημείωση

το στόμιο τροφοδοσίας για καλύτερα αποτελέσματα. Όταν θέλετε να επεξεργαστείτε
μεγάλη ποσότητα υλικών, επεξεργαστείτε τα σε μικρές δόσεις και αδειάζετε τον κάδο
μεταξύ των δόσεων.

κουρκούμη, μοσχοκάρυδο και παγάκια, επειδή μπορεί να στομώσουν.

•• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πολύ μεγάλο διάστημα όταν κόβετε (σκληρό)
τυρί ή σοκολάτα. Διαφορετικά, αυτά τα υλικά ζεσταίνονται υπερβολικά, αρχίζουν να
λιώνουν και σβολιάζουν.

Λεμονοστύφτης
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με
την εικ. 6.

Εξάρτημα ζύμωσης
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με
την εικ. 3.
Γυρίστε το κουμπί στη θέση ON και πατήστε το κουμπί του προεπιλεγμένου
προγράμματος ζύμωσης
για να ξεκινήσετε. Όταν σχηματιστεί η ζύμη,
πατήστε ξανά το κουμπί για να σταματήσετε τη διαδικασία.
Συμβουλή

Σημείωση
•• Τοποθετήστε τη σήτα του λεμονοστύφτη στο στέλεχος μέσα στο μπολ. Βεβαιωθείτε

ότι η προεξοχή της σήτας έχει ασφαλίσει στην υποδοχή της λαβής του μπολ. Αν
τοποθετήσετε σωστά τη σήτα, θα ακούσετε ένα κλικ.
•• Πιέστε το εσπεριδοειδές πάνω στον κώνο. Αν χρειαστεί, σταματήστε να πιέζετε για να
αφαιρέσετε τον πολτό από το σουρωτήρι. Όταν τελειώσετε το στύψιμο ή όταν θέλετε
να αφαιρέσετε τον πολτό, γυρίστε το κουμπί στη θέση OFF και βγάλτε το μπολ από τη
συσκευή, με τα εξαρτήματα πάνω στο μπολ.

•• Για καλύτερα αποτελέσματα, αν χρησιμοποιείτε αλεύρι με υψηλή περιεκτικότητα σε

γλουτένη, προσθέστε 60 γρ. νερό ανά 100 γρ. αλεύρι και επεξεργαστείτε τα σε ταχύτητα
9-12 για 1,5 λεπτό το πολύ.
•• Το προκαθορισμένο κουμπί για το ζύμωμα διαθέτει χρονοδιακόπτη αυτόματης
διακοπής για να προστατεύετε τη συσκευή σας από την υπερβολική χρήση.
•• Το προκαθορισμένο κουμπί για το ζύμωμα περιλαμβάνει επίσης και μια χρονική
περίοδο για να κρυώνει αυτόματα η συσκευή μετά από κάθε κύκλο επεξεργασίας. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το κουμπί αναβοσβήνει και η λειτουργία δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί.

αποχυμωτή αν αντιληφθείτε ότι έχει κάποια ζημιά, όπως ραγίσματα, σπασμένα σημεία ή
αν έχει χαλαρώσει ο τρυπητός δίσκος.

•• Πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία των υλικών, αφαιρέστε όλους τους σπόρους και τα

κουκούτσια από τα δαμάσκηνα, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα και τα κεράσια και όλες τις
σκληρές φλούδες από τον ανανά, το πεπόνι κ.λπ.
•• Όταν το καπάκι κουμπώσει σωστά πάνω το μπολ του αποχυμωτή, ακούγεται ένα κλικ.

Μπλέντερ
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με
την εικ. 10.
Για να θρυμματίσετε πάγο, γυρίστε το κουμπί στη θέση ON και μετά πατήστε
το κουμπί του προεπιλεγμένου προγράμματος για θρυμματισμό πάγου . Για
να σταματήσει η διαδικασία, πατήστε ξανά το κουμπί.
Σημείωση
•• Όταν το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία, μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι για να βάλετε
στην κανάτα το χέρι σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο.

•• Τοποθετείτε πάντα το δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες προτού τις στερεώσετε στην

Μίνι αποχυμωτής (μόνο στο HR7777)
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με
την εικ. 7.

•• Αν θέλετε να προσθέσετε υγρά υλικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ρίξτε τα στην
κανάτα του μπλέντερ μέσω της οπής τροφοδοσίας.

•• Προετοιμάστε τα υλικά που θα επεξεργαστείτε, κόβοντάς τα σε κομματάκια.
•• Εάν έχετε μεγάλη ποσότητα υλικών, επεξεργαστείτε τα σε μικρές δόσεις αντί σε μια
μεγάλη.

•• Για να μην χύνονται τα υλικά: Κατά την επεξεργασία ενός υγρού που έχει την τάση να

αφρίζει (όπως το γάλα), μην βάζετε στην κανάτα του μπλέντερ πάνω από 1 λίτρο από το
συγκεκριμένο υγρό.
•• Βάλτε τα υλικά στην κανάτα του μπλέντερ και προσέξτε να μην ξεπερνούν την ένδειξη
μέγιστης στάθμης.

•• Όταν σπρώχνετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο

Διπλό χτυπητήρι αβγών

εξάρτημα ώθησης.

•• Μην γεμίζετε το μπολ πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης.

Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιήσετε το διπλό εξάρτημα ανάμιξης για να αναμίξετε ζύμη για κέικ με
βούτυρο ή μαργαρίνη. Για αυτήν τη δουλειά χρησιμοποιήστε τη λεπίδα. .

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με
την εικ. 4.
Γυρίστε το κουμπί στη θέση ON και μετά πατήστε το κουμπί του
προεπιλεγμένου προγράμματος χτυπήματος/ανακατέματος
για να
ξεκινήσετε. Όταν ολοκληρωθεί το χτύπημα της σαντιγί ή των ασπραδιών,
πατήστε ξανά το κουμπί για να σταματήσετε τη διαδικασία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διπλό χτυπητήρι για να χτυπήσετε
ασπράδια αβγών και κρέμες.
Συμβουλή
•• Το κουμπί χτυπήματος/ανακατέματος

διαθέτει χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής
για να προστατεύσετε τη συσκευή σας από την υπερβολική χρήση.

Δίσκοι
Πριν ξεκινήσετε, φροντίστε να επιλέξετε το δίσκο που επιθυμείτε από τους
παρακάτω και συναρμολογήστε τον σύμφωνα με την εικ. 5:

Δίσκος τεμαχισμού δύο
όψεων

Σκοπός
Για τεμαχισμό υλικών σε επίπεδα
κομμάτια με μικρό ή μεγάλο
πάχος με τις δύο όψεις

Ρυθμιζόμενος δίσκος
κοπής

Για τεμαχισμό υλικών στο πάχος
που καθορίζετε

Δίσκος κοπής ζιλιέν (μόνο Για κοπή υλικών σε λεπτές
λωρίδες
στο HR7778)
Για κοπή υλικών σε μικρά/λεπτά
κομμάτια
Για κοπή υλικών σε χοντρές
λωρίδες.

4 Καθαρισμός

Σημείωση

Προειδοποίηση

•• Πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία των υλικών, αφαιρέστε όλους τους σπόρους και τα

κουκούτσια από τα δαμάσκηνα, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα και τα κεράσια και όλες τις
σκληρές φλούδες από τον ανανά, το πεπόνι κ.λπ.

•• Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την προηγουμένως από το ρεύμα.
Προσοχή

Μίνι κόφτης (προαιρετικό)

•• Φροντίστε τα αιχμηρά άκρα των λεπίδων και των δίσκων να μην έρχονται σε επαφή με

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με
την εικ. 8.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μίνι κόφτη για να κόψετε κόκκους καφέ,
πιπέρι, ξηρούς καρπούς, μυρωδικά, αποξηραμένα φρούτα κ.λπ.
Μπορείτε να κόψετε αποξηραμένα φρούτα π.χ. σύκα για να τα
χρησιμοποιήσετε ως γαρνιτούρα στο γιαούρτι σας ή να τα αλείψετε στο ψωμί
ή στα μπισκότα σας.
Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την επεξεργασία αποξηραμένων σύκων,
χρησιμοποιήστε ποσότητα έως και 60 g στην ταχύτητα P για 7 δευτερόλεπτα.

•• Τα άκρα των λεπίδων είναι αιχμηρά. Προσέχετε όταν καθαρίζετε τη λεπίδα της

Σημείωση

Δίσκος κοπής σε μικρά
κομμάτια (μόνο στο
HR7778)
Δίσκος κοπής για τηγανιτές
πατάτες (μόνο στο HR7778)

•• Να ελέγχετε πάντα τη σήτα πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιήσετε τον

κανάτα του μπλέντερ.

Προσοχή

Όνομα

σπάτουλα) μέσα στο στόμιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε μόνο το εξάρτημα ώθησης
που παρέχεται μαζί με τη συσκευή για αυτόν το σκοπό.
•• Πριν αφαιρέσετε το καπάκι, περιμένετε μέχρι η σήτα να σταματήσει τελείως να
περιστρέφεται.

Σημείωση
•• Βάλτε τα υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας με το εξάρτημα ώθησης. Γεμίστε ομοιόμορφα

Σημείωση

•• Μην βάζετε ποτέ το χέρι σας ή κάποιο άλλο αντικείμενο (π.χ. πιρούνι, μαχαίρι, κουτάλι ή

•• Μπορείτε να παραγγείλετε μια κανάτα και μια λεπίδα για τον μίνι κόφτη (με τον κωδικό
9965 100 56737 και 9965 100 56882) από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips ή
από ένα κέντρο επισκευών της Philips, ως επιπλέον εξαρτήματα.
•• Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Πίνακα 1. Μην γεμίζετε τη συσκευή με ποσότητες που
ξεπερνούν τη μέγιστη ένδειξη.

Μεγάλος αποχυμωτής

(μόνο στο HR7778)

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με
την εικ. 9.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αποχυμωτή maxi για να στύψετε έως 1,5
κιλό φρούτα και λαχανικά, όπως καρότα, μήλα, καρπούζι, αχλάδια, σταφύλια
και ανανά.

σκληρά αντικείμενα. Οποιαδήποτε επαφή μπορεί να στομώσει τις λεπίδες.
κουζινομηχανής, τη λεπίδα του μπλέντερ και τους δίσκους.
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Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
Για να καθαρίσετε τα υπόλοιπα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε ζεστό
νερό (< 60 ºC) και υγρό απορρυπαντικό ή βάλτε τα στο πλυντήριο
πιάτων.

5 Αποθήκευση
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Σπρώξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στην ενσωματωμένη θήκη
φύλαξης καλωδίου (εικ. 12).
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε μέρος χωρίς υγρασία.
(Για τα HR7776 και HR7777) Τοποθετήστε τα μικρά εξαρτήματα
μέσα στο μπολ της κουζινομηχανής (εικ. 13).
(Για το HR7778) Τοποθετήστε το εξάρτημα ζύμωσης, τη λεπίδα, το
διπλό εξάρτημα ανάμιξης, τη σπάτουλα και τους δίσκους στο δίσκο
αποθήκευσης εξαρτημάτων (εικ. 14).

6 Εγγύηση και επισκευή
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, χρειάζεστε πληροφορίες ή η συσκευή
σας χρειάζεται επισκευή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support
ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη
χώρα σας. Ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στο φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

