Português

Unidade de lâminas

1 Antes do primeiro uso
Antes de usar o aparelho e os acessórios pela primeira vez, limpe bem as
peças que entrarão em contato com o alimento.

Para ficar por dentro de dicas úteis e receitas básicas on-line:
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Acesse www.philips.com.
Clique no botão de pesquisa na página inicial.
Digite o número do produto “HR7776, HR7777 ou HR7778” na caixa
de pesquisa.
Leia ou faça download das informações que precisa nos resultados da
pesquisa.

2 Visão geral (Fig. 1)
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alimentos
Tampa do recipiente do
processador de alimentos
Unidade de lâminas
Ponto central do motor
Recipiente do processador de
alimentos
Unidade do motor
Acessório para amassar
Batedor balão duplo
Disco reversível para fatias
grossas
Disco fatiador ajustável
Disco para preparo à Juliana
(somente no modelo HR7778)
Disco granulador (somente no
modelo HR7778)
Disco para preparo de batatas
fritas (somente no modelo
HR7778)
Cone do espremedor de frutas
Peneira do espremedor de frutas
Pilão do minijuicer
Tampa do minijuicer
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Filtro do minijuicer
Base do minijuicer
Copo do miniprocessador
Anel de vedação
Unidade de lâminas
desencaixável do
miniprocessador ou
liquidificador
Pilão do maxi juicer
Tampa do maxi juicer
Filtro do maxi juicer
Recipiente do maxi juicer
Unidade base do recipiente
do maxi juicer
Copo medidor
Tampa do liquidificador
Copo do liquidificador
Anel de vedação
Unidade de lâminas
desencaixável do liquidificador
ou miniprocessador
Tampa da bandeja
Bandeja de armazenamento
Espátula
Escova de limpeza

3 Processador de alimentos
Montagem geral
Antes de montar ou desmontar qualquer acessório, consulte as Figs. 2 a 10.
1 Gire o recipiente no sentido horário até ouvir um "clique" de encaixe no
motor.
2 Monte o acessório ou o acessório com eixo ao recipiente.
3 Coloque os ingredientes na tigela.
• Para frutas cítricas, pressione-as no cone e vá para a etapa 5.
4 Coloque a tampa no recipiente e gire-a em sentido horário até ouvir um
"clique" de encaixe. Em seguida, coloque o pilão no bocal de alimentos.
• Para discos e minijuicer, coloque os ingredientes no bocal de
alimentos com o pilão.
5 Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
6 Siga a quantidade de ingredientes e a configuração aconselhadas na
Tabela 1. Gire o botão até o ajuste de velocidade desejado.
7 Após o uso, gire o botão até a posição OFF (Desligado) e, em seguida,
desconecte o aparelho da tomada.

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo
com a figura. 2.
Você pode usar a unidade de lâminas para picar, misturar ou obter
consistência de purê. Você também pode usá-lo para misturar e bater massas
de bolo.
Para remover a comida que estiver grudada na lâmina ou dentro da tigela,
desligue o aparelho e use uma espátula.

Nome
Disco para preparo de
batatas fritas (somente no
modelo HR7778)

Objetivo
Para cortar ingredientes em fatias
grossas.

Cuidado
•• Nunca coloque a mão ou algum objeto (por exemplo, garfo, faca, colher ou espátula) no
bocal de alimentos. Para isso, use apenas o pilão fornecido com o aparelho.

•• Antes de remover a tampa, espere até que a peneira tenha parado de rodar totalmente.

Cuidado

Nota

•• Tenha cuidado ao usar a lâmina fatiadora do disco. Ela tem uma ponta muito afiada.
•• Nunca use o disco para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
•• Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal.

•• Sempre verifique a peneira antes de usar. Não use o juicer caso você note danos, como
rachaduras, fissuras ou um disco de grade solto.

•• Antes de processar os alimentos, remova as sementes e os caroços de ameixas, damascos,
pêssegos e cerejas, remova todas as cascas grossas dos abacaxis, melões etc.

Nota
•• Sempre coloque a unidade de lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
•• Não use a unidade de lâminas para picar alimentos muito duros, como grãos de café,
noz-moscada, açafrão e cubos de gelo, pois ela pode ficar sem corte.

•• Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo.
Caso contrário, os alimentos ficarão muito quentes, derreterão e ficarão granulados.

•• Você ouvirá um "clique" quando a tampa for encaixada corretamente no recipiente.
Nota
•• Coloque os alimentos pelo bocal usando o pilão. Encha o bocal de alimentos uniformemente

para obter melhores resultados. Quando for necessário processar uma grande quantidade de
ingredientes, processe pequenas porções e esvazie o recipiente entre as porções.

Acessório para bater

Espremedor de frutas

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo
com a figura. 3.
Gire o botão até a posição ON e pressione o botão pré-programado
para bater para iniciar o processamento. Pressione novamente o botão para
interromper o processamento quando a massa estiver formada.

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo
com a figura. 6.

•• Ao usar farinha com muito glúten, use 60g de água para cada 100g de farinha e misture tudo
na velocidade de 9 a 12 por 1,5 minuto (tempo máximo).
•• O botão pré-programado para bater vem com um timer de desligamento automático
para proteger o aparelho de uso demasiado.
•• O botão pré-programado para bater também tem um período de resfriamento
automático após cada ciclo de processamento. Durante esse período, o botão piscará e a
função não poderá ser ativada.

•• Nunca abra a tampa para colocar a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o

saliências da peneira estão bem encaixadas na abertura do cabo do recipiente. Ao encaixar
corretamente a peneira, você ouvirá um "clique".
•• Pressione o cone do espremedor de frutas. Pare de espremer para remover a polpa da
peneira, se necessário. Ao terminar de espremer ou para remover a polpa, gire o botão até a
posição OFF (Desligar) e remova o recipiente do aparelho com os acessórios dentro.

•• Não use o batedor balão duplo para bater massas de bolo com manteiga ou margarina. Para
isso, use a unidade de lâminas. .

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo
com a figura. 4.
Gire o botão até a posição ON e pressione o botão pré-programado para
bater/misturar
para iniciar o processamento. Pressione novamente o
botão para interromper o processamento quando o creme/as claras em neve
estiverem prontas.
Você pode usar o batedor balão duplo para bater claras em neve e cremes.
Dica
•• O botão pré-programado para bater/misturar

vem com um timer de desligamento
automático para proteger o aparelho de uso demasiado.

Discos
Antes de começar a usar o aparelho, verifique se você escolheu o disco
desejado de acordo com a figura 5:
Nome
Disco ralador reversível
Disco fatiador ajustável

Objetivo
Para cortar ingredientes em fatias
finas ou grossas com as laterais
reversíveis
Para cortar ingredientes na
espessura que você desejar

Disco para preparo à Juliana
(somente no modelo
Para cortar ingredientes em fatias
HR7778)
Disco granulador (somente Para granular ingredientes em
fatias pequenas/finas
no modelo HR7778)

tampa do copo.

•• Corte os alimentos em pedaços antes de processá-los.
•• Se desejar preparar uma grande quantidade, processe pequenas porções de ingredientes por
vez.

por exemplo), não coloque mais do que 1 litro no copo.

Minijuicer (somente no modelo HR7777)

Cuidado

Aviso

liquidificador estiver funcionando.

•• Sempre coloque o anel de vedação na unidade de lâminas antes de encaixá-la no copo.
•• Para acrescentar líquidos durante o processamento, coloque-os pelo bocal de alimentos na

•• Para evitar que ocorra vazamento: ao processar líquidos que produzem espuma (como leite,

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo
com a figura. 7.

Batedor balão duplo

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo
com a figura. 10.
Para triturar gelo, gire o botão até a posição ON (Ligado) e pressione o
botão pré-programado para triturar gelo. Pressione novamente o botão
para interromper o processamento.
Nota

Nota
•• Coloque a peneira do espremedor de frutas no eixo do recipiente. Verifique se as

Dica

Liquidificador

•• Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal.
•• Não encha o recipiente além da indicação máxima.

•• Coloque os alimentos no copo até o nível máximo indicado.

4 Limpeza
Aviso
•• Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

Nota

Cuidado

•• Antes de processar os alimentos, remova as sementes e os caroços de ameixas, damascos,
pêssegos e cerejas, remova todas as cascas grossas dos abacaxis, melões etc.

•• Não deixe as pontas das lâminas e dos discos entrarem em contato com objetos duros. Isso
pode fazer com que a lâmina fique sem corte.

•• As pontas das lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao limpar a unidade de lâminas do
processador de alimentos, a unidade de lâminas do liquidificador e os discos.

Moedor (opcional)
Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo
com a figura. 8.
Com o moedor, você pode moer grãos de café, grãos de pimenta, nozes,
ervas, frutas secas etc.
Frutas secas podem ser moídas e usadas como cobertura para iorgutes ou
salpicadas em pães ou biscoitos.
Para obter melhores resultados, ao processar figos pretos secos, use, no
máximo, 60 g na velocidade P por 7 segundos.
Nota
•• Você pode comprar um copo moedor e uma unidade de lâminas como acessórios extras

(sob o código de serviço 9965 100 56737 e 9965 100 56882) em um revendedor Philips ou
em uma assistência técnica autorizada Philips.
•• Siga a recomendação na Tabela 1. Não exceda o nível máximo indicado no miniprocessador.

Maxi Juicer

(somente no modelo HR7778)

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo
com a figura. 9.
Você pode usar o maxi juicer para fazer suco de até 1,5 kg de frutas, verduras
e legumes, como cenouras, maçãs, melancias, peras, uvas e abacaxis.
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Limpe o motor com um pano úmido.
Limpe as outras peças com água quente (< 60 °C) e um pouco de
detergente ou as coloque na lava-louças.

5 Armazenamento
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Coloque o cabo de alimentação no compartimento integrado (Fig. 12).
Guarde o produto em um local seco.
(Nos modelos HR7776 e HR7777) Coloque os pequenos acessórios no
recipiente do processador de alimentos (Fig. 13).
(No modelo HR7778) Coloque o acessório para bater, a unidade de
lâminas, o batedor balão duplo, a espátula, os discos e a bandeja de
armazenamento (Fig. 14).

6 Garantia e serviço
Caso você tenha algum problema, precise de assistência ou informações,
acesse www.philips.com/support ou entre em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente do seu país. O número de telefone se encontra no
folheto da garantia mundial. Caso não haja uma Central de Atendimento ao
Cliente no seu país, vá até um representante local da Philips.

