
Türkçe

1	 İlk	kullanımdan	önce
Cihazı ve aksesuarları ilk kez kullanmadan önce, yiyeceklerle temas eden 
parçalarını iyice temizleyin.

Çevrimiçi	olarak	daha	fazla	yararlı	ipucu	ve	pratik	tarifler	keşfetmek	için:	

1 www.philips.com adresini ziyaret edin.

2 Ana sayfadaki arama düğmesine  tıklayın.

3 Arama kutusuna“HR7776, HR7777 veya HR7778” ürün numarasını yazın.

4 Arama sonuçlarından ihtiyacınız olan bilgiyi bulun veya indirin. 

2	 Genel	Bilgiler	(Şek.	1)
a Mutfak robotu malzeme iticisi
b Mutfak robotu hazne kapağı
c Bıçak ünitesi 
d Döner mil
e Mutfak robotu haznesi
f Motor ünitesi 
g Yoğurma aksesuarı
h Çift balon çırpıcı
i Ters çevrilebilir rendeleme diski 
j Ayarlanabilir dilimleme diski 
k Jülyen doğrama diski (yalnızca 

HR7778) 
l Öğütme diski (yalnızca HR7778) 
m Kızartmalık patates dilimleme diski 

(yalnızca HR7778)
n Narenciye sıkacağı konisi
o Narenciye sıkacağı süzgeci
p Mini meyve sıkacağı malzeme 

iticisi
q Mini meyve sıkacağı kapağı
r Mini meyve sıkacağı filtresi
s Mini meyve sıkacağı tabanı

t Mini doğrayıcı haznesi
u Conta
v Mini doğrayıcı veya blender 

için çıkarılabilir bıçak ünitesi
w Maksi meyve sıkacağı malzeme 

iticisi
x Maksi meyve sıkacağı kapağı
y Maksi meyve sıkacağı filtresi
z Maksi meyve sıkacağı haznesi
{ Maksi meyve sıkacağı haznesi 

taban ünitesi
| Ölçüm kabı
} Blender kapağı
~ Blender haznesi
� Conta
€ Blender veya mini doğrayıcı 

için çıkarılabilir bıçak ünitesi
� Tepsi kapağı
‚ Saklama tepsisi
ƒ Spatula
„ Temizleme fırçası

3	 Mutfak	robotu

Genel	Düzenek
Aksesuarlardan herhangi birini takmadan veya çıkarmadan önce montajı Şekil 
2-10 arasında gösterilen şekilde yaptığınızdan emin olun. 
1 "Klik" sesi çıkararak motor ünitesine sabitlenene kadar hazneyi saat 

yönünde çevirin.
2 Aksesuarı ya da milli aksesuarı hazneye takın.
3 Malzemeleri hazneye koyun. 

•	 Narenciye sıkacağını kullanırken turunçgilleri koniye bastırın ve 5. 
adıma gidin.

4 Kapağı hazneye takın ve sabitlemek için klik sesi duyulana kadar kapağı 
saat yönünde çevirin. Ardından, malzeme iticiyi besleme borusunun içine 
yerleştirin. 
•	 Diskler ve mini meyve sıkacağını kullanırken malzemeleri itici ile 

besleme borusuna yerleştirin.
5 Fişi güç kaynağına takın.
6 Tablo 1'deki önerilen miktarı ve ayarı kontrol edin. Düğmeyi istenen hız 

ayarına getirin. 
7 Kullanımdan sonra, düğmeyi OFF	(KAPALI) konumuna getirin ve 

ardından cihazı fişten çıkarın.

Bıçak	ünitesi	
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. 
Şekil 2.
Bıçak ünitesini malzemeleri doğramak, karıştırmak veya püre yapmak için  
kullanabilirsiniz. Kek hamurlarını karıştırmak ve harmanlamak için de kullanabilirsiniz.
Bıçağa ya da haznenin iç kısmına yapışan yiyecekleri cihazı kapattıktan sonra bir 
spatula yardımıyla temizleyin.

Not

 • Bıçak ünitesini hazneye mutlaka malzemeleri eklemeden önce yerleştirin.
 • Kahve çekirdeği, zerdeçal, muskat ve buz küpleri gibi sert malzemeleri doğrarken bıçak 

ünitesini kullanmayın. Aksi halde bıçak körelecektir.
 • Peynir (sert) veya çikolata doğrarken cihazı çok uzun süre çalıştırmayın. Aksi halde malzemeler 

çok ısınabilir, erimeye başlayabilir ve topaklanabilir.

Yoğurma	aksesuarı	
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. 
Şekil 3.
Düğmeyi ON (AÇIK) konumuna getirin ve ardından, başlamak için yoğurma 
ön ayar düğmesine  basın. Hamur yoğrulduğunda durdurmak için düğmeye 
tekrar basın.

İpucu

 • Yüksek glutenli un kullanıyorsanız en iyi sonuçlar için her 100 g un için 60 g su kullanın ve 9-12 
hızında maksimum 1,5 dakika yoğurun.

 • Yoğurma ön ayar düğmesi  cihazınızın aşırı kullanılmasını önlemek için otomatik kapatma 
işlevli zamanlayıcı ile donatılmıştır.

 • Yoğurma ön ayar düğmesinin  her işlem döngüsünden sonra otomatik soğuma dönemi de 
vardır. Bu süre boyunca, düğme yanıp söner ve fonksiyon etkinleştirilemez. 

Çift	balonlu	çırpıcı	

Uyarı

 • Yağlı veya margarinli kek hamurlarını karıştırmak için çift balon çırpıcıyı kullanmayın. Bu iş için 
bıçak ünitesini kullanın. .

Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. 
Şekil 4.
Düğmeyi ON (AÇIK) konumuna getirin ve ardından başlamak için çevirme/
çırpma ön ayar düğmesine  basın. Krema veya yumurta akları tamamen 
işlendikten sonra cihazı durdurmak için düğmeye tekrar basın.
Yumurta akı ve krema çırpmak için çift balon çırpıcıyı kullanabilirsiniz.

İpucu

 • Çevirme/çırpma düğmesi  cihazınızın aşırı kullanılmasını önlemek için otomatik kapatma 
işlevli zamanlayıcı ile donatılmıştır.

Diskler	
Başlamadan önce, aşağıdakilerden istediğiniz diski seçtiğinizden ve Şekil. 5'e 
göre birleştirdiğinizden emin olun:

Adı Amacı

Ters çevrilebilir rendeleme 
diski

Malzemeleri ince veya kalın düz 
parçalar halinde rendelemek için 
çevrilebilir yüzler

Ayarlanabilir dilimleyici disk 
bıçak

Malzemeleri ayarladığınız 
kalınlıkta dilimlemek için

Jülyen doğrama diski 
(yalnızca HR7778) 

Malzemeleri ince şeritler halinde 
doğramak için

Öğütme diski (yalnızca 
HR7778)

Malzemeleri küçük/ince parçalar 
halinde öğütmek için

Kızartmalık patates dilimleme 
diski (yalnızca HR7778)

Malzemeleri kalın şeritler halinde 
doğramak için.

Dikkat

 • Diskin dilimleyici bıçağını tutarken dikkatli olun. Ağzı çok keskindir.
 • Diskle kesinlikle buz küpleri gibi çok sert cisimleri parçalamaya çalışmayın.
 • Besleme borusundan malzeme eklerken, malzeme iticiyi çok fazla bastırmayın.

Not

 • Malzeme iticiyle malzemeleri besleme borusunun içine doğru yerleştirin. En iyi sonucu elde 
etmek için besleme kanalını eşit miktarda doldurun. Çok miktarda malzeme kullanacaksanız, 
küçük miktarlarla işleme başlayın ve gruplar arasında hazneyi boşaltın.

Narenciye	sıkacağı	
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. 
Şekil 6.

Not

 • Narenciye sıkacağının eleğini haznede milin üzerine yerleştirin. Eleğin üzerindeki çıkıntının, 
hazne tutacağının yuvasına kilitlendiğinden emin olun. Elek doğru şekilde sabitlendiğinde bir tık 
sesi duyulur.

 • Narenciyeyi koniye doğru bastırın. Gerekirse elekteki posaları temizlemek için bastırma işlemini 
durdurun. Bastırma işlemini bitirdiğinizde veya posayı temizlemek istediğinizde, düğmeyi OFF 
(KAPALI) konumuna getirin ve hazneyi aksesuarlarıyla birlikte cihazdan çıkarın.

Mini	Meyve	Sıkacağı	(yalnızca	HR7777)	
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. 
Şekil 7.

Dikkat

 • Besleme borusundan malzeme eklerken, malzeme iticiyi çok fazla bastırmayın. 
 • Hazneyi maksimum göstergesini aşacak şekilde doldurmayın. 

Not

 • Malzemeleri işlemeden önce, erik, kayısı, şeftali ve kiraz gibi meyvelerin tüm çekirdeklerini 
çıkarın ve ananas, kavun gibi meyvelerin kalın kabuklarının tamamını soyun. 

Mini	doğrayıcı	(İsteğe	bağlı)	
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. 
Şekil 8.
Mini doğrayıcıyı kahve çekirdeği, karabiber, kuruyemiş, baharatlar ve kurutulmuş 
meyve vb. doğramak için kullanabilirsiniz. 
İncir gibi kurutulmuş meyveler doğrandıktan sonra yoğurdun üzerine 
serpilebilir ya da ekmek veya bisküviye sürülerek tüketilebilir.
Kurutulmuş siyah incir işlerken en iyi sonuçları almak için P hızında 7 saniye 
boyunca 60 g incir doğrayın.

Not

 • Philips bayinizden ya da Philips servis merkezinden ekstra aksesuar olarak ( 9965 100 
56737 ve 9965 100 56882 servis koduyla) bir mini doğrayıcı haznesi ve bıçak ünitesi sipariş 
edebilirsiniz.

 • Tablo 1'deki önerileri takip edin. Mini doğrayıcının üzerinde belirtilen maksimum seviyeyi 
geçmeyin. 

Maksi	Meyve	Sıkacağı  (yalnızca	HR7778)
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. 
Şekil 9.
Maksi meyve sıkacağını, 1,5 kg'ye kadar havuç, elma, karpuz, armut, üzüm ve 
ananas gibi meyve ve sebzelerin suyunu çıkarmak için kullanabilirsiniz.

Dikkat

 • Elinizi veya başka bir nesneyi (örn. çatal, bıçak, kaşık veya spatula) hiçbir zaman besleme 
borusunun içine yerleştirmeyin. Yalnızca cihazla birlikte bu amaç için sağlanan iticiyi kullanın. 

 • Kapağı çıkarmadan önce elek dönmesinin tamamıyla durmasını bekleyin.

Not

 • Kullanmadan önce her zaman eleği kontrol edin. Kırık, çatlak veya gevşek rendeleme diski gibi 
bir hasar fark ederseniz, meyve sıkacağını kullanmayın. 

 • Malzemeleri işlemeden önce, erik, kayısı, şeftali ve kiraz gibi meyvelerin tüm çekirdeklerini 
çıkarın ve ananas, kavun gibi meyvelerin kalın kabuklarının tamamını soyun. 

 • Kapağı meyve sıkacağı haznesine doğru bir şekilde mandalladığınızda bir tık sesi duyulur.

Blender 
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. 
Şekil 10.
Buz kırmak için düğmeyi ON (AÇIK) konumuna getirin ve ardından buz ön 
ayarı düğmesine  basın. Durdurmak için düğmeye tekrar basın.

Not

 • Blender çalışırken kesinlikle elinizi veya başka bir nesneyi hazneye sokmak için kapağı açmayın.
 • Bıçak ünitesini blender haznesine takmadan önce mutlaka bıçak ünitesine conta takın.
 • İşlem sırasında blender haznesine sıvı eklemek için yiyecek besleme borusunu kullanın.
 • Malzemeleri işleme almadan önce küçük parçalara bölün.
 • Büyük miktarda yiyecek hazırlayacaksanız, malzemeleri bir defada işleme sokmak yerine küçük 

gruplara ayırarak hazırlayın.
 • Sıçramayı önlemek için: Köpüren bir sıvı kullanacaksanız (örneğin süt) blender haznesine 1 

litreden fazla sıvı koymayın.
 • Blender haznesine malzemeleri koyarken maksimum seviye göstergesini aşmayın.

4	 Temizlik	
Uyarı

 • Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.

Dikkat

 • Bıçakların ve disklerin keskin uçlarının sert cisimlerle temas etmediğinden emin olun. Bu, 
bıçağın körelmesine yol açabilir.

 • Bıçakların ağzı oldukça keskindir. Mutfak robotunun bıçak ünitesini, blenderin bıçak ünitesini ve 
diskleri temizlerken dikkatli olun.

1 Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
2 Diğer parçaları sıcak suda (< 60ºC) bulaşık deterjanı ile veya bulaşık 

makinesinde yıkayın. 

5	 Saklama
1 Güç kablosunu entegre kablo gözüne itin (Şekil 12).
2 Cihazı kuru bir yerde saklayın.
3 (HR7776 ve HR7777 için) Küçük aksesuarları mutfak robotu haznesine 

yerleştirin (Şekil 13).
4 (HR7778 için) Yoğurma aksesuarı, bıçak ünitesi, çift balon çırpıcı, spatula 

ve diskleri aksesuar saklama tepsisine yerleştirin (Şekil 14).

6	 Garanti	ve	servis
Bir sorun yaşarsanız ya da servise veya bilgiye ihtiyaç duyarsanız  
www.philips.com/support adresine bakın veya ülkenizdeki Philips Müşteri 
Merkezi ile iletişim kurun. Gerekli telefon numarası için garanti broşürüne 
bakın. Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.


