Svenska

Knivenhet
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 2.
Du kan använda knivenheten till att hacka, blanda, mixa och puréa
ingredienser. Du kan även använda den för att göra kaksmet.
För att få bort mat som fastnat på bladet eller på insidan av skålen stänger du
först av apparaten och använder sedan en slickepott för att ta bort resterna.

1 Före den första
användningen
Innan du använder apparaten och tillbehören för första gången bör du
noggrant rengöra de delar som kommer i kontakt med mat.

Fler praktiska tips och basrecept hittar du online på:
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www.philips.com.
Klicka på sökknappen

på hemsidan.
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HR7778)
Skiva för pommes frites (endast
HR7778)
Presskon till citruspress
Sil till citruspress
Presskloss till minijuicemaskin
Lock till minijuicemaskin
Filter till minijuicemaskin
Basenhet till minijuicemaskin
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minihackare eller mixer
Presskloss till maxijuicemaskin
Lock till maxijuicemaskin
Filter till maxijuicemaskin
Skål till maxijuicemaskin
Basenhet till skål,
maxijuicemaskin
Mätbägare
Mixerlock
Mixerbehållare
Tätningsring
Löstagbar knivenhet till mixer
eller minihackare
Lock till förvaringsfack
Förvaringsfack
Slickepott
Rengöringsborste

3 Matberedare
Montering
Innan du använder eller monterar tillbehören ser du till att du monterar enligt
bild 2 till 10.
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Vrid skålen medurs till du hör att den klickar på plats i motorenheten.
Montera tillbehöret eller tillbehöret med drivaxeln på skålen.
Lägg ingredienserna i skålen.
• När du ska använda citruspressen trycker du citrusfrukten mot
konen och fortsätter till steg 5.
Sätt locket på skålen och vrid locket medurs tills du hör att det klickar på
plats. Sätt sedan pressklossen i matningsröret.
• När du använder skivorna och minijuicemaskinen för du in
ingredienserna i matningsröret med pressklossen.
Anslut stickkontakten till ett eluttag.
Kontrollera rekommenderad mängd ingredienser och inställning i tabell 1.
Vrid kontrollvredet till önskad hastighet.
Efter användning vrider du vredet till OFF (av) och drar sedan ur
kontakten.

•• Kontrollera alltid silen före användning. Använd inte juicemaskinen om du upptäcker skador
som sprickor, eller om en rivningsskiva är lös.

•• Innan du bearbetar ingredienser tar du bort alla kärnor från till exempel plommon, aprikoser,
persikor och körsbär samt alla tjocka skal från till exempel ananas och meloner.

•• När du sätter fast locket på skålen till juicemaskinen på rätt sätt hörs ett klickljud.
Obs

•• Sätt alltid knivenheten i skålen innan du börjar tillsätta ingredienserna.
•• Använd inte knivenheten till att hacka hårda ingredienser som kaffebönor, gurkmeja,

Mixer
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 10.
Krossa is genom att vrida vredet till ON (på) och tryck sedan på
förinställningsknappen för is . Tryck på knappen igen för att avbryta.

Citruspress
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 6.

Hitta eller ladda ned den information som du behöver från sökresultatet.

b Matberedarlock

•• Var försiktig när du hanterar skivans skärblad. Eggen är mycket vass.
•• Använd aldrig skivan till att bereda hårda ingredienser som isbitar.
•• Tryck inte för hårt på pressklossen när du trycker ned ingredienser i matningsröret.

resultat. När du ska tillreda en stor mängd ingredienser tillreder du lite i taget och tömmer
skålen mellan omgångarna.

Skriv in produktnumret HR7776, HR7777 eller HR7778 i sökrutan.

a Matberedarpresskloss

Obs

•• Pressa in ingredienserna i matningsröret med pressklossen. Fyll matningsröret jämnt för bäst
Obs

muskotnöt eller isbitar. Det gör kniven slö.
•• Låt inte apparaten gå för länge när du hackar (hård) ost eller choklad. Annars blir dessa
ingredienser för varma, börjar smälta och blir klimpiga.

2 Översikt (bild 1)
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Varning!

Knådningstillbehör

•• Öppna aldrig locket för att placera handen eller något föremål i behållaren medan mixern är

Obs

Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 3.
Vrid vredet till ON (på) och tryck på förinställningsknappen för knådning
för att starta. Tryck på knappen igen för att avbryta när degen är klar.

Obs
igång.

•• Sätt citruspressens sil på drivaxeln i skålen. Se till att silens utskjutande del låser fast i skåran på
skålens handtag. När silen är ordentligt på plats hörs ett klickljud.

•• Tryck citrusfrukten mot konen. Sluta pressa för att ta bort fruktkött från silen om det behövs.
När du är klar med pressningen eller vill ta bort fruktkött vrider du vredet till OFF (av) och
tar bort skålen med tillbehör från apparaten.

•• Sätt alltid på tätningsringen på knivenheten innan du ansluter knivenheten till mixerbehållaren.
•• Tillsätt flytande ingredienser under tillredningen genom att hälla dem i mixerbehållaren genom
matningshålet.

•• Förskär ingredienser i små bitar innan du bearbetar dem.
•• Om du vill tillreda en stor mängd ingredienser kör du flera mindre omgångar istället för en
stor omgång på en gång.

•• För att undvika spill: När du bearbetar en vätska som tenderar att skumma (till exempel

Tips

mjölk) bör du inte ha mer än 1 liter vätska i mixerbehållaren.

•• Om du använder mjöl med hög glutenhalt beräknar du 60 g vatten för varje 100 g mjöl och

knådar i hastighet 9–12 i 1,5 minuter (maxtid) för bästa resultat.
har en tidtagare för automatiskt stopp för att skydda
apparaten från överanvändning.
•• För förinställningsknappen för knådning ingår nedkylningstid efter varje bearbetningscykel.
När nedkylning pågår blinkar knappen, och funktionen kan inte aktiveras.

•• Förinställningsknappen för knådning

Minijuicemaskin (endast HR7777)
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 7.
Varning!
•• Tryck inte för hårt på pressklossen när du trycker ned ingredienser i matningsröret.
•• Fyll inte skålen över maxnivån.

Dubbel ballongvisp
Varning
knivenheten för det jobbet. .

Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 4.
Vrid vredet till ON (på) och starta sedan genom att trycka på
förinställningsknappen för vispning . Tryck på knappen igen för att avbryta
när grädden eller äggvitan är klar.
Den dubbla ballongvispen kan användas för att vispa äggvitor eller grädde.
Tips
överanvändning.

4 Rengöring
Varning
•• Dra ut nätsladden innan du rengör apparaten.

Obs

•• Använd inte den dubbla ballongvispen när du gör kaksmet med smör eller margarin. Använd

•• Vispningsknappen

•• Lägg ingredienserna i mixerbehållaren. Överskrid inte maxindikeringen.

har en tidtagare för automatiskt stopp för att skydda apparaten från

•• Innan du bearbetar ingredienser tar du bort alla kärnor från till exempel plommon, aprikoser,
persikor och körsbär samt alla tjocka skal från till exempel ananas och meloner.

Innan du börjar väljer du den skiva du vill använda och monterar den enligt
bild 5:
Namn
Vändbar skiva för rivning
Inställbar skiva för skivning
Julienneskiva (endast
HR7778)
Finfördelningsskiva (endast
HR7778)
Skiva för pommes frites
(endast HR7778)

Syfte
För rivning av ingredienser till
tunna eller tjocka platta bitar
med de vändbara sidorna
För skivning av ingredienser till
den skivtjocklek som du ställer in
För delning av ingredienser i
smala stavar
Finfördela ingredienser till små
eller fina bitar
För delning av ingredienser i
tjocka stavar

•• Se till att knivarnas och skivornas eggar inte kommer i kontakt med hårda föremål. Det kan
medföra att kniven blir slö.

•• Eggen är vass. Var försiktig när du rengör matberedarens och mixerns knivenheter och
skivorna.

Minihackare (valfri)
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 8.
Du kan använda minihackaren till att hacka kaffebönor, pepparkorn, nötter,
örter, torkad frukt mm.
Torkad frukt som fikon kan hackas och användas som tillbehör till yoghurt
eller pålägg på bröd eller kex.
För bästa resultat när du hackar torkade fikon (av typen Black Mission) bör du
inte använda mer än 60 g på hastighet P i 7 sekunder.
Obs

Skivor

Varning!

•• En minihackarskål och en skivenhet kan beställas (med servicekodnummer 9965 100 56737

och 9965 100 56882) från en Philips-återförsäljare eller ett Philips-serviceombud som extra
tillbehör.
•• Följ rekommendationen i tabell 1. Fyll inte minihackaren över markeringen för maxnivån.

Maxijuicemaskin

(endast HR7778)

Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 9.
Maxijuicemaskinen kan användas för att pressa upp till 1,5 kg frukt och
grönsaker, till exempel morötter, äpplen, vattenmelon, päron, vindruvor och
ananas.
Varning!
•• För aldrig in handen eller andra föremål (t.ex. en gaffel, kniv, sked eller slickepott) i

matningsröret. Använd endast den medföljande pressklossen för att mata in ingredienser.

•• Vänta tills knivenheten helt har slutat rotera innan du tar bort locket.
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Gör ren motorenheten med en fuktad trasa.
Rengör övriga delar i varmt vatten (< 60 ºC) med lite diskmedel eller i
diskmaskin.

5 Förvaring
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Tryck in sladden i sladdförvaringsutrymmet (bild 12).
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(För HR7778) Lägg knådningstillbehöret, knivenheten, den dubbla
ballongvispen, slickepotten och skivorna i tillbehörsförvaringsfacket
(bild 14).

Förvara produkten på en torr plats.
(För HR7776 och HR7777) Lägg de små tillbehören i matberedarskålen
(bild 13).

6 Garanti och service
Om du har frågor eller behöver service eller information kan du gå till
www.philips.com/support eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Telefonnumret finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i
ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

