Norsk

Knivenhet

1 Før første bruk
Før du bruker apparatet og tilbehøret for første gang, må du rengjøre grundig
alle delene som kommer i kontakt med mat.

Hvis du vil lese flere nyttige tips og grunnleggende oppskrifter på
Internett, kan du:
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Gå til www.philips.com.
Klikk på søkeknappen

på startsiden.

Finn eller last ned informasjonen som du trenger, fra søkeresultatene.
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minihakker eller hurtigmikser
Stapper til maxijuicer
Lokk til maxijuicer
Filter til maxijuicer
Bolle til maxijuicer
Baseenhet til maxijuicerbolle
Målebeger
Mikserlokk
Mikserkanne
Forseglingsring
Avtakbar knivenhet til
hurtigmikser eller minihakker
Skuffdeksel
Oppbevaringsskuff
Slikkepott
Rengjøringsbørste

3 Foodprocessor
Generell montering
Før du bruker eller setter sammen noen av tilbehørene, må du passe på at du
setter dem sammen i henhold til fig. 2 til 10.
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Merk

muskatnøtt og isbiter, da dette kan gjøre kniven sløv.
•• Ikke la apparatet gå for lenge når du hakker (harde) oster eller sjokolade. Disse ingrediensene
kan bli for varme, slik at de begynner å smelte og blir klumpete.

Eltetilbehør

a Stapper til foodprocessor

w

•• Vær forsiktig når du håndterer kniven på skiven. Den har en svært skarp knivkant.
•• Bruk aldri skiven til å bearbeide harde ingredienser som isbiter.
•• Ikke trykk for hardt på stapperen når du presser ingrediensene inn i materøret.

•• Kontroller alltid silen før bruk. Ikke bruk juiceren hvis du legger merke til skader som sprekker
eller en løs riveskive.

•• Før du tilbereder ingrediensene, fjerner du alle frø og steiner fra plommer, aprikoser, ferskener
og kirsebær, og hardt skall fra ananas, melon osv.

•• Når du setter lokket på juicerbollen på riktig måte, hører du et klikk.
Merk
•• Skyv ingrediensene gjennom materøret med stapperen. Fyll materøret jevnt for å oppnå best

Hurtigmikser
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 10.

Sitruspresse
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 6.

Når du skal knuse is, vrir du bryteren til stillingen ON og trykker deretter
på den forhåndsinnstilte knappen for is . Trykk på knappen én gang til for å
stoppe.
Merk

2 Oversikt (fig. 1)

e Foodprocessorbolle

Merk

mulig resultat. Når du skal bearbeide store mengder ingredienser, deler du dem opp i flere
omganger og tømmer bollen mellom hver gang.

•• Sett alltid knivenheten i bollen før du begynner å tilsette ingredienser.
•• Ikke bruk kniven til å hakke ingredienser som er veldig harde, f.eks. kaffebønner, gurkemeie,

Skriv inn produktnummeret HR7776, HR7777 eller HR7778 i søkefeltet.

d Drivaksel

Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 2.
Du kan bruke knivenheten til å hakke, mikse, blande eller mose ingredienser.
Du kan også bruke den til å blande og mikse kakerøre.
Hvis du skal fjerne mat som er klistret til knivbladet eller på innsiden av bollen,
må du bruke en slikkepott og fjerne overskuddet etter at du har slått av
apparatet.

Forsiktig

Vri bollen med klokken til du hører et klikk, for å feste den til
motorenheten.
Monter tilbehøret, eller tilbehøret utstyrt med skaftet, til bollen.
Ha ingrediensene i bollen.
• Hvis du skal bruke sitruspressen, må du presse sitrusfruktene på
kjeglen og gå til trinn 5.
Sett lokket på bollen, og vri lokket med klokken til du hører et klikk, for å
feste den. Plasser stapperen i materøret.
• Hvis du skal bruke kutteskivene eller minijuiceren, må du fylle
ingrediensene i materøret med stapperen.
Koble støpselet til stikkontakten.
Sjekk anbefalte ingrediensmengder og innstillinger i tabell 1. Vri på
knappen til ønsket hastighetsinnstilling.
Etter bruk vrir du bryteren til OFF og kobler fra apparatet.

Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 3.
Vri bryteren til ON-stillingen, og trykk deretter på den forhåndsinnstilte
knappen for elting for å starte. Trykk på knappen én gang til for å stoppe når
deigen er dannet.
Tips
•• Hvis du bruker mel med høyt gluteninnhold, kan du bruke 60 g vann i hver 100 g mel og elte
med hastighet 9–12 i 1,5 minutter (maks. tid) for å oppnå best resultat.
er utstyrt med timer for automatisk stopp for å
beskytte apparatet mot for langvarig bruk.
•• Den forhåndsinnstilte knappen for elting har også en automatisk avkjølingsperiode etter
hver tilberedningssyklus. I denne perioden blinker knappen, og funksjonen kan ikke aktiveres.

•• Den forhåndsinnstilte knappen for elting

Dobbel visp
Advarsel

Merk
sporet på bollens håndtak. Når silen sitter fast på riktig måte, hører du et klikk.

•• Åpne aldri lokket for å stikke hånden eller et objekt inn i kannen mens mikseren går.
•• Fest alltid pakningen på knivenheten før du fester knivenheten til hurtigmikserkannen.
•• Hvis du vil tilsette flytende ingredienser i løpet av bearbeidingen, heller du dem ned i

fruktkjøttet fra silen. Når du er ferdig med å trykke, eller når du ønsker å fjerne fruktkjøttet,
vrir du bryteren til OFF og fjerner bollen fra apparatet med tilbehøret på.

•• Kutt opp store ingredienser til mindre biter før du bearbeider dem.
•• Når du skal bearbeide store mengder ingredienser, deler du dem opp i flere omganger og

•• Sett silen til sitruspressen på akselen i bollen. Kontroller at fremspringet på silen er låst i
•• Trykk sitrusfrukt ned i safttoppen. Om nødvendig kan du stoppe å trykke for å fjerne

må ikke bruke mer enn 1 liter væske i mikserkannen.

Mini juicer (kun HR7777)
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 7.
Forsiktig
•• Ikke trykk for hardt på stapperen når du presser ingrediensene inn i materøret.
•• Ikke fyll bollen over maksimumsmerket.

•• Før du behandler ingredienser, fjerner du alle frø og steiner fra plommer, aprikoser, fersken og
kirsebær, og du fjerner alle harde skall fra ananas, meloner osv.

Minihakker (valgfri)
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 8.
Du kan bruke minihakkeren til å hakke kaffebønner, pepperkorn, nøtter, urter,
tørkede frukter osv.
Tørkede frukter som fiken kan hakkes og brukes som pynt på yoghurt, eller
som pynt på brød og kjeks.

Merk
•• Du kan bestille en kanne og en knivenhet til minihakkeren (under tjenestekodenummer 9965
100 56737 og 9965 100 56882) fra Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter, som
ekstra tilbehør.
•• Følg anbefalingen i tabell 1. Ikke overskrid maksimumsnivået som er angitt på minihakkeren.

Før du begynner må du kontrollere at du velger riktig plate ved å følge og
sette sammen i henhold til fig. 5:
Navn

Formål
Til å strimle ingredienser til tynne
eller tykke og flate biter med de
Vendbar strimleskive
vendbare sidene
Til å skjære ingredienser i den
Justerbar skjæreskive
tykkelsen du velger
Til skjæring av ingredienser i
Julienne-skive (kun HR7778)
tynne strimler
Maling av ingredienser til små/
Maleskive (kun HR7778)
fine deler
Til skjæring av ingredienser i
Pommes frites-skive (kun
tykke strimler.
HR7778)

Advarsel
•• Koble apparatet fra strømnettet før du rengjør det.
Forsiktig
•• Sørg for at eggen på knivene og skivene ikke kommer i kontakt med harde objekter. Dette
kan gjøre knivene sløve.

knivenheten til hurtigmikseren og skivene.

•• Knappen for pisking/visping

Plater

4 Rengjøring

•• Knivseggene er skarpe. Vær forsiktig når du rengjør knivenheten til foodprocessoren,

Bruk maksimalt 60 g på hastigheten P i syv sekunder for å oppnå de beste
resultatene når du behandler tørkede fikener.

er utstyrt med en timer for automatisk stopp for å beskytte
apparatet mot for langvarig bruk.

•• Ha ingrediensene i mikserkannen, innenfor maksimumsmerket.

Merk

knivenheten til dette arbeidet. .

Tips

bearbeider litt om gangen.

•• Slik unngår du søl: Når du bearbeider væske, kan den ofte skumme (for eksempel melk), så du

•• Ikke bruk dobbel ballongvisp for å blande kakerører med smør eller margarin. Bruke

Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 4.
Vri bryteren til ON-stillingen, og trykk deretter på den forhåndsinnstilte
knappen for pisking/visping for å starte. Trykk på knappen én gang til for å
stoppe når kremen eller eggehvitene er helt behandlet.
Du kan bruke den doble ballongvispen til å vispe sammen eggehviter og piske
krem.

hurtigmikseren gjennom matehullet.

Maxijuicer

(kun HR7778)

Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 9.
Du kan bruke maxi juiceren til å lage juice av opptil 1,5 kg frukt og grønnsaker,
for eksempel gulrøtter, epler, vannmelon, pærer, druer og ananas.
Forsiktig
•• Putt aldri hånden eller et annet objekt (f.eks. en gaffel, kniv, skje eller slikkepott) ned i
materøret. Bruk bare stapperen som leveres med apparatet.

•• Vent til silen har stanset helt før du fjerner lokket.
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Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
Vask de andre delene i varmt vann (< 60 ºC) med oppvaskmiddel eller i
en oppvaskmaskin.

5 Lagring
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Skyv strømledningen inn i det innebygde ledningskammeret (fig. 12).
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(For HR7778) Plasser eltetilbehøret, knivenheten, den doble
ballongvispen, slikkepotten og skivene i oppbevaringsbrettet for tilbehør
(fig. 14).

Oppbevar produktet tørt.
(For HR7776 og HR7777) Plasser det lille tilbehøret i
foodprocessorbollen (fig. 13).

6 Garanti og service
Hvis du har et problem eller trenger hjelp eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller kontakte Philips forbrukerstøtte der du bor.
Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke er noen kundestøtte
der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

