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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

До початку експлуатації приладу уважно 

вивчіть дані інструкції. Тільки таким 

чином ви забезпечите найкращі результати і 

максимальну безпеку експлуатації. Дбайливо 

зберігаєте ці інструкції для повторних 

консультацій. 

• Модифікація або будь-яка зміна 

характеристик приладу становить небезпеку. 

• Прилад повинен бути встановлений 

відповідно до місцевих норм, які стосуються 

електричних приладів. 

• Перед використанням переконайтеся, що 

напруга мережі відповідає зазначеній на 

табличці приладу. Підключайте прилад 

тільки до обладнання та розеток з 

допустимим струмом мінімум 10 А і 

надійним заземленням. 

• У разі невідповідності типу вилки і 

розетки, попросіть кваліфікованого фахівця 

замінити розетку на відповідну. 

• Виробник не може вважатися 

відповідальним за можливі збитки, пов'язані 

з відсутністю заземлення. У разі сумнівів 

зверніться до кваліфікованого фахівця. 

• Якщо шнур живлення пошкоджено, він 

повинен бути замінений виробником або 

його сервісної технічною службою, що 

дозволить уникнути будь-якого ризику. 

• Цей прилад повинен використовуватися 

тільки дорослими людьми. 

• Не дозволяйте користуватися приладом 

людям (у тому числі і дітям) з пониженим 

рівнем сприйняття, психофізичних і 

чутливих можливостей або з недостатнім 

досвідом і знаннями, за винятком випадків, 

коли за ними уважно стежать, і вони навчені 

людиною, що відповідає за їх безпеку. 

Слідкуйте за дітьми, переконайтеся в тому, 

що прилад не слугує їм іграшкою. 

• Після того, як знято пакування 

переконайтеся в цілісності приладу. У разі 

сумніву не користуйтеся ним, і зверніться до 

кваліфікованого фахівця. 

• Елементи упаковки (пластикові мішки, 

спінений полістирол і т. д.) не повинні 

залишатися у місцях доступних для дітей, 

оскільки вони є потенційними джерелами 

небезпеки. 

• Матеріали, що використовуються для 

упаковки є вторсировиною. Рекомендується 

викидати їх у спеціальні контейнери для  

роздільного збору матеріалів. 

• Уникайте використання подовжувачів 

електроживлення. 

• Не встановлюйте прилад в приміщеннях, в 

яких у повітрі може бути присутнім газ, 

масло, сірка або поблизу джерел тепла. 

• Встановлюйте прилад на відстані не менше 

50 см від займистих речовин (спирту і т. п.) і 

від балонів під тиском (наприклад, 

аерозольних балончиків). 

• Не кладіть важкі або гарячі предмети на 

прилад. 

• Цей прилад повинен використовуватися 

тільки в приміщенні, експлуатація на вулиці 

заборонена. 

Будь-який інший вид експлуатації 

розглядається як невідповідний і, тому, 

небезпечний. 

• Виробник не може нести відповідальність 

за можливі збитки, викликані невідповідною, 

помилковою і неправильною експлуатацією і 

за ремонт, виконаний некваліфікованим 

персоналом. 

Увага: 

• Ні в якому разі не кладіть пристрій не 

бік і не перевертайте його. 

• Після транспортування до включення 

приладу почекайте, принаймніодну 

годину. 

• Не переводьте перемикач в положення 

" " більше, ніж на 1 хвилину. 

• Після виключення компресора до його 

повторного увімкнення почекайте, 

принаймні, 5 хвилин. 

• Користуйтеся приладом для 

виготовлення морозива подалі від тепла, 

поставивши його на відстані не менше 20 

см від стін або предметів, які можуть 

обмежити циркуляцію повітря. 

• Не знімайте кришку, коли лопатка 

обертається. 

Використання будь-якого електроприладу 

вимагає дотримання основних правил. 

Зокрема: 

• Не торкайтеся приладу мокрими або 

вологими руками або якщо у вас вологі ноги. 

Не занурюйте прилад у воду. 

• Не використовуйте прилад у ванній кімнаті. 

• Не тягніть за шнур електроживлення. 

• До виконання догляду будь-якого виду, 

відключіть прилад від мережі  



електроживлення, вийнявши вилку з розетки. 

• У разі несправності та/або 

непрацездатності приладу вимкніть його, і не 

намагайтеся самостійно відремонтувати. 

Для необхідного ремонту звертайтеся тільки 

в авторизований виробником приладу 

сервісний центр, і вимагайте використання 

фірмових запасних частин. 

• Недотримання правил, зазначених вище, 

може вплинути на надійність роботи 

приладу. 

• Якщо ви остаточно вирішите більше не 

користуватися приладом, рекомендується 

після вилучення вилки з розетки 

електроживлення відрізати шнур 

електроживлення, зробивши неможливим 

подальше використання приладу. 

• Коли прилад не використовується, 

виймайте вилку з розетки електроживлення. 

• Не залишайте прилад підключеним до 

електромережі без необхідності. 

• В кінці служби передайте прилад в 

спеціальний центр утилізації. 

Матеріали і предмети, призначені для 

контакту з харчовими продуктами, 

відповідають вимогам європейського 

регламенту 1935/2004. 

Крім цього, прилад відповідає 

застосовуваним постановам ЄС, в тому 

числі, які стосуються радіоперешкод. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: 

Прилад містить фторований газ, який 

створює парниковий ефект і потрапляє під 

дію кіотського протоколу. Операції з 

ремонту та утилізації повинні виконуватися 

тільки кваліфікованими фахівцями. (R134a - 

GWP = 1300) 

 

Перевезення, завантаження, 

очищення та утилізація 

охолоджувальної рідини повинні 

проводитися тільки фахівцями 

уповноваженого виробником 

сервісного центру. Утилізація 

приладу повинна проводитися 

тільки навченим виробником 

персоналом. 
 

 

ОПИС 

А) Кришка 

В) Лопатка для помішування 

С) Знімний контейнер 

D) Перемикач режимів 

Е) Решітка охолодження 

F) Поглиблення для полегшення 

переміщення приладу. 

G) Лопатка 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 

1) Обов'язково закривайте кришку "А" до 

увімкнення лопатки. 

2) Не переводьте перемикач в положення 

" " більш, ніж на 1 хвилину. 
3) Після перемикання приладу в положення 

"  або " до його повторного 

увімкнення почекайте, принаймні 5 хвилин. 

4) Ні в якому разі не кладіть пристрій не бік і 

не перевертайте його. 

 

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Збирання та розбирання 

Для того, щоб розібрати прилад, зніміть 

кришку і зніміть лопатку з валу в центрі 

контейнера. 

Потім вийміть контейнер. При збиранні 

приладу вставте контейнер, натиснувши 

руками на його краї зверху донизу, рис. 1, 

вставте лопатку і встановіть кришку. 

 

РОБОТА 

Зберіть прилад, як описано в параграфі 

"збирання і розбирання". Додавайте потрібні 

інгредієнти, скориставшись рецептами, в 

контейнер і встановіть кришку, повернувши 

її проти годинникової стрілки. Необхідно 

враховувати, що максимальна ємність 

контейнера - 600 г. Вставте вилку в розетку 

електроживлення. Переконайтеся, що через 

бічні решітки нічого не заважає циркуляції 

повітря. 

Після того, як всі інгредієнти додані, 

увімкніть прилад, перевівши перемикач в 

положення . Увага: не включайте 

прилад без контейнера і перед установкою 

простежте, щоб його зовнішня поверхня була 

абсолютною сухою. 

Проведіть обробку інгредієнтів, повернувши 

перемикач в потрібне положення. 



ОПИС ПЕРЕМИКАЧА 

Перемикач режимів має 4 положення: 

Обертання лопатки (компресор 

вимкнений) 
Цей режим дозволяє помішувати інгредієнти 

на першому етапі приготування морозива. 

Увага: не можна додавати інгредієнти в 

контейнер, коли лопатка обертається. 

Прилад вимкнено 

 

Охолодження (компресор працює) 

Цей режим дозволяє додавати інгредієнти 

або пробувати суміш під час приготування, 

або зупиняти лопатку для перевірки густоти 

морозива. якщо рецепт вимагає додавання 

інгредієнтів (шоколадної крихти, родзинок, 

безе і т.д.), переведіть перемикач в 

положення на час не більше 1 хвилини. 

Увага: максимальний час роботи приладу в 

цьому режимі не повинен бути більше 1 

хвилини. 

Більш тривалий період може привести до 

сильних пошкоджень механізму обертання 

лопатки. 

 

Обертання лопатки і одночасне 

охолодження (компресор включено) 
Цей режим дозволяє готувати морозиво 

завдяки роботі компресора і обертанню 

лопатки для помішування. Коли морозиво 

досягне необхідної консистенції, переведіть 

перемикач в положення " ", Вимкнувши 

таким чином прилад. 

Зазвичай максимальний час циклу 

приготування морозива становить близько 40 

хвилин. Триваліший період безперервної 

роботи може привести, через підвищену 

твердість морозива, до сильних пошкоджень 

механізму обертання лопатки. 

Увага: коли підготовка інгредієнтів вимагає 

використання мутовки (наприклад, щоб 

збити білки або яйця з цукром) 

рекомендується підготувати інгредієнти в 

окремій ємності, а потім перелити суміш в 

контейнер морожениці. 

 

Після цього можна задати режим  

і приготувати морозиво. 

 

ПІСЛЯ ТОГО, ЯК МОРОЗИВО 

ПРИГОТОВЛЕНО 

Коли морозиво готово, переведіть перемикач 

в положення " ", вимкнувши прилад. 

Зніміть кришку, вийміть лопатку, дістаньте 

контейнер і скористайтеся прикладеною 

ложкою для того, щоб перекласти морозиво 

в інший посуд. 

Рекомендується рівномірно змастити 

алюмінієве дно приладу тканиною, 

просоченою харчовим спиртом, рис. 3 не 

зачіпаючи центральну частину з пластику. 

Пам'ятайте, що алкоголь горить. Цю 

операцію рекомендується проводити далеко 

від полум'я і пальників. 

Потім приступіть до звичайного 

приготування морозива, встановивши 

нижній контейнер з інгредієнтами, лопатку і 

кришку. 

Коли морозиво готово, переведіть перемикач 

в положення " ", вимкнувши прилад, 

зніміть кришку, дістаньте контейнер і 

висушіть тканиною його алюмінієве дно. 

Це дозволяє уникнути утворення льоду між 

контейнером та алюмінієвим дном приладу, 

полегшуючи витягання контейнера після 

закінчення приготування морозива. 

 

ОЧИЩЕННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

До виконання будь-якої операції з 

очищення вимкніть прилад, перевівши 

перемикач в положення " " і вимкніть з 

розетки електроживлення. 

Щоразу після використання приладу 

обов'язково ретельно промийте його 

частини, які контактують з харчовими 

продуктами. 

Лопатка, контейнер і кришка можуть бути 

промиті в верхньому кошику посудомийної 

машини. 

Рекомендується використовувати програму з 

низькою температурою. Ретельно висушіть 

дно контейнера, рис. 2, до його 

використання, щоб уникнути утворення 

льоду під час приготування морозива, що 

подовжує час приготування. 

 



Ні в якому разі не кладіть пристрій не бік 

і не перевертайте його. 

 

 

 


