
УМОВИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО 
ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ

1.ПЕРЕД ПОЧАТКОМ роботи прочитайте уважно інструкцію і слудкуйте за вказівками. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне використання приладу.

2. Прилад служить тільки для домашнього використання. Не використовуйте цей прилад не 
за призначенням.

3. Прилад слід підключати до напруги 230 В, 50 гц. Для безпеки не вмикайте декілька 
приладів одночасно.

4. Будьте обережними, коли користуєтесь приладом поруч з дітьми. Не доволяйте дітям 
бавитись з приладом. Не дозволяйте дітям, або особам, котрі не знають, як ним 
користуватись приладом використувавти його без нагляду.

5.УВАГА: Цим приладом можуть користуватись діти більше 8 рокуів. Особи з обмеженими 
фізичними та ментальними можливостями  та особи без досвіду роботи з приладом, можуть 
використовувати продукт лише під наглядом особи відповідальної за їхню безпеку. Чищення і 
обслуговування приладу не повинно здійснюватись дітьми. Виключенням є діти старші, ніж 8 
років або ж якщо під наглядом.

6. Після завершення користування приладом не забудьте делікатно вийняти вилку з розетки. 
Ніколи не тягніть за кабель!!!!

7. Ніколи не залишайте ввімкнений прилад без нагляду, навіть на короткий період часу. 

8.  Не проливайте і не занурюйте у воду електричні частини приладу. Не залишайте прилад 
на відкритому сонці, під дощем, тощо. Не використовуйте прилад в умовах підвищеної 
вологості.

9. Регулярно перевіряйте стан кабелю. Якщо кабель пошкоджено – віддайте товар до 
професіонального сервісу. 

10. Не використовуйте прилад з ушкодженим кабелем. Не намагайтеся відремонтувати 
дефект самі. Зверніться до професіоналів. Неправильний ремонт може призвести до 
небезпечних наслідків.

11. Не розташовуйте прилад біля легкозаймистих матеріалів.

12. Кабель не може звисати зі столу або дотикатись гарячіх поверхонь.

13. Не розташовуйте прилад біля гарячих поверхонь або інших приладів таких як 
газова/електрична плита.

14. Не переповнюйте миску більше, ніж на ¾, - морозиво збільшить свій об*єм при 
заморожуванні.

15. Інгрідієнти потрібно складати у спеціальну знімну миску. 

16. Забороняється тримати будь-які предмети біля глечика, коли прилад працює. 

17. Перед початком роботи переконайтеся, що прилад складений правильно.

18. Під час роботи кабель і вентиляція не можуть бути в жоден спосіб прикриті.



19. Не використовуйте деталі з інших приладів.

 20. Не використовуйте гострі предмети для вийняття морозива. Користуйтеся дерев”яними 
або пластмасовими ложками та лопатками.

21. Під час перевезення приладу кут нахилу повинен бути не більший, ніж  45 
(горизонтально). Не перевертайте. Це може зашкодити компресору та герметичній системі 
приладу.

Виробник не несе відповідальності за неправильне складення продукту або самостійний 
ремонт. 

Опис комплектації:

1. Двигун

2. Вилка(до розетки)

3. Контрольна панель

4. Корпус

5. Міксер

6. Знімна миска

7. Лопатка

8. Кабель

Перед першим використанням:

1. Поставте прилад на пласку поверхню. Не ставте біля будь-яких джерел тепла.

2. Перед застосуванням перевірте чи всі деталі присутні і прилад в доброму стані.

3. Перед застосуванням вимийте усі елементи, які мають безпосередній контакт з 
морозивом. 

4. Перед першим використанням почекайте 2 години після встановлення приладу.

Приготування морозива:

1. Заповніть знімну миску інгідієнтами (УВАГА: не переповнюйте миску більше, ніж на ¾,- 
морозиво збільшить свій об'єм при заморожуванні).

2. Помістіть миску в призначеному місці, міксер поставте посередині  і вимішуйте 
інгрідієнти вручну протягом 1-2 хвилин.

3. Помістіть моторний блок на миску і упевніться, що контакт з гнездом не ушкоджений.

4. Підключіть прилад до мережі. Дисплей загориться і покаже 00:00

5. Щоб вибрати бажаний час заморожування натисніть декілька разів на кнопку TIMER . 
Відлік почнеться від 10 хвилин, з додаванням 10 хвилин при кожному натиску.  Немає 
можливості встановити 20 хвилин. Максимальний час – 120 хв. (УВАГА: навіть якщо 
прилад уже працює, ви можете додати час в будь-який момент).



6. Натисніть ON/OFF. Через декілька секунд  прилад почне міксувати інгрідієнти. 
Зелений індикатор MIXING включиться, міксер запрацює.

7. За 90 секунд після цього ввімкнеться індикатор CHILLING – прилад розпочне 
охолоджування. Дисплей показує час, що залишився. УВАГА: Коли морозиво буде 
готове, воно повинно бути з”їдено на протязі 20 хвилин або ж сховано в морозильну 
камеру. Не рекомендується тримати морозиво у камері довгий час. Якщо морозиво 
недостатньо заморожене, повіторіть крок 6 і 7.

8. Прилад вимикається автоматично – ви почуєте 5 звукових сигналів.  CHILLING та 
MIXING індиктори погаснуть. Дисплей покаже 00:00. 

9. Якщо прилад не буде вимкнений протягом 10 хвилин після звукових сигналів – почне 
заморожування з початку. Максимальна тривалість – 120 хв.

10. Будь ласка, вимкніть прилад з розетки перед споживанням морозива. 

11. В залежності від кількості складників – час приготування збільшується.

12. Коли морозиво досягне потрібної консистенції  і лопатка сповільнить свою роботу, 
потрібно вимкнути прилад натискаючи кнопку ON/OFF, щоб лопатка не замерзла в 
середині приладу.

 Обслуговування:

1. Мийте прилад доволі часто. Для цього вийміть вилку з розетки та морозиво зі знімної 
миски. Не рекомендується мити ice-cream maker хімічними засобами. Добрим 
рішенням буде – оцет. Змийте ретельно.

2. Зніміть комплект лез для змішування з приладу перед чищенням.

3. Не проливайте і не занурюйте у воду електричні частини приладу.

4. Упевніться, що апарат вимкнений (на дисплеї) перед вимкненням його з мережі.

5. Щоб працювати з приладом кришка повинна бути на місці.

6. Якщо компресор перестане працювати без причини, почекайте 3 хвилини, а тоді 
перезавантажте прилад.

7. Як можна менше транспортуйте прилад. Якщо транспортація має місце – почекайте 2 
години перед початком роботи.

Технічні дані:

- Потужність – 220-240Вольт,50гц, 135 Ватт

- Об*єм: 1.0 л

- Максимальний об*єм миски:  750 мл

- Розміри: 386*285*305мм

- Вага: 9 кг

- Довжина кабеля:  1500мм


