Esperanza EKI001 jäätelökone käyttöohje

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
1. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja.
2. Estääksesi sähköstä johtuvia vaaroja, älä upota johtoa, pistoketta tai riisikeittimen kuumennuslevyä
veteen tai muihin nesteisiin.
3. Aikuisten valvonta on tarpeen, kun minkäänlaisia laitteita käytetään lasten läheisyydessä.
4. Älä käytä laitetta, jos johto on vahingoittunut, jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä tai se on millään
tapaa vahingoittunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastusta, korjauksia tai
säätöjä varten.
5. Minkä tahansa muiden kuin valmistajan suosittelemien lisälaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita.
6. Älä käytä ulkotiloissa.
7. Älä anna johdon riippua tai roikkua pöydän tai työtason reunan yli, äläkä anna sen koskettaa kuumia
pintoja.
8. Älä aseta laitetta kaasu‐ tai sähkökeittimien päälle tai lähelle, liedelle tai uuniin.
9. Ole erityisen huolellinen kun liikutat tai käsittelet laitteita, jotka sisältävät kuumaa öljyä tai muita
nesteitä.
10. Käytä tätä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.

11. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset tai
henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole käyttöön riittävää kokemusta ja riittäviä tietoja,
paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille ohjausta laitteen käytössä tai valvoo
käyttöä. On tärkeää valvoa, että lapset eivät leiki laitteella.
12. Jos virtajohto vioittuu, se on vaihdettava valmistajalta tai sen edustajalta saatavaan erikoisjohtoon tai
kokoonpanoon.
13. Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastinkytkimen avulla tai erillisellä kaukosäädettävällä
järjestelmällä.
14. Käytä laitetta tasaisella, kuivalla ja kuumuutta kestävällä pinnalla.
15. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, ei ammattikäyttöön!
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
Tämä laite on tarkoitettu VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. Se ei sisällä minkäänlaisia osia, jotka käyttäjä voi
itse korjata. Virtayksikköä ei tarvitse koskaan voidella. Älä yritä korjata tätä laitetta itse.

LAITTEEN OSAT

1. Moottoriosa
2. On/off päälle, pois painike
3. Vapautuspainike

4.
5.
6.
7.
8.

Läpinäkyvä kansi
Sekoitin/siivilä
Jäädytyskulho
Kiinnitysaukot
Osoitin nuolet kääntösuunnalle lukitsemiseen

ENNEN JÄÄTELÖKONEESI KÄYTTÖÖNOTTOA
Poista kaikki jäätelökoneen sisällä oleva kirjallisuus ja pakkausmateriaali. Pese jäädytyskulho, vispilä, kansi
ja sekoitin lämpimässä saippuavedessä. Huuhtele ja kuivaa kaikki osat huolella. ÄLÄ UPOTA RUNKOA
VETEEN. Pyyhi runko kostealla kankaalla puhdistaaksesi sen.
LAITTEEN KOKOAMINEN

Kokoa laite alla olevien kuvien mukaisesti kuvien osoittamassa järjestyksessä. Älä käytä liiallista voimaa
kiertäessä ja asettaessa osia toisiinsa.

JÄÄDYTYSKULHON JÄÄDYTTÄMINEN
Jäisten jälkiruokien valmistuksessa tärkein asia on varmistaa, että jäädytyskulho on jäätynyt kunnolla.
Jäätelökoneessasi on tuplaeristetty kulho ja se vaatii läpikotaisen jäädytyksen. Aseta kulho pakastimeen,
katso alla oleva taulukko. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi jäädytyskulho tulee kääriä muovipussiin ja
asettaa pystyasentoon pakastimen takaosaan, jossa lämpötila on alhaisin. Kulhon kääriminen muovipussiin
suojaa sitä jääkiteiden muodostumiselta. Kulhon läpikotaiseen jäätymiseen tarvittava aika riippuu siitä,

miten alhainen pakastimen lämpötila on. Kulhon seinien välissä on nestettä, joten voit ravistaa kulhoa
tarkistaaksesi jäätymisen kulun; nesteen liikkumista ei pitäisi kuulua seinien välissä.
HUOM: Kulhon jatkuva säilyttäminen pakastimessa mahdollistaa suosikkiherkkusi valmistuksen hetken
varoitusajalla.
PAKASTIMEN LÄMPÖTILA
‐30 C
‐25 C
‐18 C
‐15 C

KESKIMÄÄRÄINEN MINIMIJÄÄTYMISAIKA
8‐9 tuntia
12‐13 tuntia
20‐22 tuntia
Vähintään 24 tuntia

JÄÄTELÖKONEESI KÄYTTÄMINEN
Voit tehdä kerralla 0,6 litraa jäätelöä. Koska tilavuus kasvaa valmistuksen aikana, nesteen maksimimäärä ei
saa ylittää puolta astiasta (300 ml), ja jos käytät omia reseptejäsi, mukauta seoksen tilavuus näihin määriin.
Aseta jäädytyskulho (6) aina edellisenä päivänä pakastimeen kylmenemään.
1. Varmista että laitteen virtakytkintä ei ole käännetty päälle (asennossa off).
2. Poista jäädytyskulho pakastimesta ja kaada jäätelöseos kulhoon.
3. Kiinnitä kulho ja moottoriosa toisiinsa kiertämällä edellä olevien kuvien mukaisesti (4 ja 5).
4. Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä ON painikkeella.
Huom: on erittäin tärkeää, että kulhoa käytetään heti, kun se on otettu pakastimesta sillä se alkaa sulaa
heti huoneenlämmössä. Varmista ensin, että jäätelöseos on valmis, ja ota kulho pakastimesta vasta sitten.
5. Jätä kone käyntiin n. 15‐30 minuutin ajaksi, tai kunnes seos saavuttaa halutun koostumuksen. Älä
sammuta laitetta käytön aikana, sillä seos saattaa jäätyä ja estää sekoittimen liikkumisen. Sammuta laite 30
minuutin jälkeen. POISTA aina virtajohto pistokeesta!
6. Poista sekoitin jäätelöstä. Käytä vain kumista, muovista tai puusta valmistettuja välineitä kaapiaksesi
kulhoa. Metalliset lusikat saattavat vahingoittaa kulhoa.
7. Kovettaaksesi jäätelöä lisää, voit laittaa kulhon jäätelöineen hetkeksi pakastimeen (korkeintaan 30
minuutin ajaksi). Pitkäaikainen säilytys tulisi kuitenkin tehdä ilmatiiviissä astiassa.
JÄÄTELÖKONEESI PUHDISTAMINEN
Jäädytyskulho tulee puhdistaa lämpimässä vedessä miedolla pesuaineella, ja kuivata sitten läpikotaisin.
Älä koskaan aseta jäädytyskulhoa märkänä pakastimeen. Älä käytä teräviä välineitä, hankaustyynyjä tai
hankaavia pesuaineita kun puhdistat jäädytyskulhoa. Runko voidaan puhdistaa pyyhkimällä se kostealla
kankaalla. Älä koskaan upota runkoa veteen.
ÄLÄ PESE KULHOA ASTIANPESUKONEESSA!
Reseptejä jäätelömakuihin löydät internetistä lukuisilta verkkosivuilta.
TAKUU

Yrityksemme laitteelle myöntämä takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä lukien. Takuun
voimassaoloaikana ilmenevät viat laitteessa tai sen osissa korjataan tai vaihdetaan uusiin veloituksetta.
Takuutodistuksena toimii todiste ostosta (kuitti). Ilman ostotodistusta uutta laitetta vioittuneen tilalle ei ole
mahdollista saada eikä korjausta suorittaa. Mikäli laitteessa takuun voimassaoloaikana ilmenee vikaa, jonka
haluat korjata, palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessaan myyjälle ja esitä ostokuitti. Viat kuluvissa
osissa sekä laitteen puhdistus tai kunnossapitotarvikkeista eivät kuulu takuun piiriin ja ne ovat
rikkoutuessaan asiakkaan itse korvattavissa. Takuu raukeaa, mikäli asiakas on itse peukaloinut tai yrittänyt
korjata laitetta.
Tekniset tiedot
Käyttöjännite :220‐240V~ 50Hz
Teho: 7 W
Ympäristöystävällinen hävittäminen
Voit auttaa suojelemaan ympäristöä!
Muista noudattaa paikallisia säännöksiä: vie käytöstä poistetut sähkölaitteet niitä varten oleviin
keräyspisteisiin.

