
 
 

Ariete 632 Szorbet készítő  

Használati útmutató 
 
FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT. 
A szükséges óvintézkedéseket minden elektromos készülékek 
használatakor meg kell tenni, a következőket is beleértve: 
1. Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a 

készülék adattábláján jelzett feszültségnek. 
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van 

a konnektorba; minden használat után húzza ki. 
3. Ne tárolja a készüléket meleg tárgyak közelében. 
4. Mindig sík, egyenletes felületen használja a készüléket. 
5. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, 

stb.). 
6. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel. 
7. A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a 

tápkábelt gyermekektől tartsa távol. 
8. Ne engedje, hogy 8 éven aluli gyermekek, csökkentett mentális vagy 

fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és 
tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak 
nem felügyeli és ellátja instrukcióval őket egy, a biztonságukért 
felelős személy. A készüléket 8 éven felüli gyermekek 
használhatják, tisztítását elvégezhetik, felügyelet alatt. 

9. Soha ne tegye a készülék testet, a tápdugót vagy a tápkábelt vízbe 
vagy más folyadékba; mindig nedves ruhával törölje tisztára.  

10. Mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból mielőtt 
tartozékokat tesz fel rá vagy vesz le róla, illetve tisztítás előtt.  

11.  A kezei legyenek mindig teljesen szárazak, mielőtt a készülék 
kapcsolóit állítja vagy a tápkábelhez vagy a tápcsatlakozóhoz nyúl. 

12. A készüléket mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, soha 
ne a kábelnél fogva. 

13. Ne használja a készüléket ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy 
ha a készülék hibás; ez esetben vigye el a legközelebbi hivatalos 
Ariete márkaszervizbe, amelynek vagy hivatalos Ariete 
technikusoknak a feladata minden javítás elvégzése, beleértve a 
tápkábel cseréjét is. 

14. Hosszabbítók használata esetén, azok mindig feleljenek meg a 
készülék teljesítményének a használó és a környezet biztonsága 
érdekében, ahol a készüléket használják. A nem megfelelő 
hosszabbítók működésbeli hibákat okozhatnak. 

15. A készülék kábele ne lógjon olyan helyre, ahol gyermekek 
elkaphatják. 

16. A készülék biztonsága érdekében csak eredeti vagy a gyártó által 
jóváhagyott alkatrészeket használjon. 

17. Ez a készülék KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA alkalmas és 
kereskedelmi vagy ipari célokra nem használható. 

18. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 2004/108/EC 
direktívának, és az 1935/2004-es 2004.10.27-i (EC) 
szabályozásoknak az étellel kapcsolatba kerülő anyagok 
tekintetében. 

19. A készüléken történt változtatások, amelyekre a gyártó nem adott 
kifejezetten felhatalmazást a készülék jótállásának elveszítéséhez 
vezethetnek. 

20.  Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy 
vágja le a tápkábelt, így működésképtelenné téve azt, illetve hogy 
minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel 
gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel. 

21. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető 
helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet. 

22. SOHA NE ÉRJEN MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ. 
23. Működés közben ne mozgassa a készüléket.  
24. A készülék sérüléseinek és a balesetek elkerülése érdekében, 

mindig tartsa a kezeit és a főző eszközöket nagy távolságra a 
mozgó részektől.  

25. Óvatosan bánjon a görgővel, mert a pengéi élesek. 
26. Ne próbáljon állítani/próbálja megjavítani a görgőt, ha megsérült. 

Vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel javítás vagy csere 
ügyben. 

27. Ne használja a készüléket, ha a görgő sérült. 
28. Mielőtt bekapcsolja a készüléket, győződjön meg róla, hogy 

tökéletesen összeszerelte. 
29. Soha ne működtesse a készüléket üresen. 
30. Soha ne tegyen a készülékbe hozzávalót kézzel, mindig használja 

az ételnyomót. 
31. Miután egy ideig használta a készüléket megszakítás nélkül, hogy 

elkészítsen egy adag szorbetet, várjon legalább 10 percet, mielőtt 
újra bekapcsolja a készüléket. Ne használja a készüléket 
folyamatosan több, mint 3 percig. 

32. Csak fagyott gyümölcsökkel használja a készüléket. 
33. Ha a szorbetben nyers tojás van, gyermekek, várandós nők és 

idősek ne fogyasszák. 
34. A fedél levétele előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a 

konnektorból, és várja meg, amíg a műanyag lemez megáll. 
35. Mindig tegye a helyére a tetőt, mielőtt használni kezdi a készüléket. 
36.  A készülék eltávolítását illetően a 2009/96/CE 

Európai Direktívának megfelelően kérjük tegyen a 
készülékhez mellékelt útmutatónak megfelelően. 

NE DOBJA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
FONTOS: Amikor szétszedi, összerakja vagy tisztítja a készüléket, 
mindig győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva és ki van húzva a 
konnektorból. 
Használat előtt mosson el minden olyan tartozékot, ami étellel 
érintkezik, enyhe mosogatószeres vízzel. Alaposan törölje meg.  
Szorbet készítés előtt 
- Vágja a választott gyümölcsöt apró darabokra, így az könnyen belefér 

a tálcán lévő nyílásba (E). 
- Tegye az összevágott gyümölcsöt a fagyasztó hátsó részébe, ahol a 

hőmérséklet alacsonyabb (legalább -18C). 
A szorbet előkészítése  

- Helyezze a görgőt (D) a tálcába (E) (2. Ábra). Tegye a fedelet (C) a 
tálcára (E) és az óramutató járásával ellentétesen forgatva rögzítse 
(3. Ábra). 

- Tegye a tálca egységet (E) a készülékre (B) úgy, hogy a görgő 
tökéletesen illeszkedjen a megfelelő lyukba és rögzítse az 
óramutató járásával ellentétesen forgatva (4. Ábra). 

- Tegyen egy edényt a tálca (E) alá a burkolatba. 
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, és nyomja meg a 

bekapcsoló gombot (A), a görgő (D) forogni kezd és a készülék 
használatra kész.  

- Vegye elő a gyümölcsöt a fagyasztóból, és ha megfelelően 
megfagyott, tegye közvetlenül a tálcán lévő lyukba (E), a görgő felé 
nyomva (D) az ételnyomó segítségével (F) (5. Ábra). 

- Amikor a kívánt mennyiség az edénybe került, kapcsolja ki a 
készüléket a gombbal (A), és húzza ki a konnektorból. Várja meg, 
amíg a görgő (D) megáll, és szerelje szét a készüléket az 
összeszereléssel ellentétes sorrendben a tisztításhoz.  

FIGYELEM 
Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden tartozék megfelelően 
a helyén van.  
Csak fagyott gyümölccsel használja a készüléket. Soha ne tegyen bele 
ételt kézzel. Mindig használja az ételnyomót. 
Soha ne érjen mozgó részekhez, sem kézzel, sem konyhai eszközzel, 
hogy megelőzze a személyi sérüléseket és a készülék sérülését. 
Miután egy ideig használta a készüléket megszakítás nélkül, hogy 
elkészítsen egy adag szorbetet, várjon legalább 10 percet, mielőtt újra 
bekapcsolja a készüléket. Ne használja a készüléket folyamatosan több, 
mint 3 percig. 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
FONTOS 
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és várja meg, hogy a 
görgő megálljon, mielőtt szétszereli és tisztítja. 
Alaposan tisztítsa meg az összes tartozékot a következő használat előtt. 
Bármely maradék hatással lehet a higiéniai feltételekre, amelyek 
alapvetőek szorbet készítésénél. A tartozékok maximális tisztasága 
garantálja a legjobb eredményt higiénia és a szorbet minőségének 
tekintetében. 
- A görgő sérülésének elkerülése érdekében, folyóvíz alatt tisztítsa 

meg. 
- Az összes többi tartozék a mosogatógép felső rekeszében elmosható, 

maximum 50C fokon. 
- Törölje tisztára a készülék testet (B) enyhén nedves ruhával. 
FONTOS 
Óvatosan bánjon a görgővel, mert a pengéi élesek. 
Ha a görgő fogai elhajolnak, javíttassa meg a márkaszervizben. Ne 
próbálja semmilyen eszközzel megjavítani.  
Soha ne használjon durva anyagokat, amelyek megkarcolhatják a 
felületet, csak puha ruhákat.  
Összeszerelés előtt minden tartozékot teljesen szárítson meg.  

 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 
A Ki/be kapcsoló 
B Készülék test 
C Görgő fedél  
D Görgő pengével 
E Tálca 
F Ételnyomó 
 



 
 
 


