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GELATO GELATISSIMO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
A). Κύρια βάση, συμπεριλαμβανομένων του σταθερού μπολ.
B). Αναδευτήρας για σταθερό μπολ.
C). Αναδευτήρας περιστροφικό κομβίο.
D). Διαφανές καπάκι.
E). Σπάτουλα παγωτού
F). Αναδευτήρας για αποσπώμενο κάδο.
G). Αποσπώμενος κάδο
H). Μεζούρα.
I). Καλώδιο τροφοδοσίας.
L). Διακόπτης ψύξης.
M). Διακόπτης ανάμιξης.
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GB
Materials and articles destined for use in contact with food products are conform to the EC Regulation 1935/2004. This appliance complies
with the requirements of the Low Voltage Directive 72/23 and successive amendment 93/68, and the Electromagnetic Compatibility
Directive 89/336 and successive amendment 92/31 and 93/68.
IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste
collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for
the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant
savings in energy and resources.As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-
out wheeled dustbin.

FRANÇAIS
Les matériaux et les objets, qui sont en contact  avec des produits alimentaires, sont conformes  aux dispositions du Règlement CEE
1935/2004. Cet appareil est conforme aux prescriptions de la Directive de Basse Tension 72/23 avec amendement successif 93/68 et de la
Directive pour la Compatibilité Electromagnétique 89/336 avec amendement successif 92/31 et 93/68.
AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte
sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil
électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de
récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources.Pour rappeler l'obligation
d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

ESPAÑOL
Los materiales y los objetos destinados al contacto con productos alimenticios corresponden al Reglamento 1935/2004. Este aparato cumple
lo dipuestos por la Directiva de Baja Tensión 72/23 con enmienda siguiente 93/68 y por la Directiva de la Compatibilidad Electromagnética
89/336 con enmienda siguiente 92/31 y 93/68.
ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.
Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida
diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un
electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada
y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro impor tante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de
eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

ITALIANO
I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni al Regolamento CE 1935/2004. Inoltre questo
apparecchio è conforme alle prescrizioni della Direttiva di Bassa Tensione 72/23 con successivo emendamento 93/68 e della Direttiva per la
Compatibilità Elettromagnetica 89/336 e successivi emendamenti 92/31 e 93/68.
AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di
raccolta  differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire
separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo
smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.
Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile
barrato.

DEUTSCH
Die benutzten Materialen und die Gegenstände, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, entsprechen den CE Verordnung
1935/2004. Dieses Gerät entspricht den Vorschriften der Richtlinie für Niederspannung 72/23 mit anschließender Abänderung 93/68 sowie
der Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität 89/336 mit anschließender Abänderung 92/31 und 93/68.
WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EGRICHTLINIE 2002/96/EG.
Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den
städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die
getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die
durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das
Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die
Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

EL
Τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για χρήση σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τον κανονισμό ΕΚ 1935/2004. Αυτή η
συσκευή είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 72/23 και οι διαδοχικές την τροπολογία 93/68 και για την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα της οδηγίας 89/336 και οι διαδοχικές τροπολογία 92/31 και 93/68.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ.
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Θα πρέπει να ληφθούν για μια ειδική τοπική
αρχή διαφοροποιημένη κέντρο συλλογής αποβλήτων ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Διάθεση μιας ηλεκτρικής
συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει
τα συστατικά υλικά προς ανάκτηση επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και resources.As μια υπενθύμιση της ανάγκης για τη
διάθεση των οικιακών συσκευών ξεχωριστά, η προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Made in Italy by
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EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, τα βασικά μέτρα ασφαλείας πρέπει πάντοτε να τηρούνται,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
• Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε το κύριο σώμα της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε
άλλο υγρό.
• Απαιτείται στενή επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
• Βγάλτε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μηχανικά μέρη και πριν τον καθαρισμό.
• Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μηχανικά μέρη.
• Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις, ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής, ή αν έχει
πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για
έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
• Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή διατίθενται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
• Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί εργασίες σέρβις, εκτός από τον καθαρισμό και τη
συντήρηση από το χρήστη. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό πρέπει να κάνει επισκευή.
• Μετά την αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία, ελέγξτε για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
• Πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, καρφιά, κλπ. δεν πρέπει να μείνει μακριά από τα παιδιά που είναι δυνητικά επικίνδυνες.
• Ο κατασκευαστής της συσκευής και ο πωλητής δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τις
οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου συμφωνεί με την τάση του δικτύου.
• Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά σκεύη μέσα στο μπολ! Αιχμηρά αντικείμενα δύναται να βλάψουν το εσωτερικό του μπολ.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σπάτουλα από καουτσούκ ή μεταλλικό κουτάλι, όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση «OFF»
ή στη θέση "0".
• Μην καθαρίζετε με σκόνες καθαρισμού ή σκληρά εργαλεία.
• Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμές επιφάνειες, όπως σόμπες, εστίες, ή κοντά σε φλόγες φυσικού
αερίου ανοικτού.
• Μην τοποθετείτε τα αποσπώμενα μέρη στο πλυντήριο πιάτων.
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με ένα ηλεκτρικό σύστημα και υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10A,
που είναι εξοπλισμένα με μια αποτελεσματική επαφή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές σε πράγματα ή
ανθρώπους, σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας δεν έχουν τηρηθεί.
• Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα
αφαιρώντας το φις από την πρίζα.
• Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή με πίεση νερού και να μην την βυθίζεται στο νερό!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Αυτό το μηχάνημα περιέχει ψυκτικό υγρό, το οποίο θα πρέπει να κατασταλάξει μετά τη μεταφορά. Αφήστε τη μηχανή
παγωτού σε μια οριζόντια επιφάνεια για τουλάχιστον 12 ώρες μετά από την αγορά ή μετά από οποιαδήποτε κίνηση που θα
μπορούσε να αποθηκεύεται το μηχάνημα με λάθος τρόπο.
Αφήστε τουλάχιστον 20 cm σε κάθε πλευρά του μηχανήματος για να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές εξαερισμού είναι ελεύθερες και ανεμπόδιστες.
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ICE CREAM MAKER GELATO “GELATISSIMO”

Η συσκευή πωλείται πλήρης, με όλα τα αξεσουάρ για χρήση με σταθερό ή αποσπώμενο κάδο.
Στην αρχική συσκευασία, το αφαιρούμενο μπολ αποθηκεύεται στο εσωτερικό του σταθερού μπολ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Η υγιεινή είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της παρασκευής παγωτού. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα
αποσπώμενα μέρη που έρχονται σε άμεση επαφή με το παγωτό, είναι πάρα πολύ καθαρά.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε τον διακόπτη ψύξης (L), όταν λειτουργεί το μηχάνημα. Σε περίπτωση
που το απενεργοποιήσετε κατά λάθος ή υπάρξει διακοπή ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον 10
λεπτά πριν το ενεργοποιήσετε ξανά. Ο συμπιεστής είναι εφοδιασμένος με μια συσκευή ασφαλείας
για την αποτροπή τυχόν βλάβης στη μονάδα του κινητήρα. Αν πρέπει να επανεκκινήσετε το
μηχάνημα αμέσως μετά αφού έχει απενεργοποιηθεί, δεν θα υπάρχει ψύξη.
• Ο αναδευτήρας και ο συμπιεστής είναι ανεξάρτητα: το κουμπί (L) ανάβει και σβήνει την ψύξη
και το πλήκτρο (Μ) ανάβει ή σβήνει το εξάρτημα ανάμιξης. Για να σταματήσετε το μηχάνημα,
πατήστε και τα δύο κουμπιά (Μ) και (L). Αφού το μηχάνημα έχει απενεργοποιηθεί, περιμένετε 10
λεπτά περίπου πριν την παρασκευή άλλου παγωτού.
• Οι διακυμάνσεις στην ταχύτητα και το θόρυβο κατά την παραγωγή παγωτού είναι φυσιολογικός
και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία της μονάδας. Σε περίπτωση που
το παγωτό γίνει πάρα πολύ σκληρό, ο κινητήρας σταματά από μόνος του. Μια συσκευή
ασφαλείας προστατεύει τον κινητήρα από πιθανές βλάβες. Περιμένετε μέχρι να ψυχθεί ο
κινητήρας μέχρι να βάλετε πάλι σε λειτουργία το μοτερ.
• Διατηρείτε τη συσκευή αρκετά μακριά από τους τοίχους και τα έπιπλα, η οποία μπορεί να
περιορίσει την κυκλοφορία του αέρα, που είναι αναγκαία για την ψύξη της μονάδας. Είναι
φυσιολογικό ζεστός ή καυτός αέρα να ρέει από τις πλευρικές αεραγωγούς. Η διαδικασία ψύξης το
απαιτεί αυτό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΠΩΛ
1). Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα μέρη που έρχονται σε άμεση επαφή με τα συστατικά.
Προειδοποίηση: βεβαιωθείτε πως η μονάδα έχει αποσυνδεθεί πριν από την έναρξη καθαρισμού.
2). Τοποθετήστε το εξάρτημα ανάμιξης (Β) με ασφάλεια στον άξονα κίνησης στο σταθερό μπολ.
3). Κλειδώστε τον αναδευτήρα στη θέση του βιδώνοντας (δεξιόστροφα) το κομβίο (Γ) πάνω από
τον άξονα.
4). Πατήστε το (L) διακόπτη για να αρχίσει η ψύξη. Προ-ψύξτε το μηχάνημα για 5 λεπτά.
5). Πατήστε τον (Μ) διακόπτη για να αρχίσει η ανάμιξη.
6). Αδειάστε το μίγμα στο μπολ. Για καλύτερα αποτελέσματα, αναμίξτε τα συστατικά σε ένα
ξεχωριστό μπολ έτσι ώστε να γίνει ένα λείο, χωρίς σβώλους  μίγμα. Πάντα να χρησιμοποιείτε τα
συστατικά σε θερμοκρασία ψυγείου, έτσι ώστε να μειωθούν οι διαφορές θερμοκρασίας και να
μειωθεί ο χρόνος προετοιμασίας.
7). Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα (D) στο μπολ. Ο χρόνος προετοιμασίας ποικίλλει ανάλογα
με την ποσότητα, τη θερμοκρασία του μίγματος, τον τύπο του παγωτού (κρέμα ή σορμπέ), και τη
θερμοκρασία δωματίου.
8). Όταν το παγωτό έχει την επιθυμητή συνοχή, απενεργοποιήστε τους διακόπτες (L) και (Μ).
9). Ξεβιδώστε το κουμπί (C) αριστερόστροφα και τραβήξτε προς τα έξω τον αναδευτήρα.
10). Όταν βγάζετε το παγωτό για να σερβίρετε ή να το αποθήκευσετε, χρησιμοποιήστε τη
σπάτουλα (Ε). Αποφύγετε όλα τα μεταλλικά εργαλεία!
11). Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει (περίπου 10 λεπτά) και έπειτα μπορείτε να φτιάξετε μια
νέα παρτίδα παγωτού επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία.
12). Αποσυνδέστε τη μονάδα όταν τελειώσετε.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΩΛ
Είναι πιο εύκολο να κάνετε διαδοχικές παρτίδες παγωτού με τη χρήση του αφαιρούμενο μπωλ
καιείναι πιο εύκολο να καθαριστεί. Όταν χρησιμοποιείτε τον αποσπώμενο κάδο:
1). Αφαιρέστε το καπάκι (D), ξεβιδώστε το κουμπί (C) και αφαιρέστε το εξάρτημα ανάμιξης (Β).
2). Ρίχνουμε δύο κύπελλα μέτρησης (H) (50ml) γεμάτο κονιάκ ή άλλο ποτό στο σταθερό μπολ.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διάλυμα αλατιού και νερού (40 ml νερού και 10 g
αλάτι). ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟ: είναι πολύ
σημαντικό για να επιτραπεί η μετάδοση της ψύξης από το σταθερό στο αφαιρούμενο μπολ.
3). Τοποθετήστε τον αποσπώμενο κάδο (G) με ασφάλεια φροντίζοντας να είναι στο ίδιο επίπεδο
με την κορυφή της μονάδας.
4). Τοποθετήστε το εξάρτημα ανάμιξης του αφαιρούμενου μπολ (F) και στερεώστε τον
αναδευτήρα στην θέση του γυρνώντας το κουμπί ασφάλισης (C) προς τα δεξιά. Η συσκευή είναι
τώρα έτοιμη για χρήση.
5). Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «χρήσιμοποιώντας το σταθερό
μπωλ" από τη παράγραφο 4 εως 10.
6). Για να αφαιρέσετε το μπολ ξεβιδώστε το κουμπί (C) προς τα αριστερά. Βγάλτε το μπολ (G).
Αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε το παγωτό μέσα στο μπολ και να το αποθηκεύσετε στον
καταψύκτη (-12°C**).
7). Αποσυνδέστε τη μονάδα όταν τελειώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Αναμίξτε τα συστατικά και το μίγμα παγωτού σε ένα ξεχωριστό μπολ.
• Χρησιμοποιήστε συστατικά που έχουν ήδη προψυχθεί.
• ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΜΠΩΛ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟ. Αυτό θα επιτρέψει την αύξηση
του όγκου στη μέγιστη χωρητικότητα του κάδου.
• Για να αποφύγετε το σχηματισμό πάγου ή παγετού, μην αφήνετε το παγωτό σε μπολ για πάρα
πολύ καιρό με την ψύξη του. Απενεργοποιήστε τη μονάδα όταν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή
σύσταση στο παγωτό. Σερβίρετε το παγωτό σε προ-ψύχθεντα μπωλ.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟ
Για να πετύχετε καλό, υγιές, φυσικό παγωτό, με τη σωστή συνοχή, εξαρτάται από τους εξής
παράγοντες:
• Μια συσκευή σε καλή λειτουργική κατάσταση: αφήστε αρκετό χώρο στις πλευρές της μονάδας,
έτσι ώστε να επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα. Αυτός ο αέρας είναι απαραίτητος
για την ψύξη του συμπιεστή.
• Καλά, φρέσκα υλικά.
• Μια καλή συνταγή: ένα τέλειο μίγμα των συστατικών και τέλεια επεξεργασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
• Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί πριν από κάθε είδους
εργασίες καθαρισμού.
• Πλύνετε τον αναδευτήρα, το διαφανές καπάκι, το κουμπί ασφάλισης και τον αποσπώμενο κάδο
με ζεστό νερό και σαπούνι.
• Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το σώμα της μηχανής.

ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!
• Αφού χρησιμοποιήσετε το αφαιρούμενο μπολ, είναι απαραίτητο να απομακρυνθεί κάθε ίχνος
του διαλύματος άλατος / ύδατος προκειμένου να αποτραπεί η διάβρωση.
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ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΓΩΤΟΥ
• Στην παγωτομηχανή:
Όταν το παγωτό είναι έτοιμο, μπορεί να διατηρηθεί στην παγωτομηχανή για περίπου 10 έως 20
λεπτά, με τον κινητήρα σβηστό. Πριν το σερβίρισμα, επανεκινήστε για αρκετά λεπτά μέχρι να
ανακτήσει το παγωτό τη σωστή συνοχή.
• Σε καταψύκτη:
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το παγωτό στην κατάψυξη εντός ενός αεροστεγούς δοχείου.
Μακροχρόνια η κατάψυξη δεν συνιστάται. Μετά από 1-2 εβδομάδες, η γεύση του παγωτού
γίνεται χειρότερη. Το φρέσκο παγωτό έχει μια καλύτερη γεύση και ποιότητα.
Αν οπωσδήποτε θέλετε να αποθηκεύσετε το παγωτό στην κατάψυξη, κάντε τα εξής:
• Βάλτε το παγωτό σε ένα καθαρό και ερμητικά κλειστό δοχείο.
• Η θερμοκρασία θα πρέπει τουλάχιστον να είναι -18 ° C.
• Αναγράψτε στο δοχείο, την ημερομηνία παρασκευής του παγωτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Το παγωτό είναι ευαίσθητο στα βακτήρια. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό η
παγωτομηχανή και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται να είναι καλά καθαρισμένα και στεγνά.
• ΜΗΝ ΞΑΝΑΨΥΧΕΤΕ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΛΙΩΣΕΙ.
• Βγάλτε το παγωτό από την κατάψυξη μισή ώρα πριν να σερβίρετε. Μπορείτε να το αφήσετε για
10/15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου για να αποκτήσει την σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Παγωτό από πρώτες ύλες ± 1 εβδομάδα
Σορμπέ 1-2 εβδομάδες
Παγωτό από μαγειρεμένα υλικά ± 2 εβδομάδες

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Ορισμένες συνταγές προϋποθέτουν μαγειρική. Προετοιμάστε το μίγμα τουλάχιστον μια μέρα
πριν για να διασφαλιστεί ότι θα χαλαρώσει εντελώς και θα επεκταθεί. Είναι πάντα προτιμότερο να
χαλαρώσει το βασικό μίγμα.
• Στην περίπτωση κρύων μιγμάτων καλύτερο αποτελέσμα επιτυγχάνεται με το κτύπημα των
αυγών και τη ζάχαρη με ηλεκτρικό μιξερ. Αυτό βοηθά στην αύξηση του όγκου του μίγματος.
• Η πλειοψηφία των μίγματων αποτελούνται από κρέμα, γάλα, αυγά και ζάχαρη. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε οτι κρέμα θέλετε, αλλά η γεύση και η υφή θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα
με την ποιότητα της κρέμας. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των λιπαρών στην κρέμα
γάλακτος, τόσο πλουσιότερο θα είναι το παγωτό. Για παράδειγμα, η κρέμα γάλακτος περιέχει το
ελάχιστο 36% λίπαρα, η σαντιγύ 30%,  η κρέμα για καφέ 18% και μισό μισό κρέμα γάλακτος και
γάλα 10% λιπαρά. Σε όλες τις περιπτώσεις, το σημαντικό είναι να διατηρηθεί πάντα η ίδια
ποσότητα υγρού. Για παράδειγμα, ελαφρύτερο παγωτό μπορεί να γίνει με τη χρήση περισσότερου
γάλακτος από οτι κρέμα, ή χωρίς κρέμα εντελώς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αποβουτυρωμένο γάλα, αλλά η υφή του παγωτού θα είναι πολύ διαφορετική.
• Το μίγμα παγωτού μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για αρκετές ημέρες. Ανακινήστε το καλά
πριν το βάλετε μέσα στον μπολ.
• Προσθέστε το μίγμα έως ότου το μπολ δεν είναι περισσότερο από μισογεμάτο. Το μίγμα αυξάνει
σε όγκο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
• Αλκοολούχα συστατικά επιβραδύνουν τη διαδικασία ψύξης. Το λικέρ/μπράντυ πρέπει να
προστεθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου στάδιου της προετοιμασίας.
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• Η γεύση της γρανίτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό ωρίμανσης και τη γλυκύτητα
των φρούτων και των χυμών που χρησιμοποιούνται. Δοκιμάστε το φρούτο πριν από την
προσθήκη στη συνταγή. Εάν είναι πάρα πολύ όξινο, προσθέστε ζάχαρη. Αν είναι πολύ ώριμο,
προσθέστε λιγότερη ζάχαρη ή να μην το προσθέσετε εντελώς. Να θυμάστε ότι το κρύο μειώνει τη
γλυκύτητα.
• Γλυκαντικές ουσίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη θέση της ζάχαρης. Σε αυτήν την
περίπτωση, προσθέστε το γλυκαντικό στο μίγμα και ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί εντελώς.
• Μίγματα που χρειάζονται θέρμανση δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στο μπολ μέχρι να είναι
εντελώς κρύα.
• Αν θέλετε να κάνετε το μίγμα πιο γλυκό κατά την προετοιμασία, μην προσθέτετε ζάχαρη
απευθείας μέσα στο μπολ (δεν διαλύεται). Σας συνιστούμε να διαλυθεί η ζάχαρη μέσα σε λίγο
νερό ή αποβουτυρωμένο γάλα και να περιχύσετε το σιρόπι (κρύο) μέσα στον κύλινδρο.
• Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται στις συνταγές πρέπει πάντα να πλένονται και να είναι στεγνά
πριν από τη χρήση. Ακόμα και όταν δεν διευκρινίζεται, τα φρούτα πρέπει να είναι πάντα
αποφλοιωμένα, χωρίς κέλυφος, χωρίς κουκούτσι, κλπ..
• Για να μειώσετε την ποσότητα του παγωτού, οι ενδεικτικές ποσότητες της συνταγής μπορεί να
μειωθούν λίγο ή στο μισό.
• Όταν χρησιμοποιείτε ωμά αυγά, βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα κατά το σπάσιμο τους ένα-ένα σε
ένα δοχείο και να ελέγχετε ότι:
1). Δεν έχουν άσχημη μυρωδιά.
2). Το ασπράδι είναι παχύ και όχι νερουλό και εφάπτεται στο κρόκο.
3). Ο κρόκος είναι στρογγυλός και διογκωμένος.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΛΑΘΟΣ;
Υπό κανονικές συνθήκες, η προετοιμασία του παγωτού δεν απαιτεί περισσότερο από 40-50 λεπτά.
Αν το παγωτό δεν είναι ακόμα έτοιμο μετά από 40-50 λεπτά, ελέγξτε πριν τα κατωτέρω σημεία
πριν επικοινωνήσετε με κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
• Τα συστατικά πρέπει να μπαίνουν μέσα στην παγωτομηχανή σε θερμοκρασία δωματίου ή, κατά
προτίμηση, σε θερμοκρασία ψυγείου. Δεν μπορεί να γίνει παγωτό από θερμά συστατικά.
• Το μπολ δεν πρέπει να είναι γεμάτο πάνω από το μισό. Αν η ποσότητα των συστατικών είναι
υπερβολική, ο χρόνος που απαιτείται για το σχηματισμό του παγωτού αυξάνεται σημαντικά και το
αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό.
• Ο συμπιεστής είναι εξοπλισμένος με μια συσκευή ασφαλείας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
ή αν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί αμέσως για οποιοδήποτε λόγο, τότε και πάλι
η λειτουργία του συστήματος ψύξης διακόπτεται. Αν συμβεί αυτό η συσκευή πρέπει να μείνει
κλειστή για 10 λεπτά πριν την θέσετε σε λειτουργία ξανά. Εάν δεν γίνει η απαραίτητη παύση 10
λεπτών τότε η συσκευή δεν θα αρχίσει να λειτουργεί, ακόμη και αν το κουμπί ψύξης είναι στη
θέση ON και η σχετική ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.
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ATTENTION: Pls keep the packaging boxes. They will be necessary in case you should return the machine
for repair or you should return it for any other reason. If the machine will be sent back with a packaging box
not suitable for transportation all repairing charges will be at charge of the sender, even if the machine is
under warranty . If the machines doesn't need to be repaired and the package will not be suitable the
machine will be returned to the sender too.

ATTENTION: Veuillez conserver les emballages. Ils seront necessaires au cas ou la machine serez
retournée pour réparation ou retournée pour n'import quelle raison. Si les machines seront retournées
dans un emballage pas conforme au transport toutes les frais de réparation seront à charge de
l'expéditeur aussi se la machine sera sous garantie. Aussi s'il ne s'agit pas de réparation et si l'emballage
ne sera pas conforme la machine ne sera pas acceptée et elle sera retournée à l'expéditeur.

CUIDADO: guardar los emballajes en el caso el aparato sea devuelto para reparacion o devoluciòn. En el
caso los aparatos seran entrgados en cajas no bien protegidas los gastos de la reparaciòn seran
cargados al cliente a pesar de la garancia, mientras las devoluciones no seran aceptadas.

ATTENZIONE: conservare gli imballi in caso la macchina debba essere restituita per riparazioni o resa. In
caso di macchine spedite in imballo non adatto alle modalità di trasporto gli interventi di riparazione
saranno interamente a carico del mittente a prescindere dalla garanzia, mentre i resi non saranno
accettati.

ACHTUNG: Bewahren Sie bitte immer die Originalverpackung. Falls das Gerät nicht in seiner
Originalverpackung zum Kundendienst zugeschickt wird, gehen die Kosten für die Reparatur auch
während der Garantiezeit zu Lasten des Kunden. Retouren ohne Originalverpackung werden verweigert.

ВНИМАНИЕ: пожалуйсто сохраните упаковачные коробки. Они нужны если понодобиться отдать
прибор в сервис ули его вернуть продавателью. В случае если прибор отправлен по почте не в
оригинальной упаковачной коробке, сервисные расходы будут полностью за счет отправителя, не
зависимо от гарантийных условий. Продаватель умеет право не принимать приборы не в
оригинальной упаковачной коробке.

NEMOX S.p.A. Via
E. Mattei, N°14

25026 Pontevico
Brescia - ITALY

www.nemox.com


