
Ariete 78 Sweet Party Granita 
Jégkása-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, vagy rajtuk. 
4. Mindig sík, egyenletes, jól megvilágított felületen használja a 

készüléket. 
5. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, 

stb.). 
6. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel. 
7. Ne engedje, hogy 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. 8 éven felüli gyermekek a készüléket 
használhatják. 

8. A tisztítás és a karbantartás csak 8 éves kortól végezhető a 
készüléken. 

9. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. 
10. Ne merítse a készülék testet, a tápdugót vagy a tápkábelt vízeb 

vagy más folyadékba. Minidg nedves ruhával törölje tisztára. 
11. Ha a készülék nincs használatban, akkor is húzza ki a 

konnektorból, mielőtt tartozékokat tesz rá vagy vesz le róla, illetve 
tisztítás előtt. 

12. A kezei mindig legyenek szárazak amikor a készüléket használja, 
vagy a kapcsoló gombokhoz, a tápdugóhoz vagy a tápkábelhez 
nyúl. 

13. Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a konnektorból. 
14. Ne használja a készüléket ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy 

ha a készülék hibás; ez esetben vigye el a legközelebbi hivatalos 
márkaszervizbe. 

15. Hosszabbítók használata esetén, azoknak meg kell felelniük a 
készülék teljesítményének, a kockázatok elkerülése érdekében a 
felhasználó és a környezet tekintetében. A nem megfelelő 
hosszabbítók hibákat okozhatnak. 

16. Ne engedje, hogy a tápkábel olyan helyre lógjon, ahol gyermekek 
elkaphatják. 

17. Csak eredeti, és a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket 
használjon, a készülék biztonságos működése érdekében. 

18. A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas, ipari vagy 
kereskedelmi célra nem. 

19. 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. 

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

21. 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. 

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

23. Tartsa az ujjait, eszközöket, stb. Távol a jégvödörtől miközben a 
készülék működik, hogy csökkentse a személyi sérülés és a 
készülék sérülésének kockázatát. Az eszközök vagy éles és fém 
tárgyak nem használhatók a jégvödörben. Az ilyen eszközök 
károsíthatják a készüléket. Ehelyett gumi vagy fa eszközöket 
használjon, amikor a készülék ki van kapcsolva. 

24. A tartályban éles penge van. Körültekintően kezelje a tartályt az 
összeszerelés, szétszerelés és tisztítás során. 

25. Mielőtt bekapcsolja a készüléket, ellenőrizze, hogy a jégvödörben 
és a tartályban nincs idegen test, és hogy tiszták. 

26. Soha ne érjen a mozgó részekhez. 
27. Ne tegye a kezét a jégvödör alá amikor a készülék működik és be 

van dugva a konnektorba. 
28. Ne működtesse a készüléket üresen. 
29. A készüléket ne használja folyamatosan 5 percnél tovább. Várja 

meg, míg a motor lehűl, mielőtt ismét bekapcsolja a készüléket. 
30. Mielőtt leveszi a jégvödröt vagy a tartályt, húzza ki a készüléket a 

konnektorból. 
31.  A készülék eltávolítását illetően a 2009/96/CE 

Európai Direktívának megfelelően kérjük tegyen a 
készülékhez mellékelt útmutatónak megfelelően. 

NE DOBJA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT 
A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE 
Minden csomagolósanyagot távolítson el a készülékről és tartozékairól. 
Tegye a motort (E) a ttalp (G) nyílásába: nyomja le a motor testet. 
FIGYELEM! 
Használat előtt javasoljuk, hogy minden kivehető tartozékot mosson el 
ami érintkezni fog a jéggel (tartály, jégvödör, rögzítő nút és fedél) vízzel 
és általános mosogatószerrel. 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
FIGYELEM! 
A tartozékok felszerelése és leszerelése idején a készüléket kapcsolja ki 
és húzza ki a tápdugót a konnektorból. 
A tartályban éles penge található. Körültekintően bánjon a tartállyal 
összeszereléskor, szétszereléskor és a tisztítás során.  
A készülék használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy minden 
tartozékot megfelelően felszerelt: 

- Helyezze a tartályt (D) a motorra (2. Ábra). Állítsa a tartályon 
lévő fület a készülék testen lévő nyílásba (3. Ábra). 

- Helyezze a jégvödröt (C) a tartályba (4. Ábra). 
- Helyezze a rögzítő nútot (B) a jégvödrön lévő lyukba (5. Ábra). 

Forgassa az óramutató járásával megegyezően a jégvödör 
rögzítéséhez. 

- Tegyen egy poharat a talpra (G), a jégvödör alá. 
Ha papírpoharat használ, tegye egy nehezebb pohárba. 

- Tegyen jeget a vödörbe (6. Ábra). 
Soha ne tegyen jeget a MAX jelzés fölé. 

- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. 
- Tegye a fedelet (A) a tartályra (7. Ábra). Állítsa a fedélen lévő 

fület a készülék testen lévő nyílásba (8. Ábra). 
- Forgassa a fedelet az óramutató járásával ellentétes 

irányban. A fedélen lévő fül beleér a készülék testbe, és 

beindítja a motort (9. Ábra). A vödör forogni kezd, és az 
összetört jég a pohárba kerül. A fedelet kézzel zárva kell 
tartani (10. Ábra). 

- A vödör forgásának megállításához forgassa a fedelet az 
óramutató járásával megegyezően: a fedélen lévő fül 
kicsúszik a készülék testből (8. Ábra). 

- Húzza ki a készüléket a konnektorból. 
A működés végén a jégvödörben és a tartályban maradhat jég, ezt 
távolítsa el. 
FIGYELEM 
A készüléket ne működtesse folyamatosan 5 percnél tovább. Várja meg, 
hogy a motor lehűljön, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket. 
Első használatkor enyhe szag egy kevés füst jelenhet meg. Ez normális, 
és a készülék részeinek olajozásából adódik. 
A használat közben hallott hangok normálisak. 
TISZTÍTÁS  
Figyelem! Minden, alább részletezett tisztításhoz kapcsolja ki és húzza 
ki a készüléket a konnektorból. 
A rendszeres tisztítás és karbantartás hosszabb élettartamot biztosít a 
készüléknek. Soha ne tegye a készülék részeit mosogatógépbe. Ne 
irányítson rájuk közvetlenül vízsugarat. 
Minden műveletet akkor végezzen, ha a készülék hideg. 
A tartályban éles penge található. Körültekintően bánjon a tartállyal 
összeszereléskor, szétszereléskor és a tisztítás során.  
- Teljesen szerelje szét a készüléket. 
- Mossa el a fedelet (A), a jégvödröt (C), a tartályt (D) és a rögzítő nútot 

(B) meleg, mosogatószeres vízzel. Szárítsa meg a tartozékokat. 
- Tisztítsa meg a motor testet (E) és a talpat (G) nedves szivaccsal 

vagy ruhával. 
- Szerelje össze a készüléket. A készülék talpa a készülék testtől külön 

tárolható. 
Figyelem! Ne használjon maró vegyszereket vagy fém eszközöket. 
Minden alkatrészt öblítsen el és teljesen szárítson meg. 
Ne tárolja a műanyag részeket a hűtőgépben. 
TANÁCSOK 
Ha a készülék sokat van használatban, próbálja a jégkockákat 
szobahőmérsékleten hagyni néhány percig. 
Soha ne töltse a jégvödröt a MAX szint fölé. A fedelet erőltetés nélkül 
kell a tartályra zárni. 
A készülék kocka alakú jeget hatékonyabban töri össze, mint a kerek 
alakút. 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
A Fedél 
B Rögzítő nút 
C Jégvödör 
D Tartály 
E Motor test 
F Tápkábel és tápdugó 
G Támasztó talp 
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