KLARSTEIN
CREAMBERRY

Technická data
Číslo produktu

10028924, 10028925

Napájení
Výkon

220-240 V ~ 50-60 Hz
7,3 - 9,5 W

Popis produktu
1
2
3
4
5

Napájecí jednotka
Víko
Lopatka
Vnitřní miska
Vnější miska

Před použitím
1.
2.
3.
4.

Odstraňte obal.
Umyjte části, které budou ve styku se surovinami.
Vnitřní misku nechte 8 hodin v mrazáku.
Připravte si recept na zmrzlinu nebo sorbet a nechte ho vychladnout v chladničce.

Použití

1. Nasaďte napájecí
jednotku.

2. Nasaďte lopatku.

3. Vnitřní misku vložte do
vnější poté jak byla 8
hodin v mrazáku.

4. Nasaďte vrchní část

5. Zapojte do napájení a zařízení pípne.

6. Stisknutím tlačítka "7" přidáváte 1 min.

7. Rozmezí je 20 až 40 minut

8. zmáčkněte start "6"

9. Před přidáním směsi na zmrzlinu můžete
zařízení pozastavit tlačítkem start.

10. Nalijte směs na zmrzlinu maximálně 5 cm
od okraje.

11. Nechte směs dosáhnout požadovanou
konzistenci. Může to trvat 15 - 30 min.
Většina receptů je hotová časné

Důležité poznámky
• Nezastavujte zařízení během mrazení směsi, mohlo by to způsobit přilepení na vnitřní misku a
poškodit následný pohyb lopatky.
• Aby se zabránilo přehřátí motoru, bude se měnit směr otáčení lopatky pokud se směs začne
stávat příliš tuhou. V případě, že se otáčení neustále mění zastavte zařízení, když je směs
připravena
• V případě přehřátí motoru se přístroj zastaví. Před dalším použitím jej nechte dostatečně
vychladnout.
• Po dokončení vyjměte zmrzlinu z vnitřní misky.
• Nepoužívejte kovové předměty na vyjmutí zmrzliny.
Důležité poznámky pro použití vnitřní misky
Nevytahujte vnitřní misku dříve než se ji chystáte použít.
Před zmrazením vnitřní misky ji vložte do plastového sáčku a nechte ve svislé poloze
Vždy se ujistěte, že je miska zcela suchá před tím než ji zmrazíte.
Nepropichujte ani neohřívejte vnitřní misku.
Vnitřní miska musí být umístěny do mrazáku s teplotou - 18 ° C nebo nižší po dobu alespoň 8
hodin.
• Pro lepší výsledek ochlaďte ingredience před použitím.
• Přidání alkoholu zpomaluje účinek mrznutí.
•
•
•
•
•

Čištění a údržba
• Nemyjte v myčce.
• Vnitřní misku nechte dosáhnout pokojovou teplotu před tím než ji začnete mýt, a nikdy ji
neponořujte do vody.

Recepty

Banana Ice Cream
Ingredience:

Příprava:

1 velký zralý banán
200 ml odstředěného mléka
100 ml smetany
50 g cukrářského cukru

S banánu udělejte pyré. Smíchejte s mlékem,
smetanou a cukrem. Nalijte směs do vnitřní
misky během chodu lopatky. Po dosažení
požadované struktury zastavte.

Raspberry Frozen Yoghurt
Ingredience:
200 g čerstvých malin
100 g cukrářského cukru
200 ml bílého jogurtu

Příprava
Maliny rozmačkejte na pyré, pro hladkou
konzistenci přeceďte. Přidejte cukr abílý
jogurt a promíchejte. nalijte směsdo vnitřní
misky během chodu lopatky. Po dosažení
požadované struktury zastavte.

Chocolate Mint Ice Cream
Ingredience:

Příprava:

200 ml odstředěného mléka
50 g cukrářského cukru
200 ml smetany
mátový extrakt
strhanou čokoládu

Cukrářský cukr a mléko umístěte do hrnce a na
nízké teplotě míchejte do rozpuštění cukru. Potom
nechte vychladnout. Vmíchejte smetanu a pár
kapek mátového extraktu do vychladlého mléka.
Nalijte směs do vnitřní misky během chodu lopatky.
Když směs začne mrznout, přidejte strouhanou
čokoládu.

Strawberry Ice Cream
Ingredience:

Příprava:
Z jahod udělejte pyré a přidejte zbylé suroviny.
Nalijte směs do vnitřní misky během chodu lopatky.

250 g čerstvých jahod
100 g cukrářského cukru
100 ml smetanyšťávu z
1/2 malého citronu

Lemon Sorbet
Ingredience:
2 žloutky
50 g cukrářského cukru
200 ml odstředěného mléka
200 ml smetany
vanilkový extrakt

Příprava
Smíchejte žloutky spolu s cukrem. V hrnci přiveďte
mléko pomalu do varu a pak slijte se směsí žloutku
a cukru. Potom míchejte do tehdy dokud nezačne
houstnout a tvořit film. Nenechte směs vřít. Nechte
vychladnout a přimíchejte smetanu a vanilkový
extrakt. Nalijte směs do vnitřní misky během chodu
lopatky.

Důležitá likvidace
Tento elektrický spotřebič nepatří do domácího odpadu. Pro správnou likvidaci se
obraťte na veřejnou sbírku ve Vaší komunitě. Podrobnosti o umístění sběru
elektrického odpadu, jakož i množstevní omezení za den / měsíc / rok, stejně jako o
náklady vynaložené na sběr najdete na místním úřadě Vaší obce.

Prohlášení o shodě
Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.
Tento produkt je v souladu s těmito evropskými směrnicemi:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)

