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Všeobecné upozornenia: 

PRED POUŽITÍM SI PREČITAJTE NÁVOD NA POUŽITIE 

Pred aj počas používania je potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami: 

- Po rozbalení produktu sa presvedčte či obsahuje všetky časti. V opačnom prípade nepoužívajte prístroj a obráťte sa na predajcu. 

Predmety použité pri balení produktu (plastové sáčky, kartón, polystyrén atď.) musia byť uložené mimo dosahu detí, z dôvodu 

nebezpečenstva a musia byť likvidované v súlade s platnými európskymi normami. 

- Skontrolujte či údaj napätie vo Voltoch  na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. 

- Nikdy neťahajte za napájací kábel, keď prístroj vyberáte zo zásuvky. 

- Skontrolujte či sa kábel nedotýka teplého alebo ostrého povrchu. Ak sa napájací prívod tohto spotrebiča poškodí, musí byť prívod 

nahradený výrobcom jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej 

situácie. Nikdy nepoužívajte spotrebič ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, obráťte sa na predajné 

miesto, kde ste spotrebič zakúpili. Spotrebič zapojte len do zásuvky so striedavým elektrickým prúdom. 

- Tento produkt je určený len na používanie, ktoré je uvedené v tomto návode. Každé iné použitie je považované za nesprávne 

a nebezpečné a nepodlieha záruke spotrebiča. Výrobca nie je zodpovedný za vady spôsobené nesprávnym používaním. 

- Aby sa zabránilo nebezpečnému prehriatiu, odporúča sa rozvinúť kábel v celej svojej dĺžke. Vyhýbajte sa blízkosti ostrých hrán 

a prívodového káblu počas používania.  

- Neukladajte a nepoužívajte spotrebič na tepelnej doske alebo v blízkosti otvoreného plameňa (pri plynovom sporáku). 

- V prípade ak sa objavia neobvyklé zápachy vychádzajúce zo spotrebiča, z bezpečnostných dôvodov ho ihneď vypnite. 

- Pred každou údržbou spotrebič vypnite. 

- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín, vyhýbajte sa vstrekom vody. 

- Nikdy sa spotrebiča nedotýkajte mokrými rukami alebo nohami. 

- Spotrebič nepoužívajte s bosými nohami. 

- Spotrebič nevystavujte atmosférickým vplyvom (dážď, slnečné žiarenie, atď.) 

- Udržujte ho v bezpečnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (radiátor, atď.) 

- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť, či nedostatok 

skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované, 

čo sa týka použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.  

- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať. 

- Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. 

Spotrebič tak bude nepoužiteľný. 

ODPORÚČA SA ZNEŠKODNIŤ ČASTI ZARIADENIA, KTORÉ BY MOHLI BYŤ NEBEZPEČNÉ, HLAVNE PRE DETI, KTORÉ 

BY SA MOHLI SO SPOTREBIČOM HRAŤ. 

 

 

 

POPIS SPOTREBIČA obr.1 

 

1. Blok motora 

2. Vypínač (on/off) 

3. Západka lopatky 

4. Priesvitný vrchnák 

5. Lopatka 

6. Mraziaca miska 

 

                                                                                                                                 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Pred prvým použitím prístroja: 

Umyte mraziacu misku, vrchnák, lopatku a príslušnú západku použitím hubky alebo mokrej handričky vlažnou vodou a neutrálnym 

prostriedkom. Nepoužívajte umývačku riadu. Opláchnite a dokonale osušte. 

Mrazenie misky 

Najdôležitejšia fáza prípravy zmrzliny je nepochybne správne zamrazenie misky.  

PRED použitím výrobníka na zmrzlinu a pridaním zmesi ingrediencií, je nevyhnutné overiť, že tekutina v stene misky je kompletne 

zmrazená. Vložte mraziacu misku do mrazničky. Skontrolujte teplotu mrazničky – musí byť cca – 18°C. Čas potrebný na rovnomerné 

zamrazenie misky (min. 8 hodín) závisí od teploty mrazničky a množstva výrobkov v nej. Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku umiestnite 

misku do najnižšej časti mrazničky, kde je teplota najnižšia. Pre kontrolu stupňa zamrazenia miskou potraste – nesmie byť počuť zvuk 

tekutiny vo vnútri, ktorá sa hýbe. 

Montáž prístroja 

Zatočte blokom motora (1) a vložte západku lopatky (3). Namontujte blok motora do priesvitného vrchnáka (4); zasuňte otvor štrbiny s 

okrajom veka a zatlačte vrchnák a blok motora do seba tak, aby dobre zapadli. Namontujte lopatku (5). 

Vyberte mraziacu misku (6) z mrazničky o overte či je rovnomerne zmrazená. Položte blok motora na misku a zafixujte ju otočením v smere 

hod. ručičiek. Stlačte vypínač (2) na začatie rotácie lopatky.  

Pridajte ihneď zmes ingrediencií cez otvor v hornej časti priesvitného vrchnáka.  



Nechajte zapnuté cca 20-40 minút. Nenechávajte zapnuté dlhšie ako 1 hodinu.  

Rada: konzistencia domácej zmrzliny je obyčajne jemnejšia ako tá priemyselnej zmrzliny. Ak je zmrzlina príliš tekutá: vylejte ju do ďalšej 

misky pomocou gumenej lopatky alebo drevenej varešky a vložte ju do mrazničky, aby zmrzlina stvrdla;  

Znížte počet vajec v zmesi; 

Uložte zmes do chladničky na 30 minút pred jej vliatím do mraziacej misky.  

 

ČISTENIE a ÚDRŽBA: 

Mraziaca miska, lopatka a vrchnák môže byť umyté vlažnou vodou a neutrálnym prípravkom. Poriadne opláchnite. Neumývajte žiadnu časť 

v umývačke riadu. Očistite blok motora handričkou navlhčenou vlažnou vodou. Nikdy neponárajte blok motora do vody. Pred uskladnením 

prístroja, skontrolujte, či sú všetky časti kompletne suché. Nevkladajte nikdy mraziacu misku do mrazničky, pokiaľ nie je absolútne suchá. 

Neuskladňujte blok motora, lopatku alebo západku v mrazničke.  

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kapacita: 0,50 l 

Príkon: 7 Watt 

Napätie: 220-240V ~ 50Hz 

 

Z dôvodu neustáleho zlepšovania si výrobca vyhradzuje právo na zmeny a zlepšenia predmetného produktu bez predchádzajúceho 

upozornenia.  

 

LIKVIDÁCIA 

 Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému 

domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní 

tohto výrobku získate na miestnom úrade, alebo v najbližšej zberni odpadu. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 

s platnými predpismi udelené pokuty.  

 

ZÁRUČNÝ LIST 

Záruka 24 mesiacov odo dňa predaja sa vzťahuje na materiálne a výrobné vady. V prípade reklamácie je nutné preukázať sa dokladom 

o predaji potvrdeným pečiatkou predajcu.  

Ak je potrebná technická asistencia, obráťte sa na predajcu. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie neodborným zásahom.  

Podmienky záruky: 

V prípade, že sa preukážu materiálne alebo výrobné vady počas záručnej doby, garantujeme bezplatnú opravu, len ak: 

- prístroj bol používaný správnym spôsobom a na účel, na ktorý bol vyrobený; 

- prístroj bol opravený odborníkom, t.zn. osobou odporúčanou výrobcom; 

- bude preukázané zakúpenie prístroja dokladom o predaji 

- nie sú súčasťou záruky časti, ktoré majú normálne opotrebenie    

 

Čiže sú zo záruky vylúčené všetky časti, ktoré boli poškodené/zlomené náhodným spôsobom/pádom a ktoré podliehajú opotrebeniu ( napr. 

žiarovky, batérie ) a taktiež vady spôsobené iným používaním ako domácim, nedbalosť pri používaní alebo údržbe, škody spôsobené 

prepravou a všetky vady, ktoré sa priamo nevzťahujú na výrobcu. 

 

Ak sa počas záručnej doby vyskytne vada, ktorá sa nedá opraviť, prístroj bude bezplatne nahradený. 

 

 Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti. 

Smernica Európskeho parlamentu a  Rady 2011/65/EÚ z  8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok 

v elektrických a elektronických zariadeniach 

Distribútor : AB LINE s.r.o. 
Partizánska 93 

058 01  Poprad 

Tel.:   052-7765042 
e-mail: abline@abline.sk 

web: www.abline.sk, www.abdomacnost.sk 
 

Model Dátum nákupu Pečiatka predajcu Podpis predajcu 
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RECEPTY

Vanilková zmrzlina 

Ingrediencie: 1,5 žĺtka – 25 g cukru – 100 ml 

mlieka – 50 ml smotany – niekoľko kvapiek 

vanilkového extraktu. 

Nechajte prevariť mlieko. Vyšľahajte žĺtka 

s cukrom, až kým sa zmes nezosvetlí. Pomaly 

vlejte mlieko a dobre premiešajte. Prelejte 

všetko do kastrólika a zohrejte, za stáleho 

miešania drevenou vareškou až kým zmes 

nezhustne e vytvorí tak povlak na vareške. 

Dávajte pozor, aby zmes nezovrela. Vmiešajte 

smotanu a vanilkový extrakt. Nechajte 

vychladnúť a vlejte zmes do mraziacej misky, 

zapnite rotáciu lopatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrónový sorbet 

Ingrediencie: 60 ml citrónovej šťavy, šťava z ½ 

pomaranča, 85 g cukru, 85 ml vody, ½ bielka. 

Zohrejte citrónovú šťavu so šťavou z pomaranča, 

vodu a cukor v kastróliku. Priveďte do varu 

a nechajte ľahko variť 2-3 minúty. Nechajte 

vychladnúť. Vyšľahajte bielok a vmiešajte do 

kastrólika. Vlejte zmes do mraziacej misky, 

zapnite rotáciu lopatky. 


