
HU 1 
A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

Fagylaltkészítő gép
Használati útmutató

HU

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig elége-
dett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Műszaki jellemzők
Modellszám: BL 1000
Teljesítményfelvétel: 220-240V ~50Hz 15W
Szabvány: EN 60335-1/A2:2006
Zajszint: 75 dBa

Biztonsági óvintézkedések
Használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.
Tisztítás vagy bármilyen karbantartási művelet előtt 
kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Gyermekek 
csak felnőtt személy felügyelete mellett használhatják 
a készüléket. A kábelt mindig úgy vezesse el, hogy gye-
rekek ne férhessenek hozzá. Ne használja a készüléket, 
ha a kábel megsérült, ha a gép meghibásodott, leesett 
vagy egyéb más sérülés érte.
Ne tegye a kábelt, a kábeldugót és a gépet folyadékba, 
balesetveszélyessé válhat, tüzet, áramütést vagy sze-
mélyi sérülést okozhat. Soha ne használjon a készülék-

hez nem hozzá tartozó (nem a készlet részét képező) 
tartozékokat.
Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez. Tartsa távolt kezét, 
haját, ruházatát, asztalterítőket és más eszközöket a 
készülék mozgó részeitől. Ne használja kültéren. Soha 
ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. Ne 
engedje, hogy a gyerekek a géppel játsszanak.
A készülék kizárólag háztartási célokra kifejlesztett, és 
kizárólag rendeltetésének megfelelő célra használható. 
Fagylaltkészítés előtt alaposan tisztítsa meg a készülék 
tartozékait.
Soha ne fagyasszon le újra olyan fagylaltot, amely már 
egyszer részlegesen vagy teljesen felolvadt. Mindig 
frissen készített fagylaltot fogyasszon.
Ha azt tapasztalja, hogy a folyadék kifolyik a gépből, 
kapcsolja ki, és forduljon szakszervizhez. A folyadék 
nem mérgező. 
Ne helyezze a gépet forró felületekre (tűzhely, főzőlap) 
vagy nyílt láng közelébe. Ne használja a gépet, ha meg-
sérült a kábel. Cseréltesse ki a kábelt szakszervizben.
A terméket nem használhatják gyermekek, testi 
vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, valamint 
olyan felhasználók, akik nem ismerik a termék 
rendeletetésszerű használatára vonatkozó tudnivalókat 
és biztonsági óvintézkedéseket.

Útmutató a megsemmisítéshez 
Ha a készülék véglegesen meghibásodott, ne dobja a 
háztartási szemétgyűjtőbe. Alapanyagainak megfelelő-
en dobja ki a szelektív hulladékgyűjtőbe.

Áram alá helyezés előtt
Ellenőrizze, hogy a gép feszültség értéke megfelel-e a 
hálózati aljzat feszültségének.

Az első használat előtt
1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
2.  Mossa tisztára az egyes részeket (lásd útmutató 

vonatkozó fejezete – Tisztítás)

Előkészületek a fagylaltkészítéshez
1.  kb. 12 órával a fagylaltkészítés előtt tegye a tálat (7. 

alkatrész – lásd Alkatrészek bemutatása) fagyasztóba
2.  kb. 1 órával a fagylaltkészítés előtt készítse elő az 

alapkeveréket (a recept szerint) és tegye fagyasztóba.
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Alkatrészek bemutatása
1. Motoros rész
2. Gomb: bekapcsolás/kikapcsolás
3. Rögzítő zár
4. Betöltő nyílás a fagylalt alapanyagokhoz
5. Keverőlapát
6. Mixer forgató áttétel
7. Belső tál
8. Külső tál
9. Fagylalt adagoló
10. Talp
11. Kábel és csatlakoztató dugó
12. Külső tál fedele

Üzembe helyezés
1.  Tegye a belső tálat a fagyasztóba nagyjából 12 órára.
Ne döntse meg a tálat. Ha a keverék nem fagy meg 

eléggé, a fagylalt állaga nem lesz megfelelő. 
2.  Kb. egy órával fagylaltkészítés előtt készítse el a 

fagylalt keveréket és tegye hűtőszekrénybe.
3. Helyezze rá a külső tálat a talpra.
 4.  Vegye ki a belső tálat a hűtőből és helyezze bele a 

külső tálba.
A kiemeléshez használjon kesztyűt vagy száraz kony-

haruhát. Ne érintse meg a tál külső felületét. Lassan 
és óvatosan helyezze bele a külső edéybe. Ellenőriz-
ze, hogy a belső tál pontosan illeszkedik-e a helyére 
a külső edényben.

5.  Helyezze a belső tálba a keverőlapátot a mixerrel 
együtt, a forgató áttétel lefelé.
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6.  Helyezze rá a fedelet a külső tálra. Az illesztésnél 
fi gyeljen a jelzésekre. Fordítsa el a fedelet az óramu-
tató járásának irányában.

7.  Helyezze rá a motoros részt a fedélre és rögzítse a 
zárral.

8.  Helyezze fel az adagolót a külső tál aljára a képen 
látható módon.

9.  Ezután bekapcsolhatja/kikapcsolhatja a gépet a 
gombbal.
Fordítsa a gombot ON fokozatra.

A fagylalt hozzávalók betöltése előtt kapcsolja be a 
gépet, így megakadályozhatja, hogy a keverék azonnal 
a belső tál falára fagyjon.
10.  Kapcsolja be a gépet, majd a beöntő nyíláson 

keresztül töltse meg a tálat az előkészített fagylalt 
alapkeverékkel.
Betöltés előtt ellenőrizze, hogy az adagoló lezárt 
állapotban legyen!
Az alapanyagot a tál felső peremétől max. 4 centi-
méteres szintig töltse, mert a keverés során megnő 

a térfogata.
11.  Keverje addig a alapanyagokat, amíg teljesen meg 

nem fagy, vagy el nem éri a megfelelő állagot. Ez 
akár 30 percet is igényelhet. A folyamat alatt ne 
kapcsolja ki a gépet, mert a fagylalt könnyedén a tál 
falára fagyhat és leblokkolhatja a keverőlapátot.

Túlforrósodás esetén a biztosíték leállítja a motort. 
Ilyenkor kapcsolja ki a gépet, húzza ki a kábeldugót a 
fali aljzatból és hagyja lehűlni.
12.  Az elkészült fagylaltot az adagoló kar lenyomásával 

egyszerűen adagolhatja a gépből. 
Adagolás közben a motoros egységnek bekapcsolt 
állapotban kell lennie.

13.  A belső tál kiürítése után kapcsolja ki a gépet, szed-
je szét és tisztítsa meg.

Fontos
Ne használjon fém eszközöket a fagylalt kiszedéséhez. 
Ne vegye ki a fagyasztóból addig a tálat, amíg a gépet 
megfelelően elő nem készítette.

Megjegyzések
Javasoljuk, hogy a belső tálat mindig tartsa az alap-
keverékkel a fagyasztóban, használatra készen. A tál 
mindig álló helyzetben tartsa a hűtőszekrényben. A 
fagyasztóba helyezés előtt ellenőrizze, hogy a tál száraz 
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legyen.
A tálat ne lyukassza ki, és ne melegítse fel.
A tálat tegye legfejjebb -18˚C-ra állított fagyasztóba 
10 - 12 órára.
Fagylaltkészítés előtt hagyja az alapkeveréket lehűlni 
fagyasztóban.
Az alkohol lelassítja a fagyási folyamatot.

Tisztítás
Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
A motoros részt soha ne merítse vízbe, védje nedves-
ségtől a kábelt és kábeldugót is.
A gép tartozékai nem tisztíthatók mosogatógépben.
Ne tisztítsa tisztítószerekkel, súroló eszközökkel és más 
maró hatású anyagokkal.

Belső tál
Tisztítás előtt várja meg, hogy a tál felvegye a szobahő-
mérsékletet.
Mossa ki a tál belsejét, majd törölje szárazra. Ne merítse 
vízbe.

Keverőlapát
Vegye ki a lapátot. Mossa tisztára, majd törölje szárazra.

Fedél
Mossa tisztára, majd törölje szárazra a fedelet.

Motoros egység
Külső felületét törölje tisztára nedves kendővel, majd 
törölje szárazra.

Külső tál és alátét
Mossa tisztára, majd törölje szárazra.

Hozzávalók előkészítése
A fagylalt alapot az alábbi módon készítse el:
2 kanál 60 - 80˚C-os vízben oldjon fel kellő mennyi-
ségű étkezési zselatint. Keverje addig, amíg a zselatin 
megfelelő állagú lesz. 
Keverje össze a tejet, tejszínt, cukrot és a feloldott zse-
latint. Egészen addig kevergesse, hogy a cukor teljesen 
elolvadjon (javasoljuk, hogy használjon porcukrot).
Adja hozzá a további hozzávalókat: csokoládéreszelék, 
dzsúsz, vaníliakivonat, összeturmixolt gyümölcs stb. 
(kivéve alkohol).
Tegye fagyasztóba lehűlni 10-15 órára a keveréket. 
Töltse a keveréket a belső tálba, közben kapcsolja be a 
keverőlapátokat.
Az alkoholos hozzávalókat csak azután adja hozzá, ha 
már a fagylalt elkészült. 

Receptek
A következő receptekben felsorolt gyümölcsökön kívül 
más ízeket, hozzávalókat is kipróbálhat. Lényeges az, 
hogy az alap hozzávalókat mindig keverje hozzá (tej, 

tejszín, zselatin és cukor).

Vanília fagylalt
10 g vaníliakivonat
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Keverje össze a vaníliakivonatot a zselatinnal, tejjel, 
tejszínnel és cukorral. Töltse bele a belső tálba. Hűtse 
le a keveréket egészen addig, amíg megfelelő állagúra 
megdermed.

Kávé fagylalt
3 g instant kávé
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Keverje össze az instant kávét a zselatinnal, tejjel, 
tejszínnel és cukorral. Töltse bele a belső tálba. Hűtse 
le a keveréket egészen addig, amíg megfelelő állagúra 
megdermed.

Fagylalt fekete teából
50 ml fekete tea
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Keverje össze a fekete teát a zselatinnal, tejjel, tej-
színnel és cukorral. Töltse bele a belső tálba. Hűtse le 
a keveréket egészen addig, amíg megfelelő állagúra 
megdermed.

Banán fagylalt
30 g érett banán
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Turmixolja szét a banánt. Keverje össze a banánt a 
zselatinnal, tejjel, tejszínnel és cukorral. Töltse bele a 
belső tálba. Hűtse le a keveréket egészen addig, amíg 
megfelelő állagúra megdermed.

Csokoládé fagylalt
50 g csokoládéreszelék
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Keverje össze a zselatint, tejet, tejszínt és a cukrot. 
Töltse bele a belső tálba. Hűtse le a keveréket, majd 
adja hozzá a csokoládéreszeléket. Hűtse le a keveréket 
egészen addig, amíg megfelelő állagúra megdermed. 
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Eper fagylalt
50 g eper/eperlé
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Turmixolja szét az epret. Keverje össze az epret vagy 
eperlét a zselatinnal, tejjel, tejszínnel és cukorral. Töltse 
bele a belső tálba. Hűtse le a keveréket egészen addig, 
amíg megfelelő állagúra megdermed. 

Citrom fagylalt
50 ml citromlé
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Facsarja ki a citrom levét. Keverje össze a citromlét a 
zselatinnal, tejjel, tejszínnel és cukorral. Töltse bele a 
belső tálba. Hűtse le a keveréket egészen addig, amíg 
megfelelő állagúra megdermed.

Szőlő fagylalt
50 g szőlő
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Facsarja ki a szőlő levét. Keverje össze a szőlőlét a 
zselatinnal, tejjel, tejszínnel és cukorral. Töltse bele a 
belső tálba. Hűtse le a keveréket egészen addig, amíg 
megfelelő állagúra megdermed.

Narancsos fagylalt
50 ml narancslé vagy dzsúsz
5 g zselatin
200 - 250 ml tej
200 ml tejszín
50 g cukor
Facsarja ki a narancsot. Keverje össze a narancslét vagy 
dzsúszt a zselatinnal, tejjel, tejszínnel és cukorral. Töltse 
bele a belső tálba. Hűtse le a keveréket egészen addig, 
amíg megfelelő állagúra megdermed.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berende-
zések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes 
megrongálódás után, amikor a javítása már nem 

gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, 
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt 
gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és 
az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen
szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az
illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szeme-
telés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket

vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem 
adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát ész-
lel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa 
be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutató-
val eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás 
esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkat-

részkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghi-

básodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus 

hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat 
stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében 
keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő 
meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem 
megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő 
meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoz-
tatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése 
céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.
Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


