
 

 

JÄÄTISEMASIN PRINCESS 

 MUDEL 01.282605.01.001 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

SEADME OSAD 

1. Mootorikorpus 

2. Taimeri nupp 

3. Start/paus nupp 

4. Segamislaba 

5. Täiteava kaas 

6. Sügavkülmutuskauss 

7. Korpus 

 

OHUTUS 

Ohutusjuhiste eiramisest tulenev kahju ja/või 

õnnetused ei kuulu seadme tootja ega edasimüüja 

vastutusalasse. 

 Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see 

lasta tootja poolt volitatud 

remondiettevõttes välja vahetada, 

vältimaks ohuolukorra tekkimist.  

 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, 

vältige juhtme sõlmekeeramist.  

 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele 

aluspinnale.  

 Seadet tohib kasutada ainult koduses 

majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  

 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. 

Seadet võivad kasutada suuremad lapsed 

ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste 



 

 

puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid 

juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme 

kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 

Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  

 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku.  

 Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne liikuvate ja muude osade vahetamist või 

eemaldamist.  

 Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet 

hakatakse koost lahti võtma või puhastama.  

 Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga.  

 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes asutustes, nagu 

personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades, hotellide/majutusasutuste 

kliendiruumid, kodumajutuse asutused, taluköögid. 

 Ärge kasutage selle seadmega koos muude seadmete tarvikuid / neid tarvikuid, mida tootja 

pole soovitanud. 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Peske sügavkülmutuskauss ja segamislaba sooja vee ja nõudepesuainega. Loputage ja kuivatage kõik 

osad hoolikalt. Pühkige mootorikorpus niiske lapiga üle. Ärge kastke seadme mootorikorpust vette 

ega muusse vedelikku. Seadme ühtki osa ei tohi pesta nõudepesumasinas. 

 

KASUTAMINE 

Külmutuskausi külmutamine 

Olulisim asi enne jäätise tegemist on kindlustada, et külmutuskauss oleks korralikult läbi külmunud. 

Pange külmutuskauss sügavkülmikusse ja kontrollige, et sügavkülmiku sisetemperatuur oleks 

vähemalt -18°C või alla selle. Parima tulemuse saamiseks asetage kauss püstisena sügavkülmiku 

tagumisse ossa, kus temperatuur on kõige madalam.  

Kausi läbikülmumiseks kuluv aeg (vähemalt 8 h) sõltub sügavkülmiku sisetemperatuurist. Et aru 

saada, kas kauss on külmunud, tuleks kaussi raputada. Kui selle seintes pole kuulda vedeliku 

loksumist, siis on kauss läbi külmunud. 

Nõuanne: hoidke sügavkülmutuskaussi pidevalt sügavkülmikus – niimoodi saate igal ajal asuda 

koheselt jäätist valmistama. 

Seadme kokkupanek 

Hoidke mootorikorpust ümberpööratuna ja sisestage segamislaba telg korpuse avausse. Võtke 

külmutuskauss sügavkülmikust välja ning veenduge, et see on läbi külmunud. Paigutage kauss 

jäätisemasina korpusesse. Paigutage mootorkorpus, mille külge on monteeritud segamislaba ja mille 

kaas on suletud, seadme korpusele, milles asetseb külmutuskauss. 

Taimerinupuga saate määrata soovitud valmistusaja. Nupu Start / Pause vajutusega saab seadme 

käivitada.  

Asetage jäätise koostisained kaussi. 

Pange tähele! Mootori töö on aeglane ja kergelt müratekitav, kuna mootor on varustatud aeglustiga. 

Meelespidamiseks: kodusvalmistatud jäätise konsistents ei ole algselt sama tahke, kui kauplusest 

toodud jäätisel. See on palju pehmem ja kreemjam. Kui soovite, et jäätis oleks tahkem, siis kasutage 



 

 

kummist või puidust spaatlit ja kaapige jäätis kausist sobiva suurusega külmutuskarpi, mida saab 

sulgeda kaanega. Paigutage karp sügavkülma mitmeks tunniks, kuni jäätis tahkestub. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Seadme külmutuskaussi ja segamislaba tohib pesta nõudepesuaine ja veega. Mootorikorpust 

puhastatakse niiske lapiga. Ühtki seadme osa ei tohi pesta nõudepesumasinas. Ärge kastke seadme 

mootorikorpust vette!  

Kuivatage kõik seadme osad hoolikalt ära. Ärge asetage külmutuskaussi sügavkülmikusse märjana. 

Ärge asetage kunagi segamislaba sügavkülmikusse. 

 

RETSEPTID 

KEEDUKREEMIPÕHINE VANILJEJÄÄTIS 

3 munakollast 

50 – 60 g peent suhkrut 

200 ml väherasvast piima 

100 ml 35% koort (vahukoor) 

Mõni tilk vaniljeekstrakti 

1. Mikserdage klaaskausis kokku munakollased ja suhkur. 

2. Ajage kastmepotis aeglaselt kuumaks piim kuni keemispunktini ning lisage vahustatud munadele, 

segades. 

3. Kallake segu kastmepotti ja kuumutage pidevalt segades (põhjakõrbemise oht!) madalal kuumusel, 

kuni segu pakseneb ja moodustab lusikale mittevoolava kihi. 

4. Ärge keema laske! 

5. Lisage segule vahukoor ja vaniljeekstrakt. 

6. Kallake segu külmutuskaussi ja asetage peale kaas, käivitage segamislaba. 

7. Laske segul tahkestuda, kuni soovitud konsistents on saavutatud. 

 

VAARIKA-JOGURTIJÄÄTIS 

200 g värskeid vaarikaid 

60 g peent suhkrut 

250 ml naturaalset jogurtit 

1. Püreerige vaarikad 

2. Et tulemus oleks siidisem, sõeluge seemned välja. 

3. Lisage suhkur ja jogurt, segage. 

4. Kallake segu külmutuskaussi ja asetage peale kaas, käivitage segamislaba. 

5. Laske segul tahkestuda, kuni soovitud konsistents on saavutatud. 

 

SIDRUNISORBETT 

150 ml sidrunimahla 

Poole apelsini mahl 

210 g suhkrut 

210 ml vett 

1 munavalge 

1. Kuumutage mahlad, vesi ja suhkur potis. 

2. Segage kuni keemiseni ja hoidke sel viisil 2-3 minutit. 

3. Laske jahtuda. 

4. Lisage potti munavalge ja mikserdage. 

5. Kallake segu läbikülmunud külmutuskaussi ja käivitage seadme segamislaba. 



 

 

 

KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka. 

Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. 

Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme 

käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 

käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 

 

Info 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.princesshome.eu 


