
 

 

 
Aparat preparat inghetata Kenwood IM280 

 
Inainte de utilizarea aparatului Kenwood 
 

1. Cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati-le intocmai. 
2. Indepartati ambalajul si etichetele de pe produs. 

 
Securitate 

1. Scoateti aparatul din priza inainte de atasarea sau scoaterea accesoriilor si in timpul 
curatarii. 

2. Nu lasati aparatul la indemana copiilor. Nu lasati cablul de alimentare sa atarne sau la 
indemana copiilor. 

3. Nu utilizati aparatul daca acesta prezinta defectiuni. Pentru orice defectiune, aparatul trebuie 
dus la o unitate service autorizata. Vezi sectiunea “ Service”. 

4. Nu introduceti unitatea electrica sau cablul de alimenatre in apa. Exista pericol de 
electrocutare. 

5. Nu folositi accesorii care nu au fost special concepute pentru acest model. 
6. Evitati contactul cu partile in miscare. Evitati contactul accesoriilor in miscare cu mainile, 

hainele, par, spatule sau orice alte ustensile. Se elimina astfel pericolul de accidentare sau de 
deteriorare a produsului. 

7. Nu se foloseste produsul decat in spatii special amenajate ( bucatarii ). 
8. Nu lasati aparatul sa functioneze nesupravegheat. 
9. Va rugam sa va asigurati ca aparatul este perfect curat inainte de utilizare. 
10. Nu congelati inghetata care s-a topit. 
11. Este indicat ca orice preparat pregatit sa fie consumat in maxim 1 saptamana. Inghetata are 

un gust mult mai bun atunci cand este proaspata. Prin urmare nu preparati cantitati mai mari 
decat este nevoie. 

12. Inghetata sau serbetul care contin in compozitie oua sau alte ingrediente perisabile nu se 
servesc spre consumare copiilor, femeilor insarcinate sau persoanelor in varsta care nu au o 
stare de sanatate buna. 

13. Pentru a preveni ranile provocate de atingerea bolului inghetat, va rugam sa va protejati 
mainile cu manusi, mai ales in momentul in care scoateti bolul pentru preparat inghetata din 
congelator. 

14. Daca se observa o scurgere a lichidului de inghetare din interiorul bolului se intrerupe 
procesul de preparare. Lichidul folosit in interiorul bolului nu este toxic. 

15. Nu plasati aparatul pe suprafete calde sau incinse ca plite de gatit, sobe sau langa surse 
deschise de caldura ( flacara deschisa ). 

16. Aparatul nu este destinat utilizarii de catre copii sau persoane cu probleme psihice sau 
motorii. 

17. Copii trebuie supravegheati pentru a nu utiliza acest aparat si a evita eventualele accidentari. 
18. Acest aparat nu este conceput pentru utilizari profesionale. Este destinat strict uzului casnic. 

Kenwood nu va accepta nicio defectiune rezultata in urma utilizarii necorespunzatoare. 
 

Inainte de conectarea la sursa de curent 
 

1. Va rugam sa va asigurati ca sursa de electricitate este compatibila cu modul de utilizare al 
aparatului. 

2. Acest aparat este conform cu normele CE/108/2004 si cu reglementarea 1935/2004 din 
27/04/2004 in ceea ce priveste materialele care intra in contact cu produsele alimentare. 

 
Inainte de prima utilizare 
 

1. Spalati accesoriile. 
2. Cu 24 de ore inainte de utilizare bolul pentru prepararea inghetatei se introduce in 

congelator. 
3. Dupa prepararea inghetatei sau a serbetului lasati preaparatul la racit in congelator. 

 
 
Folosirea aparatului pentru preparat inghetata 
 

1. Fixati unitatea electrica pe capac, pana se va fixa in pozitie. 
2. Fixati accesoriul de amestecat in unitatea electrica. 
3. Scoateti bolul pentru preparat inghetata din congelator si fixati-l in bolul de plastic. 
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INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN 

CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 
Lasati bolul sa ajunga la temperatura camerei inainte de curatare. 
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4. Coborati unitatea electrica peste bol, rotiti in sensul invers al acelor de ceasornic si fixati in 
pozitie. 

5. Porniti aparatul. Aparatul trebuie sa fie pornit inainte de adaugarea ingredientelor 
pentru prepararea inghetatei sau a serbetului. In caz contrar ingredientele vor ingheta 
si se vor lipi de bol. 

6. Ingredientele se vor introduce in aparat prin fanta de pe capac. In timpul prepararii 
inghetatei sau serbetului adaugati ingrediente pana la un nivel maxim de 3 cm de partea 
superioara a bolului. Amestecul preparat in va mari volumul in timpul inghetarii. 

7. Pregatiti preparatul pana in momentul in care ingheata sau ajunge la consistenta dorita. 
Acest proces dureaza intre 15-30 minute, dar majoritatea preparatelor vor fi gata in timp mai 
scurt. 

 
IMPORTANT 
 
- nu opriti aparatul in timpul prepararii inghetatei sau serbetului; exista posibilitatea ca 

amestecul sa inghete in contact cu bolul rece si sa blocheze functionarea accesoriului de 
amestecat 

- pentru a preveni supraincalzirea motorului, accesoriul de amestecat se va roti in ambele 
directii pe masura ce amestecul devine consistent. In momentul in care directia de 
amestecare se schimba , opriti aparatul, preparatul este gata. 

- in cazul in care motorul se supraincalzeste, acesta se va opri automat datorita unui sistem 
de siguranta suplimentar; daca aceasta se intampla scoateti aparatul din priza si lasati-l sa se 
raceasca. 

8. Opriti aparatul, rotiti unitatea electrica in sensul invers al acelor de ceasornic. Inghetata este               
gata pentru a fi servita. Ingetata preparata are o textura moale si fina. Aceasta poate fi 
transferata intr-un recipient separat si bagata la congetaltor daca preferati o textura mai tare. 

    

 
IMPORTANT 
 
- nu folositi ustensile din metal pentru a scoate preparatul din bol 
- nu scoateti bolul din congelator decat in momentul in care incepeti sa preparati inghetata 
- va sugeram sa pastrati bolul in congelator astefl incat sa fie permanent pregatit pentru a 

prepara inghetata; intorduceti bolul in congelator intr-o punga de plastic 
- trebuie sa va asigurati ca bolul este perfect uscat inainte de introducerea acestuia in 

congelator 
- nu intepati/zgariati sau inclaziti sub nicio forma bolul de preparare  
- bolul trebuie introdus in congelator cu minim 24 de ore inainte de prepararea inghetatei la o 

temperatura minima de -18 grade 
- pentru rezultate optime folositi ingrediente reci, nu la temperatura camerei 
- alcoolul inhiba procesul de inghetare  

 
Intretinere si curatare 
 
Intotdeauna opriti aparatul, scoateti-l din priza si demontati partile electrice. 
Nu introduceti niciodata unitatea electrica sau cablul de alimentare in apa. 
Partile componente nu se spala in masina de spalat vase. 
Bolul pentru prepararea inghetatei 
Bolul se scoate din bolul exterior ( cel din plastic ). 

Spalati interiorul bolului si apoi lasati-l sa se usuce foarte bine. Nu se introduce in apa. 
Capacul se demonteaza de pe unitatea electrica, se curata si se lasa la uscat. 
Unitatrea electrica se curata cu o carpa umeda. 
 
Service si reparatii 
 
Daca se constata defectiuni la cablul de alimentare acesta trebuie inlocuit la o reprezentanta Kenwood 
sau la un service autorizat Kenwood. 
Daca aveti nevoie de ajutor in utilizarea aparatului, service sau reparatii va rugam sa va adresati 
magazinului de unde ati achizitionat produsul. 
 

 
 
 

 
La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.  
Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de 
astfel de servicii speciale de salubrizare. 
Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra 
mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face 
posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. 
Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita. 
 
 


