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Sage apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa preces, vispirms domājot par 
klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisku ierīci, un ievērot turpmāk 
minētos piesardzības pasākumus.

Kad izmantojat elektriskas ierīces, noteikti 
ievērojiet drošības pamatprasības, ieskaitot 
turpmāk minētās.
• Rūpīgi izlasiet visas pamācības pirms ierīces dar-

bināšanas pirmo reizi un saglabājiet turpmākām 
uzziņām.

• Noņemiet un pareizi atbrīvojieties no iesaiņo-
juma un reklāmas uzlīmēm, pirms Sage Smart 
Scoop™ izmantosiet pirmo reizi.

• Lai nepieļautu mazu bērnu aizrīšanās un no-
smakšanas risku, noņemiet un pareizi atbrīvojie-
ties no ierīces strāvas vada spraudņa aizsardzības 
pārklāja.

• Nedarbiniet saldējuma pagatavotāju, kad tas 
novietots pie galda vai letes malas. Virsmai jābūt 
horizontālai, tīrai un sausai. Vibrācija maisīšanas 
laikā var izraisīt ierīces vieglu kustību.

• Nelieciet šo ierīci pie/uz karstas gāzes plīts, elek-
triska elementa vai tur, kur ierīce var pieskarties 
karstai cepeškrāsnij. Novietojiet ierīci vismaz 15 
cm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pareizu 
ventilāciju.

• Noteikti darbiniet saldējuma pagatavotāju uz 
stabilas virsmas.

• Nedarbiniet saldējuma pagatavotāju izlietnē.
• Pirms pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes 

un darbināšanas vienmēr pārliecinieties, ka 
saldējuma pagatavotājs ir pareizi salikts. Izpildiet 
norādījumus šajā lietošanas pamācībā.

• Saldējuma pagatavotāju nav paredzēts darbināt 
ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

• Darbināšanas laikā neaizklājiet saldējuma paga-
tavotāja ventilācijas atveres.

• Neievietojiet sastāvdaļas tieši saldējuma paga-
tavotāja nodalījumā. Sastāvdaļas ievietojiet tikai 
saldējuma traukā.

• Neuzglabājiet šajā ierīcē sprādzienbīstamus 
priekšmetus, piemēram, aerosola baloniņus ar 
uzliesmojošu propelentu.

• Pirms katras darbināšanas reizes pārliecinieties, 
ka saldējuma pagatavotāja nodalījums ir tīrs, 
sauss un bez svešķermeņiem.

• Darbināšanas laikā nelieciet pirkstus vai 
plaukstu saldējuma pagatavotājā. Nepieskarieties 
kustīgajām daļām.

• Pārliecinieties, ka saldējuma pagatavotājs ir 
izslēgts un pēc tam atvienots no maiņstrāvas 
rozetes, kad to nelietojat un pirms tīrīšanas.

• Neatstājiet ilgstoši saldējuma pagatavotāju ar 
noņemtu vāciņu.

• Ierīces virsmai un iekšpusei jābūt tīrai. izpildiet 
tīrīšanas norādījumus šajā pamācībā.

• Izmantojiet tikai Sage Smart Scoop™ komplektā-
cijā iekļautos aksesuārus, nelietojiet citus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

SAGE IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIES PAR DROŠĪBU

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU!
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IERĪCE PAREDZĒTA  
TIKAI IZMANTOŠANAI SADZĪVĒ

SAGE IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIES PAR DROŠĪBU

Saldējuma pagatavotāju vienmēr 
novietojiet vertikāli un taisnā pozīcijā uz 
tā atbalsta paliktņiem. Tas nodrošinās 
kompresora nevainojamu darbību.

PIEBILDE

BRĪDINĀJUMS
Lai novēstu kompresora bojāšanu un 
nodrošinātu maksimāli efektīvu darbību,  
pēc pārvadāšanas novietojiet šo ierīci  
12 stundas vertikālā stāvoklī.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU,  
KAS ATTIECAS UZ VISĀM ELEKTRISKAJĀM IERĪCĒM
• Pirms lietošanas pilnībā attiniet strāvas vadu.
• Lai novērstu strāvas trieciena risku, neiemērciet 

strāvas vadu, tā spraudni vai ierīci ūdenī vai citā 
šķidrumā.

• Neļaujiet strāvas vadam nokarāties pāri letes 
vai galda malai, pieskarties karstai virsmai vai 
savīties.

• Šo ierīci drīkst izmantot mazi bērni no 8 gadu 
vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām un 
psihiskām spējām, bez nepieciešamās pieredzes 
un zināšanām, ja tās par ierīces drošu izmanto-
šanu un pastāvošo risku apzināšanu atbilstoši 
apmācījusi par drošību atbildīga persona. Mazi 
bērni ir jāuzmana, lai viņi nespēlētos ar šo ierīci. 
Mazi bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un 
apkopi bez uzraudzības.

• Ieteicams regulāri pārbaudīt saldējuma pagata-
votāju. Nelietojiet to, ja strāvas vads, tā spraudnis 
un pati ierīce ir bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā 
autorizētajā Sage servisa centrā pārbaudei un/
vai remontam.

• Visi apkopes darbi, izņemot tīrīšanu, jāveic auto-
rizētā Sage servisa centrā.

• Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai sadzīvē. Ne-
lietojiet to jebkādiem citiem nolūkiem, izņemot 
tai paredzētos. Nelietojiet to sauszemes un ūdens 
transportlīdzekļos, kad tie pārvietojas. Nelietojiet 
to ārpus telpām. Nepareiza izmantošana var radīt 
savainojumus.

• Ieteicams uzstādīt speciālo diferenciālo droši-
nātāju (drošības slēdzi papildu aizsardzībai, kad 
lietojat elektriskas ierīces). Ieteicams ierīces 
elektriskajā ķēdē uzstādīt drošības slēdzi, kuram 
noteiktā strāvas stipruma starpība nepārsniedz 
30 mA. Konsultējieties ar elektriķi.

3

LV



IEPAZĪSTIET SAVU SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJU

IEPAZĪSTIET
savu Sage Smart Scoop™ saldējuma pagatavotāju
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IEPAZĪSTIET SAVU SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJU

A. Anodizēts saldējuma trauks ar parocīgai 
izņemšanai domātu rokturi. Nav paredzēts 
mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā un to 
nedrīkst uzglabāt saldēšanas kamerā.

B. Maisīšanas lāpstiņa, lai nokasītu paliekas no 
trauka sieniņām un maisītu saldējumu.

 Piebilde: to nedrīkst uzglabāt saldēšanas 
kamerā*.

C. Vāciņu var pacelt un atliekt atpakaļ 2 daļās.
D. Nerūsējoša tērauda korpuss
E. POWER taustiņš ieslēdz vai izslēdz 

saldējuma pagatavotāju.
F. START | PAUSE sāk un pārtrauc deserta 

izveides procesu.
G. Manuālais taimeris, lai izvēlētos laiku no 5 

minūtēm līdz 180 minūtēm.
H. PRE-COOL funkcija veic saldējuma 

pagatavotāja priekšdzesēšanu līdz 
temperatūrai no -10°C līdz -30°C.

I. KEEP COOL funkcija desertu atdzesēs un 
maisīs līdz 3 stundām.

J. Automātiskā taimera/cietības izvēles 
ritenis pārslēgs starp turpmāk minētajiem 
iestatījumiem: sorbets, sasaldēts jogurts, 
gelato vai saldējums. Pagrieziet riteni pa 
kreisi, lai iegūtu mīkstākas tekstūras desertus, 
vai pagrieziet pa labi, lai iegūtu cietākas 
tekstūras desertus.

K.  taustiņš ļauj pārslēgt starp Celsija un 
Fārenheita temperatūras skalu.

L. Skaņas signāla skaļuma izvēle starp skaļu, 
klusu un izslēgtu skaņu.

M. Rokturi paredzēti vienkāršai pacelšanai.
N. Trauka nodalījums

SMART SCOOP™ DISPLEJS
O. LCD vadības displejs parāda informāciju 

par funkcijas iestatījumu un dzesēšanas 
progresu.

P. Cietības izvēles josla
Q. Progresa indikatora josla
R. KEEP COOL funkcija saldēto desertu 

atdzesēs un maisīs līdz 3 stundām.
S. ADD MIX-INS mirgos, lai norādītu, kad 

pienācis laiks pievienot iecienītās piedevas.
T. PRE-COOLING (priekšdzesēšana) norāda, 

ka kompresors ir ieslēgts un dzesē ierīci.
U. PRESS START mirgo PRE-COOLING 

režīmā, lai norādītu, ka ierīce ir atdzesēta un 
gatava sākt maisīšanu.

V. REMOVE BLADE aicinājums izņemt asmeni 
norāda, ka deserts ir pagatavots, un asmeni 
var izņemt no trauka.

AKSESUĀRI
W. Anodizēts saldējuma trauks
X. Lāpstiņa, lai noskrāpētu pārpalikumus no 

trauka sieniņām
Y. Maisīšanas lāpstiņa
Z. Pudeļu birste, lai vienkārši notīrītu 

maisīšanas lāpstiņu un trauku

* Daļas, kuras drīkst mazgāt trauku  
mazgājamā mašīnā. Y Z

W X
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IEPAZĪSTIET SAVU SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJU

AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS
Automātiskajā režīmā sastāvdaļas tiek maisītas un 
saldētas līdz izvēlētajai/vēlamajai konsistencei. 
Izvēlieties vienu no četrām iepriekšiestatītajām 
funkcijām: sorbets, saldēts jogurts, gelato vai 
saldējums. Smart Scoop™ atskaņos skaņas signālu, 
kad ir gatavs.

MANUĀLAIS REŽĪMS
Saldējuma pagatavošanas laiku ir iespējams 
manuāli iestatīt atbilstoši receptēs paredzētajam 
laikam.

IEPRIEKŠIESTATĪTĀS FUNKCIJAS
Sage Smart Scoop™ varat izvēlēties no četrām 
iepriekšiestatītajām funkcijām. Izvēlieties vienu no 
norādītajiem iestatījumiem: sorbets, saldēts jogurts, 
gelato vai saldējums.

PRIEKŠDZESĒŠANA
Saldējuma pagatavotāju ir ieteicams priekšdzesēt, 
kad veidojat deserta sagatavi. Šī izvēlamā funkcija 
atdzesēs ierīci apmēram līdz temperatūrai no -10 
līdz -30°C, un tas parasti prasa aptuveni 5 – 10 
minūtes.

KEEP COOL (SAGLABĀT VĒSU) 
Kad iegūta deserta vēlamā konsistence, KEEP 
COOL režīms nepieļaus maisījuma kušanu. 
Kad ierīce ir iestatīta šajā režīmā, ņemiet vērā, 
ka kompresors darbosies ar pārtraukumiem, lai 
nodrošinātu deserta konsistenci.

BĒRNU PIEEJAS BLOĶĒŠANA
Sage Smart Scoop™ ir bērnu pieejas bloķēšanas 
režīms. Piespiediet un 2 sekundes turiet piespiestu 

, lai iestatītu bērnu pieejas bloķēšanas 
režīmu. Lai atceltu šo režīmu, vēlreiz piespiediet un 
2 sekundes turiet piespiestu šo taustiņu.

ADD MIX-INS (PIEVIENOT PIEDEVAS)
Piedevas, piemēram, šokolādes skaidiņas, svaigus 
augļus un garšvielas var vienkārši pievienot pa 
aizmugurējo vāciņu. Saldējuma pagatavotājs 
atskaņos skaņas signālu, un ADD MIX-INS mirgos, 
lai norādītu, ka pienācis laiks pievienot iecienītās 
piedevas!

SKAŅA
Saldējuma pagatavotājs atskaņo brīdinājuma 
signālu, kad saldējums ir gatavs. Šo brīdinājuma 
signālu var iestatīt uz: skaļš, kluss vai bez skaņas.

SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJA FUNKCIJAS
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SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJA DARBINĀŠANA

DARBINĀŠANA
Sage Smart Scoop™ saldējuma pagatavotājs

BRĪDINĀJUMS
Saldējuma pagatavotājā ir kompresors, kuram 
vienmēr JĀBŪT vertikālā stāvoklī. Vienmēr 
uzglabājiet ierīci uz tās paliktņiem, nekādā 
gadījumā neuzglabājiet uz citas virsmas.

PIRMS IZMANTOŠANAS PIRMO REIZI

Ierīces sagatavošana
Noņemiet no saldējuma pagatavotāja visas 
piestiprinātās uzlīmes un iesaiņojuma materiālus 
un atbrīvojieties no tiem. Pirms atbrīvošanās no 
iesaiņojuma pārliecinieties, ka izņēmāt visas daļas 
un aksesuārus.
Noņemiet vāciņu, izņemiet no ierīces saldējuma 
trauku un maisīšanas lāpstiņu. Notīriet šīs daļas un 
aksesuārus, izmantojot karstu ziepjūdeni, un rūpīgi 
nosusiniet. Pārliecinieties, ka visas daļas ir pilnīgi 
sausas.

Pirms sastāvdaļu pievienošanas noteikti 
ievietojiet traukā maisīšanas lāpstiņu. 
Tādējādi sastāvdaļas neielīs saldējuma 
pagatavotāja nodalījumā.

PIEBILDE

IZMANTOŠANA PIRMO REIZI

Sākotnējās darbības
• Ievietojiet traukā maisīšanas lāpstiņu.
• Ievietojiet traukā sastāvdaļas receptē norādītajā 

secībā.
• Ievietojiet saldējuma trauku saldējuma 

pagatavotāja nodalījumā.

Lai nodrošinātu sastāvdaļu sajaukšanu, 
ir svarīgi, lai maisīšanas lāpstiņa būtu 
pareizi novietota uz piedziņas vārpstas.

PIEBILDE

• Saldējuma pagatavotāja nodalījumā ir 2 gropes. 
Ievietojot trauku tā, lai trauka roktura eņģe 
atrastos šajās gropēs.

• Pirms saldējuma trauka ievietošanas saldējuma 
pagatavotāja nodalījumā pārliecinieties, ka 
nodalījums un trauka ārpuse ir pilnīgi sausi.
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SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJA DARBINĀŠANA

PRE-COOL funkciju var darbināt tikai 
gaidīšanas režīmā pirms START | PAUSE 
taustiņa piespiešanas.

PIEBILDE

1. Lai vāciņu fiksētu paredzētajā vietā, novietojiet 
vāciņa rokturi atbilstoši savietošanas shēmai, 
pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā 
līdz   pozīcijai.

2. Piespiediet POWER taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.

3. Pagrieziet cietības izvēles riteni uz izvēlēto 
desertu. Piespiediet START | PAUSE taustiņu, lai 
sāktu maisīšanas procesu. Pagājušais laiks tiek 
atainots LCD displejā.

4. Smart Scoop™ atskaņos skaņas signālu, kad 
deserts sasniedzis vēlamo konsistenci.

a) PRE-COOL pazemina saldējuma pagatavotāja 
temperatūru, lai samazinātu deserta 
pagatavošanas laiku. Tā ir izvēles funkcija 
un lieliski piemērota izmantošanai, kamēr 
pagatavojat saldējuma masu pirms maisīšanas.

b) Lai izvēlētos priekšdzesēšanas funkciju, 
piespiediet PRE-COOL taustiņu. Taustiņa 
apmales izgaismojums mainīsies no baltās uz 
sarkano krāsu, lai norādītu, ka ierīce ir PRE-
COOL režīmā. 
Šajā režīmā ierīce tiek priekšdzesēta apmēram 
līdz temperatūrai no -10°C līdz -30°C, 
darbojoties apmēram 5 – 10 minūtes. LCD 
ekrānā izgaismosies READY un mirgos PRESS 
START, kad saldējuma pagatavotājs ir sasniedzis 
optimālo temperatūru. 
Maisīšanas lāpstiņa sāks griezties apmēram 
pēc 15 minūtēm, taču nesāks pagatavot saldēto 
desertu, ja nav piespiests START | PAUSE 
taustiņš. 
Šajā funkcijā LCD ekrānā atainosies temperatūra, 
izgaismosies PRE-COOLING un ritināsies 
progresa indikators, lai norādītu, ka ierīcē 
iestatīts šis režīms.

c) PRE-COOL pārslēgsies atpakaļ gaidīšanas 
režīmā pēc 20 minūtēm vai šo režīmu var izslēgt, 
vēlreiz piespiežot PRE-COOL taustiņu vai 
piespiežot START | PAUSE taustiņu, kas atcels 
priekšdzesēšanas režīmu.

PRE-COOL (PRIEKŠDZESĒŠANA) 

START | PAUSE taustiņu būs nepieciešams  
piespiest, lai pēc priekšdzesēšanas sāktu 
maisīšanas procesu.

PIEBILDE

Ņemiet vērā, ka PRE-COOL režīms nav 
pieejams pēc START | PAUSE taustiņa 
piespiešanas. Nodzisīs PRE-COOL 
taustiņa apmales izgaismojums.

PIEBILDE
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SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJA DARBINĀŠANA

AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS
Darbību sākšana
Pilnībā attiniet strāvas vadu un ievietojiet tā 
spraudni 230/240 V sprieguma maiņstrāvas rozetē.
Piespiediet POWER taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. 
POWER taustiņš izgaismosies baltā krāsā. LCD 
ekrānā atainosies AUTO. Tiks izgaismota arī 
progresa un cietības josla. LCD ekrānā bultai jābūt 
vērstai pret AUTO, lai norādītu aktivizēto režīmu. 
Lai pārliecinātos, ka ierīce ir automātiskajā režīmā, 
pagrieziet cietības riteni.

Kad Smart Scoop™ ir pārslēgts KEEP 
COOL režīmā, kompresors un motors 
pakāpeniski ieslēgsies, lai pārbaudītu 
deserta konsistenci.

PIEBILDE

Izcelts progresa indikators

Izcelts cietības indikators

CIETĪBAS IZVĒLE
Lai izvēlētos nepieciešamo cietību, pagrieziet 
cietības riteni pa kreisi vai pa labi. Pagrieziet pa 
kreisi, lai iegūtu mīkstākus saldētus desertus, 
piemēram, sorbetu, un pagrieziet pa labi, lai iegūtu 
cietākus desertus, piemēram, saldējumu.

KEEP COOL/AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS
KEEP COOL funkcija saldētu desertu dzesēs un 
maisīs līdz 3 stundām. Sarkanā krāsā izgaismosies 
taustiņa apmale, un LCD ekrānā atainosies KEEP 
COOL, kad izvēlēta šī funkcija. Tā darbojas, 
samaisot maisījumu līdz izvēlētajai cietībai un, kad 
nepieciešamā cietība ir iegūta, kompresors kopā 
ar maisīšanas lāpstiņu ieslēgsies un izslēgsies 
impulsu režīmā, lai saglabātu šo konsistenci.
Maisīšanas lāpstiņa darbosies tikai tad, ja ierīce 
konstatē, ka deserts ir atkusis zem izvēlētās 
konsistences. Jebkurā laikā varat KEEP COOL 
funkciju ieslēgt un izslēgt.

SASTĀVDAĻU PIEVIENOŠANA UN 
DARBĪBU SĀKŠANA

a) Pārliecinieties, ka maisīšanas lāpstiņa, trauks 
un saldējuma pagatavotāja nodalījums ir tīri. 
Ievietojiet maisīšanas lāpstiņu traukā pirms 
sastāvdaļu pievienošanas.

b) Pievienojiet sastāvdaļas saldējuma traukā, 
kā norādīts receptēs. Notīriet sastāvdaļu 
pārpalikumus no trauka apmales.
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c) Ievietojiet trauku, to nolaižot nepieciešamajā 
pozīcijā, lai trauka roktura eņģes atrastos 
nodalījuma gropēs. Lai nodrošinātu maisīšanas 
lāpstiņas pareizu darbību, ir svarīgi, lai 
maisīšanas lāpstiņa būtu pareizi uzmontēta uz 
piedziņas vārpstas.

d) Novietojiet vāciņu uz saldējuma trauka. Nav 
ieteicams vāciņu atvērt darbināšanas laikā, ja 
vien tas nav norādīts receptē. Ja nepieciešams 
pievienot piedevas, atveriet mazāko vāciņu.

e) Lai sāktu pagatavot desertu, piespiediet 
START | PAUSE. Progresa indikators ritināsies, 
lai parādītu, ka ierīce darbojas. Saldējuma 
pagatavotājam jāsāk dzesēšana un maisīšana līdz 
vēlamajam iestatījumam. Kad deserts sāk sasalt, 
cietības izvēles joslas indikatori pārvietosies līdz 
izvēlētajam desertam. Iespējams, paies laiks, līdz 
indikatori izgaismosies. 
Displeja rādījumi pārslēgsies starp pagājušo 
laiku un pašreizējo temperatūru, līdz kurai ierīce 
atdzesē. 
Progresa indikatora josla ritināsies, līdz sasniedz 
pirmo cietības joslas segmentu. 
Cietības joslas indikācija pārvietosies līdz 
izvēlētajam deserta iestatījumam. Mirgošana 
beigsies, kad sasniegta vēlamā konsistence.

f) Kad sasniegts vēlamais iestatījums, kompresors 
un motors pārtrauks darboties, un READY 
izgaismosies LCD displejā. Skaņas signāls/
mūzika skanēs, lai norādītu, ka deserts ir gatavs.

SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJA DARBINĀŠANA

MANUĀLAIS REŽĪMS
Darbību sākšana
Pilnībā attiniet strāvas vadu un ievietojiet tā 
spraudni 230/240 V sprieguma maiņstrāvas rozetē.
Piespiediet POWER taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. 
POWER taustiņš izgaismosies baltā krāsā. LCD 
ekrānā sākuma iestatījumā atainosies AUTO režīms 
un izvēles josla. Saldējuma pagatavotājs un LCD 
ekrāns vienmēr atgriezīsies pie pēdējās izmantotās 
programmas vai iestatījuma.
Pārliecinieties, ka ierīce ir manuālajā režīmā, 
piespiežot MANUAL TIMER bultas  
taustiņus. Atainosies laiks, un bultai jābūt vērstai 
pret MANUAL ekrāna kreisajā pusē.
Lai mainītu maisīšanai un saldēšanai paredzēto 
laiku, piespiediet vienu no manuālā taimera bultas 
taustiņiem. Saldējumam maisīšanai un saldēšanai 
nepieciešams vidēji apmēram 50 minūtes.

CIETĪBAS IZVĒLE
Tā nav pieejama manuālajā režīmā.
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SAGE SMART SCOOP™ SALDĒJUMA PAGATAVOTĀJA DARBINĀŠANA

KEEP COOL FUNKCIJA MANUĀLAJĀ 
REŽĪMĀ
KEEP COOL funkcija saldēto desertu dzesēs un 
maisīs izvēlēto ierīces darbības laiku. Taustiņa 
apmale izgaismosies sarkanā krāsā, un LCD ekrānā 
atainosies KEEP COOL, kad ir izvēlēta šī funkcija. 
Maisīšanas lāpstiņa darbosies tikai tad, ja ierīce 
nosaka, ka deserts ir atkusis zem iepriekšnoteiktās 
konsistences.

SASTĀVDAĻU PIEVIENOŠANA UN 
DARBĪBU SĀKŠANA

a) Iestatiet nepieciešamo laiku, piespiežot 
MANUAL TIMER taustiņus ar bultu uz augšu vai 
uz leju .

b) Ievietojiet nodalījumā trauku un maisīšanas 
lāpstiņu. Pievienojiet sastāvdaļas.

c) Piespiediet START | PAUSE taustiņu, lai sāktos 
saldējuma pagatavošanas process. Sarkanā krāsā 
izgaismosies šī taustiņa apmale, lai norādītu, ka 
taustiņš ir izvēlēts, un ierīce ir sākusi deserta 
pagatavošanas procesu.

d) Kad pagājis nepieciešamais laiks, kompresors 
un motors pārtrauks darboties, un READY 
izgaismosies LCD displejā.

e) Ja cikla laikā piespiežat START | PAUSE taustiņu, 
process tiks apturēts. Lai atsāktu procesu, vēlreiz 
piespiediet taustiņu.

f) Ja nepieciešams atiestatīt taimeri, piespiediet 
un 2 sekundes turiet piespiestu START | PAUSE 
taustiņu, un šī darbība atiestatīs taimeri.

g) Taimeri varat noregulēt jebkurā laikā.

SMART SCOOP™ DISPLEJS
LCD ekrāns pārslēgsies starp atpakaļ skaitīšanas 
taimera un temperatūras rādījumiem.

SKAĻUMA FUNKCIJA 
Sage Smart Scoop™ atskaņo skaņas signālu, lai 
norādītu, ka sasaldētais deserts ir gatavs. Skaņas 
signāla funkcijas iestatījums ir skaļš, kluss un bez 
skaņas.

TEMPERATŪRAS/ 
MĒRVIENĪBU FUNKCIJA 
Sage Smart Scoop™ iekļauta temperatūras un 
mērvienību funkcija. Vienreiz piespiediet, lai 
atainotu temperatūru, un vēlreiz piespiediet , 
lai mainītu mērvienību starp Celsija un Fārenheita 
skalu.

RŪPNĪCAS SĀKOTNĒJO IESTATĪJUMU 
ATJAUNOŠANA
Lai atjaunotu rūpnīcā noteiktos sākotnējos 
iestatījumus, piespiediet un 5 sekundes turiet 
piespiestu KEEP COOL taustiņu. To iespējams 
veikt tikai gaidīšanas režīmā.
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PADOMI LABĀKAI SALDĒJUMA PAGATAVOŠANAI

Neievietojiet saldējuma trauku 
saldēšanas kamerā.

PIEBILDEPADOMI LABĀKAI SALDĒJUMA 
PAGATAVOŠANAI
• Ņemiet vērā, ka saldētu desertu pagatavošanas 

laiks var atšķirties atkarībā no istabas 
temperatūras, sastāvdaļu temperatūras un ierīces 
priekšdzesēšanas. Ņemiet vērā – jo aukstākas 
sastāvdaļas, jo ātrāka saldējuma pagatavošana. 
Parasti saldējuma pagatavošana prasa apmēram 
50 minūtes.

• Kad pagatavojat angļu krēmu un receptes, 
kurās paredzēta sastāvdaļu karsēšana, vienmēr 
ieteicams šo darbību veikt iepriekšējā dienā. 
Vai arī atdzesējiet sastāvdaļas vismaz 4 stundas 
pirms saldējuma pagatavošanas.

• Vienmēr sastāvdaļas pievienojiet traukā pirms tā 
ievietošanas saldējuma pagatavotājā.

• Šajā lietošanas pamācībā norādītajās receptēs 
tiek izmantotas sastāvdaļas, piemēram, saldais 
krējums, piens, olas un cukurs. Šīs sastāvdaļas 
var aizvietot ar līdzīgām sastāvdaļām atbilstoši 
gaumei vai diētai. Ņemiet vērā, ka garša un 
tekstūra atšķirsies, ja izmantojat dažādas 
sastāvdaļas.

• Lielākā daļa deserta masu izpletīsies maisīšanas 
un saldēšanas procesa laikā. Visi šajā lietošanas 
pamācībā norādītie maisījumi radīs apmēram 
1 litru saldēta deserta, ja nav norādīts savādāk. 
Ja izmantojat saldējuma maisījumus no citām 
receptēm, nepārsniedziet sastāvdaļu masas 700 
ml, lai atļautu izplešanos.

• Alkohols palēnina saldēšanas procesu. Ieteicams 
alkoholu pieliet saldējuma pagatavošanas 
procesa beigās.

• Pagatavotā saldētā deserta konsistence ir 
biezs maisījums. Ņemiet vērā – ja pasniegsiet 
konusveida glāzēs vai uz šķīvjiem, ieteicams 
pirms pasniegšanas saldējumu 2 stundas atstāt 
saldēšanas kamerā.

• Kad saldēto desertu uzglabāsiet saldēšanas 
kamerā, pārliecinieties, ka tvertne ir hermētiski 
noslēgta. Tas novērsīs ledus kristālu rašanos. 
Šim nolūkam derēs arī cepamā papīra vai 
pergamentpapīra loksnes uzlikšana uz saldētā 
deserta.

• Saldētos desertus vislabāk apēst vienas nedēļas 
laikā pēc samaisīšanas, taču var saglabāt līdz 2 
nedēļām.

• Ja desertu pasniegsiet no saldēšanas kameras, 
vislabāk atstāt desertu istabas temperatūrā 5 – 10 
minūtes pirms pasniegšanas.

ANGĻU KRĒMA PAGATAVOŠANAS 
PADOMI (OLU KRĒMA MASA)
• Tradicionāli krēmīgas tekstūras saldējums tiek 

pagatavots no angļu krēma, olu krēma masas. 
Turpmāk norādīti padomi, kā iegūt lielisku angļu 
krēmu.

• Pārliecinieties, ka visas sastāvdaļas ir svaigas.
• Olu krēma masas pagatavošanai vislabāk 

izmantot olas istabas temperatūrā. Receptēs tiek 
izmantotas olas, kuru minimālais svars ir 59 g.

• Pirms pagatavošanas sākšanas noteikti izmēriet 
visas sastāvdaļas un sagatavojiet tās.

• Izmantojot stiepļu putotāju vai elektrisko rokas 
putotāju, sakuliet olu dzeltenumus un cukuru, 
līdz maisījums ir kļuvis blāvs un biezs.

• Angļu krēma pagatavošanā izmantojiet kastroli 
ar biezu dibenu.

• Karsējot saldo krējumu/pienu, uzmanieties, lai 
tas nevārītos. Laba norāde, kad pārtraukt saldā 
krējuma/piena karsēšanu, ir mazu burbuļu parā-
dīšanās ap saldā krējuma/piena malām.

• Kamēr notiek saldā krējuma/piena maisījuma 
karsēšana, sāciet saputot cukuru un olas. Ja to 
darīsiet pēc saldā krējuma/piena maisījuma 
karsēšanas, iespējams, saldais krējums/piens 
pārkarsīs un sarecēs.
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SVARĪGIE PRODUKTI

Nelietojiet vecas olas, sevišķi tad, ja 
nekarsējat maisījumu. Grūtniecēm nav 
ieteicams ēst saldējumu, kura sastāvā ir 
jēlas olas.

PIEBILDE

• Maisījums ir nepārtraukti jāmaisa ar koka karoti, 
līdz tas kļūst biezs. Vislabāk piemērota plakana 
koka karote. Lai pārbaudītu, izmantojot karotes 
aizmuguri, iemērciet karoti angļu krēmā. Pavel-
ciet pirkstu pa maisījumu karotes aizmugurē. Ja 
paliek pirksta atstātā sliede, maisījums ir pietie-
kami biezs. Nekavējoties izņemiet maisījumu.

• Ja notikusi maisījuma sarecēšana vai sakupšana, 
karstums ir pārāk liels. Ja maisījums ir sarecējis, 
nepieciešams vēlreiz sākt no sākuma.

• Karsēšanas laikā neatstājiet angļu krēmu bez 
uzraudzības.

• Angļu krēma sabiezēšana prasīs 5 – 15 minūtes 
atkarībā no sastāvdaļu daudzuma utt.

• Noteikti ļaujiet maisījumam atdzist istabas 
temperatūrā, laiku pa laikam samaisot, lai 
paātrinātu atdzišanu, līdz nav redzams tvaiks no 
maisījuma. Kad maisījums ir atdzisis, ievietojiet 
to ledusskapī, līdz tas ir kļuvis auksts.

• Novietojiet pārtikas plēvi tieši uz angļu krēma, 
lai novērstu garozas rašanos.

• Lai ātri atdzesētu maisījumu, to var ieliet metāla 
traukā, un trauku ievietot ledus vannā, pastāvīgi 
maisot, līdz auksts.

SVARĪGIE PRODUKTI
Varat vienkārši pagatavot saldējumu mājās, un 
parasta vaniļas saldējuma iegūšanai nepieciešami 
ikdienišķi virtuvē atrodami produkti.

OLAS
Visas šajā pamācībā izmantotās receptes tika 
izmēģinātas, izmantojot standarta olas, kuru 
minimālais svars ir 59 g. Ola piešķir saldējumam 
apjomu, kā arī stabilizē un emulģē maisījumu. 
Olas dzeltenums satur lecitīnu, kas darbojas kā 
emulgators, lai saistītos ar tauku pilieniem.

CUKURS
Visās receptēs tika izmantots pūdercukurs, jo tas 
viegli izšķīst un samazina kristalizāciju (lielu ledus 
kristālu rašanos).
Pūdercukura vietā iespējams izmantot parasto balto 
cukuru, taču tas izšķīdīs nedaudz lēnāk.
Runājot par cukuru saldējumā, lielāks cukura 
daudzums parasti pazeminās ūdens sasalšanas 
temperatūru maisījumā, tādējādi neļaujot saldētam 
desertam izveidot lielu cietu gabalu, ko ir grūti 
sadalīt.

PIENS
Pilnpiens tika izmantots visās ar pienu saistītajās 
receptēs. To iespējams aizvietot ar pienu, kam ir 
mazāks tauku saturs, taču netiks iegūts identisks 
rezultāts. Pienu ar zemu tauku saturu izmantojiet 
kā aizvietotāju tikai tajās receptēs, kur nav 
nepieciešama karsēšana. Pastāv lielāka iespēja, 
ka karsēšanas laikā piens ar zemu tauku saturu 
sarecēs.

SALDAIS KRĒJUMS
Saldais krējums tika izmantots visās receptēs. 
Krējums piešķir saldējumam treknumu un 
vienmērīgāku tekstūru.
Iespējams aizvietot ar stindzināto saldo krējumu. 
Saldajam krējumam, kas ir stindzināts, parasti ir 
piedevas, piemēram, želatīns (dzīvnieku izcelsmes), 
lai krējumu stindzinātu un paildzinātu tā derīguma 
laiku.
Iespējams, aizvietot ar saldo krējumu, kam ir 
pazemināts tauku saturs – taču tikai tām receptēm, 
kurām nav nepieciešama karsēšana, jo pastāv 
lielāka iespēja krējuma ar zemu tauka saturu 
sarecēšanai karsēšanas laikā.
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APKOPE UN TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka saldējuma pagatavotājs ir 
izslēgts, piespiežot POWER taustiņu. Saldējuma 
pagatavotājs ir izslēgts, kad START | PAUSE 
taustiņa LED vairs neizgaismojas sarkanā krāsā. 
Atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas 
rozetes. Pirms ierīces izjaukšanas un tīrīšanas 
ļaujiet saldējuma pagatavotāja kompresoram 
pilnībā atdzist.

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA KORPUSA 
TĪRĪŠANA

1. Ar mīkstu mitru drāniņu noslaukiet nerūsējošā 
tērauda korpusu un LCD ekrānu. Netīriet LCD 
ekrānu ar sausu papīra dvieli vai drēbi, un 
nelietojiet abrazīvu tīrītāju vai metāla birsti, lai 
notīrītu jebkuru saldējuma pagatavotāja daļu, jo 
tie saskrāpēs virsmu.

2. Ja iekšējā nodalījumā ielijis krējums, piens, 
šokolāde u. tml., uzmanīgi iztīriet ar mīkstu mitru 
drāniņu.

3. Pirms strāvas vada spraudņa pieslēgšanas pie 
maiņstrāvas rozetes ļaujiet visām virsmām 
pilnībā nožūt.

VĀCIŅA NOTĪRĪŠANA

1. Vāciņu var notīrīt siltā ziepjūdenī, izmantojot 
mīkstu sūkli. Nelietojiet abrazīvu tīrītāju vai 
metāla birsti, jo tie saskrāpēs virsmu. Pirms 
ievietošanas saldētāja pagatavotājā ļaujiet visām 
virsmām pilnībā nožūt.

SALDĒJUMA TRAUKA TĪRĪŠANA

1. Piepildiet līdz pusei saldējuma trauku ar siltu 
ziepjūdeni. Varat izmantot neabrazīvu šķidru 
tīrītāju vai vāju aerosola šķīdumu. Ļaujiet 
nostāvēt 10 – 20 minūtes.

APKOPE UN TĪRĪŠANA
Sage Smart Scoop™ saldējuma pagatavotājs

Nekādā gadījumā nemērciet nerūsējošā 
tērauda korpusu ūdenī, kā arī 
neievietojiet to trauku mazgājamā 
mašīnā. Nepieļaujiet ūdens vai tīrīšanas 
līdzekļu iekļūšanu zem taustiņiem vai 
LCD ekrāna vadības panelī.

PIEBILDE

Lai iztīrītu saldējuma pagatavotāja 
nodalījumu, pārliecinieties, ka ierīce 
ir istabas temperatūrā. Nomazgājiet ar 
ziepjūdeni un notīriet ar mīkstu mitru 
drāniņu.

PIEBILDE

Saldējuma trauku NEDRĪKST mazgāt 
trauku mazgājamā mašīnā.

PIEBILDE
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APKOPE UN TĪRĪŠANA

Maisīšanas lāpstiņu un vāciņu drīkst 
mazgāt TIKAI trauku mazgājamās 
mašīnas augšējā plauktā.

PIEBILDE

MAISĪŠANAS LĀPSTIŅAS TĪRĪŠANA

1. Nomazgājiet maisīšanas lāpstiņu siltā ziepjūdenī. 
Komplektācijā iekļauto pudeles birsti ievietojiet 
maisīšanas lāpstiņas centrālajā daļā, lai iztīrītu 
visas saldējuma paliekas.

2. Pirms saldējuma pagatavotāja samontēšanas 
ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt.

UZGLABĀŠANA

1. Pārliecinieties, ka saldējuma pagatavotājs ir 
IZSLĒGTS. Atvienojiet strāvas vada spraudni no 
maiņstrāvas rozetes.

2. Pārliecinieties, ka saldējuma pagatavotājs un visi 
aksesuāri ir pilnīgi tīri un sausi.

3. Ievietojiet nodalījumā saldējuma trauku un 
maisīšanas lāpstiņu.

4. Pārliecinieties, ka vāciņš ir uzlikts.

5. Uzglabājiet ierīci uz līdzenas virsmas vertikālā 
stāvoklī uz tās atbalsta paliktņiem. Neko nelieciet 
uz saldējuma pagatavotāja.
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KĻŪMJU NOVĒRŠANA
Sage Smart Scoop™ saldējuma pagatavotājs

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA VIENKĀRŠS RISINĀJUMS

Saldējums nesasalst • Nepieciešams piespiest START | PAUSE taustiņu.
• Vai saldējumā pievienots alkohols? Alkohols pievienots pārāk daudz 

vai pārāk ātri.
• Pārliecinieties, ka ap saldējuma pagatavotāju ir pietiekama brīva vieta 

adekvātas ventilācijas nodrošināšanai. Ieteicams, lai starp saldējuma 
pagatavotāju un tuvējām cietajām virsmām būtu vismaz 15 cm brīva 
vieta.

Nekustās maisīšanas 
lāpstiņa

• Maisīšanas lāpstiņa nekustēsies, ja priekšdzesēšanas funkcija ir 
izvēlēta pirmajām 5 minūtēm.

• Pārbaudiet, vai centrālā vārpsta ir pareizi ievietota plastmasas 
maisīšanas lāpstiņā; ja centrālā vārpsta nekustās, iespējams, radusies 
ierīces kļūme – sazinieties ar Sage klientu apkalpošanas dienestu.

Vāciņš nefiksējas 
paredzētajā vietā

• Maisīšanas lāpstiņa un trauks nav pareizi novietoti – pārliecinieties, 
ka trauka rokturis atrodas gropēs, un maisīšanas lāpstiņa ir pareizi 
ievietota.

Saldētais deserts nav 
sasalis norādītajā laikā

• Deserta maisījums bija pārāk karsts, kad to ievietojāt saldējuma traukā, 
izmantojot manuāli iestatīto laiku.

• Atšķirīgas sastāvdaļas un daudzums ietekmēs sasalšanas laiku. Dodiet 
vairāk laika, ja izmantojat tādas sastāvdaļas, kā, piemēram, olas/
alkoholu.

Pēc maisīšanas nevar 
izņemt trauku

• Iespējams, sastāvdaļas no trauka ir izšļakstījušās nodalījumā. 
Izslēdziet ierīci un atstājiet 10 – 20 minūtes, lai atkausētu saldējumu. 
Tad izņemiet trauku un izslaukiet saldējuma pagatavotāja iekšējo 
nodalījumu.

Kā varu pagatavot mīkstu 
saldējumu?

• Saldētie deserti cietības indikatora joslā ir domāti tikai kā norādes. 
Mēģiniet pagatavot mīkstu saldējumu, izmantojot sorbeta iestatījumu. 
Ja saldējums ir nepietiekami ciets, varat iestatīt lielāku cietību.

Es vēlos vēl cietāku 
saldējumu!

• Izņemiet saldējumu no trauka, ielieciet citā hermētiski noslēdzamā 
tvertnē un ievietojiet saldēšanas kamerā 1 – 2 stundas vai līdz vēlamās 
cietības iegūšanai.
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KĻŪMJU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA VIENKĀRŠS RISINĀJUMS

Vai varu ievietot piedevas 
olu krēma masā?

• Ievietojiet piedevas procesa beigās, kad aicināti. Piebilde: bieži 
sastāvdaļas, piemēram, augļi, var izjukt maisīšanas procesa laikā, ja tās 
pievieno pārāk agri.

Saldējuma pagatavotājs 
vibrē īsu laiku

• Iekšējais kompresors ir uzstādīts uz īpašiem gumijas paliktņiem, lai 
darbināšanas laikā samazinātu troksni un vibrāciju. Kad dzesēšana nav 
nepieciešama, kompresors automātiski izslēdzas, un neliela vibrēšana 
1 – 2 sekundes ir normāla parādība.

Nedarbojas taustiņi • Iespējams, aktivizēta bērnu pieejas bloķēšana. Lai atceltu bloķēšanu, 
piespiediet un 2 sekundes turiet piespiestu  taustiņu.

Saldējuma pagatavotāja 
atmiņā nesaglabājas 
pēdējais veiktais 
iestatījums

• Iekšējais dators iestatījumus saglabās atmiņā tikai pēc START | PAUSE 
aktivizēšanas.

Temperatūras rādījumi 
atainoti pēc Fārenheita 
skalas

• Piespiediet  taustiņu, lai mainītu temperatūras mērvienības.

Saldējums netiek maisīts, 
taču kompresors ir ieslēgts

• Aktivizēta PRE-COOL funkcija.
• Lai paildzinātu kompresora mūžu, tam ir taimeris. Pagaidiet līdz  

3 minūtēm, lai aktivizētos kompresors.

Saldējums ir ar ledu. 
Kāpēc?

• Dažos desertos ir lielāks ūdens saturs, kas maisījumu padarīs ar lielāku 
ledus daudzumu.

Es izņēmu saldējumu no 
saldēšanas kameras, un tas 
ir ļoti ciets. Kāpēc?

• Mājās pagatavotais saldējums vienmēr būs cietāks nekā veikalā 
nopirktais, jo tajā ir mazāk gaisa. Ieteicams saldējumu izņemt no 
kameras 5 – 10 minūtes pirms pasniegšanas.

Vai varu ievietot saldējuma 
trauku saldēšanas kamerā?

• Nav ieteicams saldējuma trauku ievietot saldēšanas kamerā, jo 
saldējums sasals ciets un to būs ļoti grūti sadalīt. Nelietojiet asus 
vai metāla rīkus, lai saldējuma gabalus izņemtu no trauka, jo tie var 
saskrāpēt pārklājumu.
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Bendrovė Sage visada rūpinasi saugumu. Mes kuriame ir gaminame produktus, visų pirma 
galvodami apie Jūsų, mūsų brangių klientų, saugumą. Taip pat prašome Jūsų saugiai naudotis 
elektros prietaisais bei imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Naudodamiesi elektriniu prietaisu, visuomet 
laikykitės saugos reikalavimų, įskaitant šiuos:
• Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai 

perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir išsau-
gokite ją ateičiai.

• Prieš pradėdami naudoti Sage Smart Scoop™, 
nuimkite ir saugiai utilizuokite visas pakuotės 
medžiagas bei reklamines etiketes.

• Tam, kad nekiltų pavojus mažiems vaikams 
užspringti, nuimkite ir saugiai utilizuokite šio 
prietaiso apsauginį maitinimo laido kištuko 
dangtelį.

• Nestatykite naudojamo ledų gaminimo aparato 
šalia stalviršio ar stalo krašto. Pasirūpinkite, kad 
paviršius, ant kurio statysite įrenginį, būtų lygus, 
švarus ir sausas. Maišymo metu atsiradusi vibra-
cija gali šiek tiek judinti įrenginį.

• Nestatykite aparato šalia įkaitusių dujų ar elek-
tros įrangos degiklių bei ten, kur jis galėtų liestis 
su įkaitusia orkaite. Pastatykite įrenginį mažiau-
siai 15 cm atstumu nuo sienų, kad užtikrintumėte 
tinkamą ventiliaciją.

• Visada naudokite ledų gaminimo aparatą ant 
stabilaus paviršiaus.

• Nenaudokite ledų gaminimo aparato ant kriau-
klės džiovyklės.

• Visada užtikrinkite, kad ledų gaminimo aparatas 
būtų tinkamai surinktas, prieš prijungiant jį prie 
maitinimo tinklo ir pradedant naudoti. Vadovau-
kitės šioje knygelėje pateiktais nurodymais.

• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu 
laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

• Naudodami ledų gaminimo aparatą, neuždenkite 
ventiliacijos angų.

• Nedėkite jokių ingredientų tiesiai į ledų šaldymo 
kamerą. Dėkite ingredientus tik į ledų indą.

• Nedėkite į prietaisą jokių sprogių medžiagų, to-
kių kaip aerozolio skardinės su degia sprogstama 
medžiaga.

• Užtikrinkite, kad prieš kiekvieną naudojimą ledų 
šaldymo kamera būtų švari, sausa ir be nuosėdų.

• Nekiškite pirštų ar rankų į veikiantį ledų gamini-
mo aparatą. Niekada nelieskite judančių dalių.

• Pasirūpinkite, kad ledų gaminimo aparatas būtų 
išjungtas, o elektros laidas ištrauktas iš maitini-
mo tinklo, kai jo nenaudojate arba ketinate atlikti 
prietaiso valymą.

• Nelaikykite ledų gaminimo aparato be dangčio 
ilgą laiką.

• Prietaiso vidus ir išorė turi būti švarūs. 
Vadovaukitės šioje knygelėje pateiktais nurody-
mais dėl prietaiso valymo.

• Naudokite tik kartu su Sage Smart Scoop™ įren-
giniu pristatytus priedus.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

SAGE REKOMENDUOJA: VISŲ PIRMA – SAUGUMAS

IŠSAUGOKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
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PRIETAISAS YRA SKIRTAS  
TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

SAGE REKOMENDUOJA: VISŲ PIRMA – SAUGUMAS

Visada laikykite ledų gaminimo aparatą 
pastatytą vertikalioje padėtyje ir ant 
atraminės kojelės. Tai užtikrins patikimą 
kompresoriaus darbą.

PASTABA

ĮSPĖJIMAS
Tam, kad apsaugotumėte kompresorių nuo 
pažeidimų ir užtikrintumėte maksimalų 
įrenginio našumą, pastatykite aparatą 
vertikalioje padėtyje 12 valandų po pristatymo.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI,  
TAIKOMI VISIEMS ELEKTROS PRIETAISAMS
• Prieš naudodami prietaisą, pilnai išvyniokite 

maitinimo laidą.
• Tam, kad išvengtumėte elektros šoko, nemerkite 

maitinimo laido, kištuko ar viso prietaiso į vande-
nį ar kokį kitą skystį.

• Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nekabėtų už 
stalviršio ar stalo krašto, nesiliestų prie įkaitusių 
paviršių ir nesusimazgytų.

• Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys 
fizinių, sensorinių ir protinių trūkumų arba 
neturintys patirties ir žinių, gali naudoti tik tuo 
atveju, jei jie prižiūrimi arba apmokomi saugiai 
naudoti prietaisą ir supranta su jo naudojimu 
susijusią riziką. Neleiskite vaikams žaisti su apa-
ratu. Neleiskite vaikams atlikti aparato valymo ir 
tvarkymo darbų be priežiūros.

• Rekomenduojama reguliariai tikrinti prietaisą. 
Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas maitinimo 
laidas, kištukas ar pats prietaisas. Grąžinkite visą 
prietaisą į artimiausią įgaliotąjį bendrovės Sage 
techninės priežiūros centrą apžiūrai ir (arba) 
remontui.

• Bet kokius priežiūros darbus, išskyrus valymą, 
reikėtų atlikti įgaliotame bendrovės Sage techni-
nės priežiūros centre.

• Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudoji-
mui. Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį. 
Nenaudokite prietaiso judančiose transporto 
priemonėse ar laivuose. Nenaudokite prietaiso 
lauke. Netinkamai naudojantis prietaisu, galima 
susižeisti.

• Siekiant užtikrinti didesnį saugumą naudojantis 
elektros prietaisais, rekomenduojama izoliuo-
ti nuotėkio srovės relę (apsauginį jungiklį). 
Rekomenduojama, kad prietaisą maitinančioje 
elektros grandinėje būtų sumontuotas ne di-
desnės negu 30 mA likutinės srovės apsauginis 
jungiklis. Pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.
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PAŽINKITE SAVO ĮSIGYTĄ SAGE SMART SCOOP™ LEDŲ GAMINIMO APARATĄ

PAŽINKITE
savo įsigytą Sage Smart Scoop™ ledų gaminimo aparatą
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PAŽINKITE SAVO ĮSIGYTĄ SAGE SMART SCOOP™

A. Anoduotas ledų indas su rankenėle, skirta 
lengvam jo išėmimui. Indas netinkamas 
plauti indaplovėje ir laikyti šaldiklyje.

B. Indo kraštų atgramdymui ir ledų maišymui 
naudojama mentelė.

 Pastaba. Negalima laikyti šaldiklyje*.
C. Dangtį galima nukelti arba atlenkti atgal į 2 

dalis.
D. Nerūdijančio plieno korpusas.
E. POWER (galios įjungimo) mygtukas įjungia 

ir išjungia ledų gaminimo aparatą.
F. START | PAUSE (paleidimo-stabdymo) 

mygtukas paleidžia ir sustabdo deserto 
gaminimo procesą. 

G. Rankinis laikmatis naudojamas laikui 
nustatyti (nuo 5 iki 180 min.).

H. PRE-COOL (pirminio šaldymo) funkcija 
skirta atšaldyti aparatą nuo -10°C iki -30°C.

I. KEEP COOL (vėsumo palaikymo) funkcija 
skirta išlaikyti desertą atšaldytą ir išmaišytą 
iki 3 valandų.

J. Automatinio laikmačio (deserto kietumo) 
pasirinkimo rankenėlė pasukama šių 
deserto gaminimo nustatymų pasirinkimui: 
šerbetas, šaldytas jogurtas, itališkas ledų 
desertas (gelato) arba ledai. Pasukite 
rankenėlę į kairę, jei norite gaminti 
minkštesnės konsistencijos desertus, arba 
į dešinę, jei norite kietesnės konsistencijos 
desertų.

K.  mygtukas leidžia perjungti temperatūros 
matavimo vienetus (pagal Celsijų ir pagal 
Farenheitą). 

L. Garso stiprumo pasirinkimas (garsus, tylus 
arba begarsis).

M. Rankenėlės lengvam įrenginio pakėlimui.
N. Indo šaldymo kamera.

SMART SCOOP™ EKRANAS
O. Skystųjų kristalų (LCD) ekranas pateikia 

informaciją apie funkcijų nustatymus ir 
šaldymo eigą.

P. Deserto kietumo pasirinkimo juostelė
Q. Deserto gaminimo eigos indikacinė juostelė
R. KEEP COOL (vėsumo palaikymo) funkcija 

išlaiko produktą atšaldytą ir išmaišytą iki 3 
valandų.

S. ADD MIX-INS (pagardų įmaišymas) 
ima mirksi, įspėdamas, kada galima įdėti 
mėgstamus pagardus.

T. PRE-COOLING  (pirminio šaldymo) rodo, 
kad kompresorius įjungtas ir šaldo mašiną.

U. Kai, veikiant PRE-COOLING režimui, ima 
mirksėti PRESS START (spauskite paleisti), 
įspėjama, kad mašina atšaldyta ir paruošta 
maišymui. 

V. REMOVE BLADE (išimkite maišymo 
mentelę) įspėja, kad desertas pagamintas ir 
maišymo mentelę galima išimti iš indo.

PRIEDAI
W. Anoduotas ledų indas
X. Mentelė dubens gramdymui
Y. Mentelė maišymui
Z. Šepetys lengvam mentelės ir dubens valymui

* Dalys, kurias galima plauti indaplovėje. Y Z

W X
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PAŽINKITE SAVO ĮSIGYTĄ SAGE SMART SCOOP™ LEDŲ GAMINIMO APARATĄ

AUTOMATINIS REŽIMAS
Automatinis režimas skirtas maišyti ir šaldyti 
ingredientus iki pasirinktos (norimos) 
konsistencijos. Pasirinkite vieną iš keturių iš anksto 
nustatytų deserto ruošimo funkcijų: šerbetas, 
šaldytas jogurtas, itališkas ledų desertas (gelato) 
arba ledai. Kai desertas paruošiamas, Smart Scoop™ 
ima pypsėti.

RANKINIS REŽIMAS
Laikas ledų gaminimui gali būti nustatomas 
rankiniu būdu, gaminant pagal receptus, kuriuose 
nurodytas gaminimo laikas.

IŠ ANKSTO NUSTATYTOS FUNKCIJOS
Sage Smart Scoop™ turi keturias pasirenkamas 
iš anksto nustatytas funkcijas. Galite pasirinkti 
vieną iš šių deserto gaminimo nustatymų: šerbetas, 
šaldytas jogurtas, itališkas ledų desertas (gelato) 
arba ledai.

PIRMINIS ŠALDYMAS
Ruošiant deserto pagrindą, rekomenduojama 
aparatą iš anksto atšaldyti. Ši pasirinktina 
funkcija atšaldo aparatą nuo -10 iki -30°C ir toks 
atvėsinimas paprastai užima apie 5 – 10 minučių.

KEEP COOL (VĖSUMO PALAIKYMO) 
FUNKCIJA
Pasiekus norimą deserto konsistenciją, KEEP 
COOL (vėsumo palaikymo) funkcija neleidžia 
mišiniui ištirpti. Kuomet aparatas veikia šiuo 
režimu, atkreipkite dėmesį, kad kompresorius veiks 
periodiškai, kad užtikrintų atitinkamą deserto 
konsistenciją.

APSAUGA NUO VAIKŲ
Sage Smart Scoop™ aparatas turi apsaugos 
nuo vaikų funkciją.  Paspauskite ir 2 sekundes 
palaikykite mygtuką  (laikyti), kad 
nustatytumėte apsaugos nuo vaikų režimą. 
Norėdami išjungti šį režimą, paspauskite ir vėl 
palaikykite 2 sekundes.

ADD MIX-INS (PAGARDŲ ĮMAIŠYMAS)
Tokius priedus kaip šokolado gabalėlius, šviežius 
vaisius ir skonius galima lengvai įdėti per atgal 
atverčiamą dangtį. Garsinis ledų gaminimo aparato 
signalas ir ADD MIX-INS (pagardų įmaišymas) 
mirksėjimas įspėja, kad laikas įmaišyti mėgstamus 
pagardus!

GARSAS
Ledų gaminimo aparatas turi įdiegtą garsinę 
perspėjimo funkciją, kuri įspėja, kad ledai paruošti. 
Šį įspėjimą galima nustatyti kaip garsų, tylų arba 
begarsį.

SAGE SMART SCOOP™ LEDŲ GAMINIMO APARATO FUNKCIJOS
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SAGE SMART SCOOP™ LEDŲ GAMINIMO APARATO VALDYMAS

VALDYMAS
Sage Smart Scoop™ ledų gaminimo aparatas

ĮSPĖJIMAS
Ledų gaminimo aparate yra kompresorius, ku-
ris visada PRIVALO būti vertikalioje padėtyje. 
Niekada nelaikykite aparato ant kokio nors 
kito paviršiaus – tik ant atraminės kojelės.

PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ

Aparato paruošimas
Pašalinkite ir nuimkite visas etiketes ir pakavimo 
medžiagas, pritvirtintas prie ledų gaminimo 
aparato. Prieš išmesdami pakuotę įsitikinkite, ar 
išėmėte iš jos visas aparato dalis ir priedus.
Išimkite dangtį, ledų indą ir maišymo mentelę 
iš mašinos. Praplaukite šias dalis ir priedus su 
šiltu vandeniu ir muilu ir kruopščiai išskalaukite. 
Įsitikinkite, kad visos dalys yra visapusiškai sausos.
PASTABA

Visada įdėkite maišymo mentelę į indą, 
prieš įdėdami ingredientus. Tai užtikrina, 
kad ingredientai neišsipils į ledų 
šaldymo kamerą.

PASTABA

PIRMASIS NAUDOJIMAS

Pirminis aparato paleidimas
• Įstatykite maišymo mentelę į indą.
• Įdėkite ingredientus į indą pagal recepte pateiktą 

tvarką.
• Įstatykite ledų indą į ledų šaldymo kamerą.

Svarbu, kad maišymo mentelė būtų 
tinkamai sumontuota ant veleno, kad 
užtikrintumėte tinkamą ingredientų 
sumaišymą.

PASTABA

• Indo šaldymo kameroje yra 2 grioveliai. Įstatomą 
indą išlyginkite taip, kad indo rankenos lankstas 
būtų įstatytas į tuos griovelius.

• Prieš indo įstatymą įsitikinkite, ar indo šaldymo 
kamera ir indo išorė yra visiškai sausos.
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SAGE SMART SCOOP™ LEDŲ GAMINIMO APARATO VALDYMAS

PRE-COOL (pirminio šaldymo) funkcija 
valdoma tik budėjimo režime, prieš 
paspaudus START | PAUSE (paleidimo- 
sustabdymo) mygtuką.

PASTABA

1. Įstatykite dangtį reikiamoje padėtyje, išlyginkite 
dangčio rankenėlę ties išlyginimo paveikslėliu, 
pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę į  

 (užrakinti) padėtį. 

2. Paspauskite POWER (galios įjungimo) mygtuką, 
kad įjungtumėte aparatą.

3. Pasukite deserto kietumo pasirinkimo 
rankenėlę ties pasirinktu desertu. Paspauskite 
START | PAUSE (paleisti – sustabdyti) mygtuką, 
kad pradėtumėte maišymo procesą. Bėgantis 
laikas bus rodomas skystųjų kristalų ekranėlyje 
(LCD).

4. Smart Scoop™ įdiegta garsinio įspėjimo funkcija, 
informuojanti, jog ruošiamas desertas pasiekė 
norimą konsistenciją. 

a) PRE-COOL (pirminio šaldymo) funkcija 
sumažina ledų gaminimo aparato temperatūrą 
ir taip sutrumpina deserto gaminimo laiką.  Tai 
pasirinktina funkcija ir itin tinkama naudoti 
ruošiant ledų pagrindą prieš maišymą.

b) Norėdami pasirinkti pirminio šaldymo funkciją, 
paspauskite PRE-COOL mygtuką. Šviesa aplink 
mygtuką pasikeičia iš baltos į raudoną, įspėdama, 
kad aparatas yra PRE-COOL (pirminio šaldymo) 
režime. 
Šio režimas metu aparatas atšaldomas iki 
maždaug -10°C / -30°C, o tai užima apie 5-10 
minučių.  Kai ledų gaminimo aparatas pasiekt 
optimalią temperatūrą, skystųjų kristalų ekrane 
(LCD) ims šviesti užrašai READY (paruošta) ir 
PRESS START (paspauskite paleisti). 
Maišymo mentelė ims suktis praėjus 15 minučių, 
tačiau nepradės gaminti šaldyto deserto, jei nebus 
nuspaustas START | PAUSE (paleisti-stabdyti) 
mygtukas. 
Esant šiai funkcijai, skystųjų kristalų ekrane (LCD) 
bus rodoma temperatūra, švies PRE-COOLING 
(pirminio šaldymo) mygtukas ir slinks deserto 
gaminimo eigos indikatorius – taip įspėjama, kad 
aparatas veikia šiuo režimu.

c) PRE-COOL (pirminio šaldymo) režimas grįš 
prie budėjimo režimo po 20 minučių arba gali 
būti išjungtas tiek nuspaudžiant PRE-COOL 
(pirminio šaldymo) mygtuką, tiek nuspaudžiant 
START | PAUSE (paleidimo- stabdymo) mygtuką, 
kuris panaikins pirminio šaldymo režimą. 

PRE-COOL (PIRMINIS ŠALDYMAS)

START | PAUSE (paleidimo- stabdymo) 
mygtukas turi būti nuspaustas maišymo 
proceso paleidimui po pirminio šaldymo. 

PASTABA

Atkreipkite dėmesį, kad PRE-COOL 
(pirminio šaldymo) funkcija nėra galima, 
paspaudus START | PAUSE (paleisti- 
stabdyti) mygtuką.  Švieselė, supanti 
PRE-COOL (pirminio šaldymo) mygtuką, 
išsijungs.

PASTABA
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SAGE SMART SCOOP™ LEDŲ GAMINIMO APARATO VALDYMAS

AUTOMATINIS REŽIMAS
Paleidimas
Pilnai atvyniokite maitinimo laidą ir įkiškite kištuką 
į 230/240 V maitinimo lizdą.
Paspauskite POWER (galios įjungimo) mygtuką, 
kad įjungtumėte aparatą. POWER mygtukas švies 
balta spalva.  Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas 
užrašas AUTO (automatinis). Taip pat švies deserto 
gaminimo eigos ir mišinio kietumo juostelė. Rodyklė 
turi būti nukreipta į AUTO (automatinis) skystųjų 
kristalų ekrane, rodydama pasirinktą režimą. Tam, 
kad aparatas veiktų automatiniu režimu, pasukite 
deserto kietumo nustatymo rankenėlę.

Kai Smart Scoop™ veikia KEEP 
COOL (vėsumo palaikymo) režimu, 
kompresorius periodiškai įsijungia, 
patikrindamas deserto konsistenciją. 

PASTABA

Pažangos indikatorius ryškiai šviečia

Kietumo indikatorius ryškiai šviečia

DESERTO KIETUMO PASIRINKIMAS
Norėdami pasirinkti norimą deserto kietumą, 
pasukite kietumo nustatymo rankenėlę į kairę 
arba į dešinę. Pasukus į kairę – bus gaminami 
minkštesnės konsistencijos šaldyti desertai 
(šerbetas), o į dešinę – kietesnės konsistencijos 
desertai (ledai).

KEEP COOL (VĖSUMO PALAIKYMO) 
PALAIKYMO FUNKCIJA AUTOMATINIAME 
REŽIME
KEEP COOL (vėsumo palaikymo) funkcija išlaiko 
desertą atšaldytą ir išmaišytą iki 3 valandų. Kai 
pasirinkta ši funkcija, aplink mygtuką dega raudona 
švieselė ir skystųjų kristalų ekrane rodomas užrašas 
KEEP COOL (vėsumo palaikymas). Ši funkcija 
veikia maišant mišinį iki pasirinkto kietumo, o jį 
pasiekus, kompresorius įsijungia ir išsijungia kartu 
su mentele, palaikydami tokią deserto konsistenciją.
Maišymo mentelė veikia tik tokiu atveju, jei 
įrenginys nustato, kad desertas tirpsta ir jo 
konsistencija minkštėja. KEEP COOL (vėsumo 
palaikymo) funkciją galima bet kuriuo metu išjungti 
arba įjungti.

INGREDIENTŲ ĮMAIŠYMAS IR PALEIDIMO 
FUNKCIJOS

a) Patikrinkite, ar mentelė, indas ir indo šaldymo 
kamera yra švarios. Įstatykite maišymo mentelę į 
indą prieš įdėdami į jį ingredientus.

b) Įdėkite ingredientus į ledų indą, kaip nurodyta 
receptuose. Nuvalykite išsiliejusius ingredientus 
nuo indo kraštų.
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c) Įstatykite indą, nuleisdami į padėtį taip, kad 
dubens rankenėlės lankstas įsistatytų į kameros 
griovelius. Svarbu, kad ledų maišymo mentelė 
būtų tinkamai sumontuota ant veleno, kad ši 
tinkamai veiktų.

d) Uždėkite dangtį ant ledų indo. Įrenginio veikimo 
metu rekomenduojama dangčio nedaryti, nebent 
taip nurodyta recepte. Jei reikia įmaišyti priedų, 
atidarykite mažąjį dangtelį ir ten juos suberkite.

e) Norėdami pradėti gaminti desertą, spauskite 
START | PAUSE (paleisti – stabdyti) mygtuką. 
Deserto gaminimo eigos indikatorius slenka 
ekrane ir rodo, kad įrenginys veikia. Ledų 
gaminimo aparatas turi pradėti šaldyti ir maišyti 
desertą pagal norimus nustatymus. Kai desertas 
pradeda stingti, indikatoriai kietumo pasirinkimo 
juostoje juda į priekį iki pasirinkto deserto. 
Indikatoriams užsidengti gali prireikti šiek tiek 
laiko. 
Informacija ekrane keisis rodydama arba praėjusį 
laiką arba esamą temperatūrą, iki kurios mašina 
šaldo desertą. 
Deserto gaminimo eigos indikatoriaus juosta 
slinks, kol pasiekiamas pirmasis kietumo juostos 
laukelis. 
Deserto kietumo indikacinė juosta slinks link 
pasirinkto deserto nustatymo. Miksėjimas išnyks, 
kai bus pasiekta norima deserto konsistencija.

SAGE SMART SCOOP™ LEDŲ GAMINIMO APARATO VALDYMAS

f) Kai pasiekiami reikiami nustatymai, 
kompresorius ir motoras sustoja ir užsidegs 
skystųjų kristalų ekrane bus rodomas užrašas 
READY (paruošta). Pasigirs signalas (muzika), 
įspėjantis, kad desertas paruoštas.

RANKINIS REŽIMAS
Paleidimas
Pilnai atvyniokite maitinimo laidą ir įkiškite kištuką 
į 230/240 V maitinimo lizdą.
Paspauskite POWER (galios įjungimo) mygtuką, 
kad įjungtumėte aparatą. POWER mygtukas švies 
balta spalva.  Skystųjų kristalų ekranas (LCD) 
pagal gamyklinius nustatymus įsijungs į AUTO 
(automatinį) režimą ir pasirinkimo juostą. Ledų 
gaminimo mašina ir skystųjų kristalų ekranas 
(LCD) visada grįš prie ankstesnės naudotos 
programos ar nustatymo.
Užtikrinkite, kad mašina veikia rankiniu režimu, 
paspausdami MANUAL TIMER (rankinio 
laikmačio) rodyklinius  mygtukus. Laikas 
bus rodomas ir rodyklytės turi rodyti MANUAL 
(rankinis) kairėje ekrano pusėje. 
Norėdami pakeiskite maišymui ir šaldymui skirtą 
laiką, paspauskite bet kurią iš rankinio laikmačio 
rodyklinių mygtukų. Vidutiniškai ledų išmaišymui 
ir sušaldymui reikia apie 50 minučių.

DESERTO KIETUMO PASIRINKIMAS
Ši funkcija negalima su rankiniu režimu.
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SAGE SMART SCOOP™ LEDŲ GAMINIMO APARATO VALDYMAS

KEEP COOL (VĖSUMO PALAIKYMO) 
FUNKCIJA RANKINIAME REŽIME
KEEP COOL (vėsumo palaikymo) funkcija 
išlaiko desertą atšaldytą ir išmaišytą konkrečiam 
pasirinktam aparato veikimo laikotarpiui. 
Pasirinkus šią funkciją, aplink mygtuką dega 
raudona švieselė ir skystųjų kristalų ekrane 
(LCD) rodomas užrašas KEEP COOL (vėsumo 
palaikymas). Maišymo mentelė veiks tik tokiu 
atveju, jei įrenginys nustatys, kad desertas tirpsta ir 
tampa minkštesnės konsistencijos.

INGREDIENTŲ ĮMAIŠYMAS IR PALEIDIMO 
FUNKCIJOS

a) Nustatykite norimą laiką, spausdami MANUAL 
TIMER (rankinio laikmačio) mygtukus aukštyn 
arba žemyn .

b) Įdėkite indą ir mentelę į kamerą. Sudėkite 
ingredientus.

c) Paspauskite START | PAUSE (paleidimo-
stabdymo) mygtuką ledų gaminimo proceso 
paleidimui.  Šviesa aplink šį mygtuką švies 
raudonai, įspėdama, kad jis buvo pasirinktas ir 
aparatas pradėjo deserto gaminimo procesą.

d) Kai pasiekiamas reikiamas laikas, kompresorius 
ir motoras sustoja ir skystųjų kristalų ekrane 
užsidega užrašas READY (paruošta).

e) Jei gaminimo ciklo metu paspaudžiamas 
START | PAUSE (paleidimo- stabdymo) 
mygtukas, laikas sustabdomas.  Norėdami vėl 
pradėti gaminimo procesą, dar kartą paspauskite 
mygtuką.

f) Jei norite iš naujo nustatyti laikmatį, paspauskite 
ir 2 sekundes palaikykite START | PAUSE 
(paleidimo-stabdymo) mygtuką ir tokiu būdu iš 
naujo nustatysite laikmatį.

g) Laikmatį galima reguliuoti bet kuriuo metu.

SMART SCOOP™ EKRANAS
Skystųjų kristalų ekrane pakaitomis rodomas arba 
skaičiavimo atgal laikmatis, arba temperatūra.

GARSO STIPRUMO FUNKCIJA 
Sage Smart Scoop™ įdiegtas garsinis signalas, 
įspėjantis apie paruoštą šaldytą desertą. Garso 
stiprumas nustatomas kaip garsus, tylus arba 
begarsis.

TEMPERATŪROS –  
JOS MATAVIMO VIENETŲ FUNKCIJA 
Sage Smart Scoop™ turi temperatūros ir jos 
matavimo vienetų rodymo funkciją.  Paspauskite 
vieną kartą, kad būtų rodoma temperatūra ir 
paspauskite  dar kartą, kad pakeistumėte 
temperatūros vienetų rodymą arba pagal Celsijų, 
arba pagal Farenheitą.

GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ GRĄŽINIMAS
Norėdami grąžinti gamyklinius nustatymus, 
paspauskite ir 5 sekundes palaikykite KEEP COOL 
(vėsumo palaikymo) mygtuką. Tai galima atlikti tik 
naudojant budėjimo režimą.
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PATARIMAI DĖL KOKYBIŠKESNIŲ LEDŲ GAMINIMO 

Nelaikykite ledų indo šaldiklyje.

PASTABAPATARIMAI DĖL KOKYBIŠKESNIŲ LEDŲ 
GAMINIMO 
• Šaldytų desertų gaminimui reikalingas laikas 

gali skirtis, atsižvelgiant į kambario aplinkos 
temperatūrą, ingredientų temperatūrą ir pirminį 
aparato atšaldymą. Kuo šaltesnės konsistencijos 
ingredientai, tuo greitesnis ledų gaminimo 
procesas. Paprastai ledų gamybai reikia apie 50 
minučių.

• Gaminant anglišką kremą (crème anglaise) ir 
pagal receptus, kuriuose nurodytas ingredientų 
kaitinimas, visada rekomenduojama tokius 
darbus atlikti dieną prieš. Taip pat galima 
atšaldyti ingredientus mažiausiai 4 valandas 
prieš ledų gaminimą.

• Visada sudėkite ingredientus į indą prieš 
įdėdami jį į ledų gaminimo aparatą.

• Šioje instrukcijoje pateiktuose receptuose 
nurodyti tokie ingredientai kaip grietinėle, 
pienas, kiaušiniai ir cukrus. Šiuos ingredientus 
galima pakeisti panašiais produktais, 
atsižvelgiant į individualų skonį ar dietos 
reikalavimus. Atkreipkite dėmesį, kad skonis 
ir tekstūra skiriasi, naudojant skirtingus 
ingredientus.

• Dauguma desertų plečiasi maišymo ir šaldymo 
procesų metu. Visi šioje instrukcijoje nurodyti 
mišiniai sudaro apie 1 litrą šaldyto deserto, jei 
nenurodyta kitaip. Naudojant ledų mišinius iš 
kitų receptų, neviršykite 700 ml ingredientų 
kiekio, kad mišinys galėtų plėstis.

• Alkoholis slopina šaldymo procesą. Geriausia 
įdėti alkoholio į mišinį ledų gaminimo proceso 
pabaigoje.

• Šaldyto deserto konsistencija yra tinkama kabinti 
jį šaukštu. Atminkite, kad, jei pateikiate desertą 
su vafliniais indeliais ar lėkštėje, geriausia ledus 
palikti šaldiklyje 2 valandoms iki patiekimo.

• Laikydami šaldytą desertą šaldiklyje, įsitikinkite, 
kad talpa būtų sandari. Tai apsaugos nuo ledo 
kristalų formavimosi. Taip pat rekomenduojama 
uždengti šaldytą desertą kepimo ar riebalams 
atspariu popieriumi.

• Šaldytą desertą rekomenduojama suvalgyti per 1 
savaitę po sumaišymo, tačiau laikyti galima ir iki 
2 savaičių.

• Tiekiant desertą iš šaldiklio, geriausia palaikyti 
desertą aplinkos temperatūroje 5-10 minučių iki 
patiekimo.

PATARIMAI GAMINAT ANGLIŠKĄ KREMĄ 
(SALDAUS KREMO SU KIAUŠINIAIS 
PAGRINDO)
• Paprastai kreminės tekstūros ledai gaminami iš 

angliško kremo. Žemiau pateikiami patarimai, 
kaip kiekvieną kartą kokybiškai pagaminti 
anglišką kremą.

• Įsitikinkite, kad visi ingredientai būtų švieži.
• Pagrindo gaminimui geriausia naudoti kambario 

temperatūros kiaušinius. Receptai paremti mini-
malia 59 g kiaušinių mase.

• Rekomenduojama pirmiausia pasverti ingredi-
entus ir turėti juos pasiruoštus prieš pradedant 
gaminti.

• Rankiniu arba elektriniu maišytuvu išplakite 
kiaušinių trynius ir cukrų, kol masė tampa blanki 
ir tiršta.

• Angliško kremo virimui naudokite prikaistuvį 
sunkiu dugnu.

• Kaitindami grietinėlę (pieną), jos ( jo) neužvirin-
kite. Rekomenduojama nuimti grietinėlę (pieną) 
nuo ugnies tada, kai ji ( jis) ima šiek tiek burbu-
liuoti aplink kraštus.

• Kol grietinėlės (pieno) mišinys kaitinamas, pra-
dėkite maišyti kiaušinius ir cukrų. Jei tai norėsite 
atliksite po to, kai grietinėlės (pieno) mišinys 
užkais, galite perkaitinti grietinėlę (pieną).

• Mišinį reikia nuolatos maišyti mediniu šaukštu, 
kol šis sutirštėja. Labiausiai tinka medinis šauktas 
plokščiu dugnu. Norėdami patikrinti, ar kremas 
pakankamai sutirštėjo, padenkite juo šaukšto galą. 
Perbraukite pirštu per mišinį šaukšto gale. Jei 
piršto žymė pasilieka, mišinys pakankamai tirštas. 
Nedelsiant nuimkite mišinį nuo ugnies.
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SVARBŪS INGREDIENTAI

Venkite nešviežių kiaušinių naudojimo, 
ypač jei neverdate mišinio. Nėščioms 
moterims nepatariama vartoti ledų, kurių 
sudėtyje yra žalių kiaušinių.

PASTABA

• Jei mišinys atsiskyrė arba sustingo, karštis buvo 
didelis. Jei mišinys atsiskyrė, reikės pradėti 
gaminti iš naujo.

• Nepalikite verdančio angliško kremo be 
priežiūros.

• Angliškam kremui sutirštėti reikia 5—15, 
priklausomai nuo kiekio ir t.t.

• Visada leiskite mišiniui atvėsti kambario 
temperatūroje, periodiškai pamaišydami, kad 
išleistumėte šilumą, kol mišinys nustoja garuoti. 
Atvėsusį mišinį padėkite į šaldytuvą, kad gerai 
atšaltų.

• Maistine plėvele uždenkite angliško kremo viršų, 
kad apsaugotumėte nuo odos formavimosi ant 
viršaus.

• Tam, kad greitai atvėsintumėte mišinį, jį reikia 
padėti į metalinį indą, o vėliau į ledo vonelę, ir 
periodiškai maišyti, kol gerai atvėsta.

SVARBŪS INGREDIENTAI
Ledus tapo lengva pasigaminti namuose vien tik 
su virtuvėje naudojamais ingredientais, kurių reikia 
paprastų vanilinių ledų paruošimui.

KIAUŠINIAI
Visi receptai šioje knygelėje buvo išbandyti 
naudojant standartinę minimalią 59 g kiaušinių 
masę. Kiaušiniai suteikia ledams apimties, 
stabilizuoja ir emulsuoja mišinį.  Kiaušinių 
tryniuose yra lecitino, kuris veikia kaip emulsiklis, 
susijungdamas  su riebalų lašeliais.

CUKRUS
Visuose receptuose naudojama cukraus pudra, 
kadangi ji lengvai tirpsta ir mažina kristalizacijos 
(didelių ledo kristalų) formavimąsi.
Galima naudoti standartinį baltąjį cukrų, tačiau jis 
ilgiau tirpsta.
Paprastai, pridėjus daugiau cukraus, sumažinamas 
vandens šalimo taškas mišinio viduje, kas apsaugo 
šaldytą desertą nuo didelio kieto gniužulo 
formavimosi, kurį sunku kabinti šaukštu.

PIENAS
Pieninio pagrindo receptams buvo naudojamas 
nenugriebtas pienas. Gal būti naudojamos 
mažesnio riebumo rūšys, tačiau nebus pasiektas 
toks pats rezultatas.  Mažesnio riebumo pienas gali 
būti naudojamas receptams, kuriuose nenurodyta, 
jog produktus reikės virti. Mažesnio riebumo pienas 
turi didelę tikimybę atsiskirti virimo metu.

GRIETINĖLĖ
Visuose receptuose naudojama skysta grietinėlė. 
Grietinėlė suteikia riebumo ir lygesnę tekstūrą 
ledams.
Galima naudoti tirštesnę grietinėlę. Tirštesnės 
grietinėlės sudėtyje paprastai yra tokių priedų kaip 
želatina (gyvūninės kilmės).
Ji skirta sutirštinti ir prailginti grietinėlės galiojimo 
laiką.
Gali būti naudojama mažesnio riebumo grietinėlė, 
tačiau tik gaminant pagal receptus, kuriuose 
nenurodyta, kad produktus reikės virti, kadangi 
mažo riebumo rūšys turi tikimybę atsiskirti virimo 
metu.
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Įsitikinkite, kad ledų gaminimo aparatas būtų 
išjungtas, paspausdami POWER (galios išjungimo) 
mygtuką. Ledų gaminimo aparatas yra išjungtas, 
jei START | PAUSE (paleidimo- stabdymo) šviesos 
diodo lemputė nebešviečia raudonai. Ištraukite 
elektros laidą iš maitinimo tinklo. Prieš išardymą 
ir valymo darbų atlikimą, leiskite ledų gaminimo 
aparato kompresoriui atvėsti.

NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSO 
VALYMAS

1. Nuvalykite nerūdijančio plieno korpuso išorę 
ir skystųjų kristalų ekraną švelnios struktūros 
sudrėkintu skudurėliu. Nenaudokite sausų 
popierinių rankšluosčių ar audinių valyti skystųjų 
kristalų ekranui, ir nenaudokite valiklio su 
abrazyvinėmis detalėmis ar metalinės mentelės 
kokių nors ledų gaminimo aparato dalių valymui, 
kadangi jos gali subraižyti paviršių.

2. Jei vidinėje kameroje išsilieja kremas, pienas, 
šokoladas ir pan., atsargiai nuvalykite švelniai 
sudrėkintu skudurėliu.

3. Leiskite visiems paviršiams išdžiūti, prieš 
įkišdami elektros laidą į maitinimo tinklą.

DANGČIO VALYMAS

1. Dangtis gali būti valomas švelniai muiluotu 
vandeniu ir naudojant švelnią kempinėlę. 
Nenaudokite valiklio su abrazyvinėmis 
dalelėmis ar metalinio šveistuko, kadangi jie gali 
subraižyti paviršių.  Leiskite visiems paviršiams 
visapusiškai išdžiūti, prieš sudėdami detales į 
ledų gaminimo aparatą.

LEDŲ INDO VALYMAS

1. Pripildykite pusę ledų indo šiltu vandeniu 
su muilu. Galima naudoti skystą valiklį be 
abrazyvinių dalelių arba švelnų purškiamą 
tirpalą.  Leiskite pastovėti 10-20 minučių.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Sage Smart Scoop™ ledų gaminimo aparatas

Niekada nepanardinkite nerūdijančio 
plieno korpuso į vandenį ir neplaukite 
indaplovėje. Neleiskite vandeniui ar 
valiklio skysčiui patekto po mygtukais 
ar skystųjų kristalų ekranu valdymo 
skydelyje.

PASTABA

Valydami ledų kamerą, pasirūpinkite, 
kad įrenginys būtų kambario 
temperatūros. Nuvalykite vandeniu su 
muilu ir sausu sudrėkintu skudurėliu.

PASTABA

Ledų indo NEGALIMA plauti 
indaplovėje.

PASTABA
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Mentelė ir dangtis tinkami plauti 
indaplovėje, bet TIK viršutiniame jos 
stalčiuje. 

PASTABA

MAIŠYMO MENTELĖS VALYMAS

1. Mentelę plaukite šiltu muiluotu vandeniu. Kartu 
pristatytu buteliams plauti tinkamu šepečiu 
išvalykite ledų likučius centrinėje mentelės 
dalyje.

2. Leiskite paviršiams visapusiškai išdžiūti prieš 
pakartotinį ledų gaminimo aparato surinkimą.

LAIKYMAS

1. Pasirūpinkite, kad ledų gaminimo aparatas 
būtų IŠJUNGTAS. Ištraukite elektros laidą iš 
maitinimo tinklo.

2. Užtikrinkite, kad ledų gaminimo mašina ir visi 
priedai yra tinkamai išvalyti ir sausi.

3. Įstatykite ledų indą ir maišymo mentelę į kamerą.

4. Uždekite dangtį.

5. Laikykite prietaisą vertikalioje padėtyje ir ant 
atraminių kojelių. Nieko nelaikykite ant ledų 
gaminimo aparato viršaus.
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TRIKDŽIŲ NUSTATYMAS  
IR ŠALINIMAS

TRIKDŽIŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

PROBLEMA PAPRASTAS SPRENDIMAS

Ledai nesušąla • Reikia paspausti START | PAUSE (paleidimo-stabdymo) mygtuką.
• Ar pagamintų ledų sudėtyje yra alkoholio? Jo galėjo būti įdėta per 

daug arba per greitai.
• Užtikrinkite, kad būtų atitinkama ventiliacija aplink ledų gaminimo 

aparatą. Rekomenduojame palikti mažiausiai 15 cm tarpą tarp ledų 
gaminimo aparato ir gretimų kietų paviršių.

Nejuda maišymo mentelė • Mentelė nejuda, jei pirmosioms 5 minutėms pasirinkta pirminio 
atšaldymo funkcija.

• Patikrinkite, ar centrinis suklys yra tinkamai įstatytas į plastikinę 
mentelę, jei centrinis suklys nejuda, tada galbūt problema sujusi su 
mašina – susisiekite su Sage klientų aptarnavimo centru.

Dangtis neužsirakina 
padėtyje

• Maišymo mentelė ir indas netinkamai įstatyti – užtikrinkite, kad indo 
rankenėlė būtų įstatyta į griovelius ir tinkamai įstatyta mentelė.

Šaldytas desertas nesušąla 
paskirtu laiku

• Deserto mišinys buvo per šiltas, kuomet įdėtas į ledų indą laikui, 
nurodytam rankiniuose nustatymuose.

• Skirtingi ingredientai ir kiekiai turi poveikio sušalimo laikui. Jei 
naudojate tokius ingredientus kaip kiaušiniai ar alkoholis, desertui 
reikės daugiau laiko atšalti.

Nepavyksta išimti įdėto 
indo po maišymo

• Ingredientai galėjo išsilieti per indo kraštus į kamerą. Išjunkite mašiną 
ir leiskite stovėti 10-20 minučių, kad ledai atšiltų. Tada išimkite indą ir 
išvalykite ledų gaminimo aparato vidinę kamerą. 

Kaip pagaminti lengvai 
tiekiamus ledus?

• Šaldyti desertai kietumo indikatoriaus juostoje yra tik orientaciniai. 
Pabandykite pagaminti minkštą desertą pagal šerbeto nustatymus. 
Galite grąžinti kietumo nustatymus, jei ledai nėra pakankamai kieti.

Norėčiau, kad mano ledai 
būtų dar kietesni!

• Išimkite ledus iš ledų indo, sudėkite į kitą sandarų indą ir padėkite 
į šaldiklį papildomoms 1-2 valandoms arba iki tol, kol pasiekiamas 
norimas kietumas.
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TRIKDŽIŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

PROBLEMA PAPRASTAS SPRENDIMAS

Ar galiu įmaišyti pagardų į 
saldaus kremo pagrindą?

• Įmaišykite pagardus pabaigoje, kai aparatas apie tai įspėja. Pastaba. 
Dažnai tokie ingredientai kaip vaisiai gali suirti maišymo metu, jei 
įdedami per anksti.

Mano ledų gaminimo 
aparatas trumpai vibruoja

• Vidinis kompresorius montuojamas ant specialaus guminio stovo, kad 
būtų sumažintas triukšmas ir vibracija naudojimo metu. Kai vėsinimas 
nereikalingas, kompresorius automatiškai išsijungia ir įprastas 
nedidelis 1-2 sekundžių trukmės vibravimas.

Neveikia valdymo 
priemonės

• Gali būti įjungta apsauga nuo vaikų. Paspauskite ir 2 sekundes 
palaikykite  mygtuką, kad išjungtumėte apsaugą.

Ledų gaminimo aparatas 
neprisimena ankstesnių 
nustatymų

• Vidinis kompiuteris prisimena nustatymus tik vieną kartą 
START | PAUSE (paleidimo-stabdymo) mygtukas buvo aktyvuotas.

Temperatūra rodoma pagal 
Farenheitą • Paspauskite  mygtuką, kad pakeistumėte temperatūros vienetus. 

Ledai nemaišomi, bet veikia 
kompresorius

• Aktyvuota PRE-COOL (pirminio šaldymo) funkcija. 
• Kompresoriaus tarnavimo laiko užtikrinimui ant jo yra savaiminis 

laikmatis. Leiskite kompresorius aktyvuotis 3 minutes.

Paruošti ledai yra apledėję. 
Kodėl?

• Kai kuriuose desertuose yra didesnis kiekis vandens, dėl to mišinyje 
yra daugiau ledo.

Ištraukiau ledus iš šaldiklio 
ir jie labai kieti. Kodėl?

• Namuose pagaminti ledai visada būna kietesni, nei parduotuvėje pirkti 
ledai, nes juose yra mažiau oro. Rekomenduojame išimti ledus 5-10 
minutėms prieš patiekimą.

Ar galiu įdėti ledų indą į 
šaldiklį?

• Nerekomenduojame įdėti ledų indo į šaldiklį, kadangi ledai kietai 
sušals ir juos bus sunku išimti. Nenaudokite jokių aštrių ar metalinių 
įrankių ledų išgramdymui iš indo, kadangi galite subraižyti dangą.
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Ettevõtte Sage töötajad hoolivad väga ohutusest. Seadmete kavandamisel ja tootmisel peame 
ennekõike silmas teie kui meie hinnatud kliendi turvalisust. Palume teil siiski elektriseadmete 
kasutamisel teatud määral ettevaatlik olla ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida 
peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid:
• Lugege enne seadme kasutuselevõttu juhised 

hoolikalt läbi ning hoidke need alles.
• Enne Sage Smart Scoop™ seadme esimest 

kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid 
ja etiketid ning kõrvaldage need kasutusest 
vastavalt nõuetele.

• Eemaldage seadme voolupistiku kaitsekate ning 
visake see ära. Lapsed võivad selle alla neelata ja 
lämbuda.

• Ärge asetage töötavat jäätisemasinat laua serva 
lähedale. Veenduge, et pind, kuhu seadme 
asetate, on sile, puhas ja kuiv. Seadme töötamisel 
tekkiv vibreerimine võib seadet liigutada.

• Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elekt-
ripliidile või nende lähedusse või kohta, kus see 
võib puutuda kokku kuuma ahjuga. Seade peab 
olema seintest vähemalt 15 cm kaugusel. Tagage 
piisav õhuringlus.

• Kasutage jäätisemasinat alati stabiilsel kuival 
pinnal.

• Ärge kasutage jäätisemasinat kraanikausi nõru-
tusalusel.

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku ja kasu-
tamise alustamist veenduge, et seade on õigesti 
kokku pandud. Järgige selles kasutusjuhendis 
toodud teavet.

• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise 
taimeri või puldi abil.

• Ärge katke töötava jäätisemasina õhuavasid.
• Ärge pange koostisosi otse jäätisekambrisse. 

Koostisosad tuleb panna jäätiseanumasse.
• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, 

nt balloone piserdusainetega.
• Enne igat kasutuskorda kontrollige, et jäätise-

kamber on puhas ja kuiv.
• Ärge pange sõrmi ega käsi töötava jäätisemasina 

sisse. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa.
• Kontrollige, et pärast jäätisemasina kasutamise 

lõpetamist ja enne selle puhastamist on masin 
välja lülitatud ja selle pistik vooluvõrgust tõm-
matud.

• Ärge võtke jäätisemasina kaant pikemaks ajaks 
pealt.

• Puhastage seadet nii seest- kui ka väljastpoolt. 
Järgige selles kasutusjuhendis toodud puhasta-
misjuhiseid.

• Kasutage ainult seadmega Sage Smart Scoop™ 
kaasasolevaid tarvikuid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

HOIDKE SEE JUHEND ALLES
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MÕELDUD KASUTAMISEKS  
AINULT KODUMAJAPIDAMISES

Hoidke jäätisemasinat alati püstiasendis 
ning ühetasaselt ja tugijalgadel. Nii tagate 
kompressori maksimaalse töökvaliteedi.

MÄRKUS

HOIATUS!
Kompressori kahjustamise vältimiseks ja 
maksimaalse töökvaliteedi tagamiseks hoidke 
toodet 12 tunni jooksul pärast transportimist 
püstiasendis.

OLULISED OHUTUSJUHISED ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEL
• Enne seadme kasutamist kerige toitejuhe täieli-

kult lahti.
• Elektrilöögiohu vältimiseks ärge kastke voo-

lujuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse 
vedelikku.

• Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla 
rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või 
keerdu minna.

• Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on 
vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed 
võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või 
teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve 
all või vastutava isiku juhendamisel ning nad 
peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasuta-
misega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud 
asjakohastest ohutuseeskirjadest. Ärge lubage 
lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet 
puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.

• Soovitame seadet regulaarselt kontrollida. Ärge 
kasutage seadet, kui selle voolujuhe, pistik või 
seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Toi-
metage seade ülevaatamiseks ja/või remondiks 
lähimasse volitatud Sagei teeninduskeskusesse.

• Kogu hoolduse (v.a puhastamine) peab läbi viima 
ettevõtte Sage poolt selleks volitatud teenindus-
keskus.

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduma-
japidamises. Kasutage seadet ainult ettenähtud 
eesmärgil. Ärge kasutage seadet liikuvates 
sõidukites või veesõidukites. Ärge kasutage 
seadet välistingimustes. Valesti kasutamine võib 
põhjustada vigastusi.

• Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete 
kasutamisel on seadet varustavasse vooluringi 
soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse (ohutus-
lüliti), mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige 
nõu elektrikult.

EE
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TUTVUSTUS
Sage Smart Scoop™ jäätisemasina
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A. Anodiseeritud jäätiseanum, mida on tänu 
käepidemele mugav välja võtta. Ei tohi pesta 
nõudepesumasinas ega hoida külmikus.

B. Laba anuma külgede puhastamiseks ja 
jäätise kloppimiseks.

 NB! Mitte hoida külmikus*.
C. Kaant on võimalik tõsta või kahekordselt 

tahapoole voltida.
D. Roostevabast terasest korpus
E Nupp POWER jäätisemasina sisse või välja 

lülitamiseks.
F. Nupp START | PAUSE magustoidu 

valmistamise käivitamiseks ja peatamiseks.
G. Käsitaimeri kasutamine aja valimiseks 

vahemikus 5–180 minutit.
H. Funktsioonis PRE-COOL jahutatakse masin 

temperatuurile -10 °C kuni -30 °C.
I. Funktsioonis KEEP COOL hoitakse 

magustoit kuni 3 tundi jahedana ja vastava 
konsistentsiga.

J. Automaattaimeri / kõvaduse valikuketast 
on võimalik seada järgmistele seadistustele: 
sorbet (mahlajäätis), frozen yogurt 
(külmutatud jogurt), gelato (gelato) või 
ice cream (jäätis). Pehmema tekstuuriga 
magustoidu saamiseks keerake valikuketast 
vasakule ning kõvema tekstuuriga 
magustoidu saamiseks paremale.

K. Nupp   võimaldab ümber lülitada 
Celsiuse ja Fahrenheiti kraadide vahel.

L. Helisignaali seadistamine valjuks või 
vaikseks või heli summutamine.

M. Käepidemed, mis hõlbustavad tõstmist.
N. Anuma kamber

SMART SCOOP™ EKRAAN
O. LCD-juhtekraanil kuvatakse teave funktsioo-

niseadistuse ja jahutuse edenemise kohta.
P. Kõvadusastme valikuriba
Q. Edenemise näiduriba
R. Funktsioonis KEEP COOL hoitakse 

külmutatud magustoit kuni 3 tundi jahedana 
ja vastava konsistentsiga.

S. ADD MIX-INS vilgub, andes teada, et on aeg 
oma lemmiklisandid jäätisele lisada.

T. PRE-COOLING  (eeljahutus) tähendab, et 
kompressor on sisse lülitatud ning jahutab 
masinat.

U. PRESS START vilgub eeljahutusrežiimis 
PRE-COOLING, andes märku, et seade on 
jahu tatud ning valmis jäätise koostisosi kloppi-
ma.

V. Teade REMOVE BLADE (eemaldage laba) 
annab märku, et magustoidu valmistamine on 
lõppenud ning laba võib anumast välja võtta.

TARVIKUD
W. Anodiseeritud jäätiseanum
X. Labidake anuma puhastamiseks
Y. Laba
Z. Pudelihari laba ja anuma hõlpsaks 

puhastamiseks

* Võib pesta nõudepesumasinas. Y Z

W X
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AUTOMAATREŽIIM
Automaatrežiimis klopitakse ja külmutatakse 
koostisosad valitud/soovitud konsistentsini. Valige 
üks neljast eelseadistatud funktsioonist: sorbet 
(mahlajäätis), frozen yogurt (külmutatud jogurt), 
gelato (gelato)või ice cream ( jäätis). Smart Scoop™ 
annab magustoidu valmimisest märku piiksuva 
helisignaaliga.

KÄSIREŽIIM
Jäätisevalmistamise aega on võimalik vastavalt 
retseptile käsitsi seadistada.

EELSEADISTATUD FUNKTSIOONID
Sage Smart Scoop™ jäätisemasinal on neli 
eelseadistatud funktsiooni. Valige üks järgnevatest 
seadistustest: sorbet (mahlajäätis), frozen yogurt 
(külmutatud jogurt), gelato (gelato) või ice cream 
( jäätis).

EELJAHUTUS
Soovitatav on seadet enne magustoidu 
valmistamist eelnevalt jahutada. See valikuline 
funktsioon kestab umbes 5–10 minutit ning jahutab 
seadme temperatuurile -10 kuni -30 °C.

KEEP COOL
Kohe pärast magustoidu soovitud konsistentsi 
saavutamist aitab funktsioon KEEP COOL vältida 
selle sulamist. Selles režiimis töötab seadme 
kompressor aeg-ajalt, et magustoidu konsistentsi 
hoida.

LAPSELUKK
Sage Smart Scoop™ seadmel on lapselukk. 
Lapselukurežiimi aktiveerimiseks vajutage 

 ning hoidke seda 2 sekundit all. Režiimist 
väljumiseks vajutage uuesti sama nuppu ja hoidke 
seda all 2 sekundit.

ADD MIX-INS
Lisandeid nagu šokolaaditükid, värsked puuviljad 
ning lõhna- ja maitseained saab hõlpsasti lisada 
klapiga kaane kaudu. Jäätisemasin annab 
piiksuva helisignaaliga märku ning ekraanil 
vilgub ADD MIX-INS, andes teada, et on aeg oma 
lemmiklisandid jäätisele lisada!

HELI
Kui jäätis on valmis, annab jäätisemasin sellest 
piiksuva helisignaaliga märku. Helisignaali on 
võimalik seadistada valjuks või vaiksemaks või heli 
summutada.

SAGE SMART SCOOP™ JÄÄTISEMASINA FUNKTSIOONID
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KASUTAMINE
Sage Smart Scoop™ jäätisemasina

HOIATUS!
Jäätisemasina kompressor peab olema ALATI 
püstiasendis. Jäätisemasin peab olema alati 
paigaldatud tugijalgadele.

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Masina ettevalmistus
Eemaldage jäätisemasinalt kõik etiketid ja 
pakkematerjalid ning visake need ära. Enne 
pakkematerjalide äraviskamist kontrollige, et olete 
kõik seadme osad ja tarvikud välja võtnud.
Võtke kaas, jäätiseanum ja laba masinast välja. 
Puhastage need osad ja tarvikud sooja seebiveega 
ning loputage põhjalikult. Kontrollige, et kõik osad 
oleksid kuivad.

Pange laba anumasse alati enne 
koostisosade lisamist. Nii ei loksu 
koostisosad jäätisekambrisse.

MÄRKUS

ESIMENE KASUTUSKORD

Esmakordne käivitamine
• Pange laba anumasse.
• Pange retseptile vastavad koostisosad anumasse.
• Pange jäätiseanum jäätisekambrisse.

Koostisosade ühtlase segunemise 
tagamiseks on oluline, et laba oleks 
nõuetekohaselt veovõllile paigaldatud.

MÄRKUS

• Kambris on 2 soont anuma jaoks. Anuma 
paigaldamisel jälgige, et selle käepideme liigend 
oleks nimetatud soonte vahel.

• Enne anuma paigaldamist veenduge, et selle 
kamber ja jäätiseanuma välispind on täielikult 
kuivad.

EE
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Funktsiooni PRE-COOL on võimalik 
kasutada ainult seisurežiimis enne nupu 
START | PAUSE vajutamist.

MÄRKUS

1. Kaane oma kohale fikseerimiseks pange kaane 
käepide graafiliste sümbolitega kohakuti ning 
keerake kaas päripäeva   asendisse. 

2. Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu 
POWER.

3. Keerake kõvadusastme valikuketas soovitud 
magustoidu peale. Kloppimise käivitamiseks 
vajutage nuppu START | PAUSE. Järelejäänud 
aeg kuvatakse LCD-ekraanil.

4. Smart Scoop™ annab magustoidu soovitud 
konsistentsi saavutamisest märku piiksuva 
helisignaaliga.

a) Funktsioonis PRE-COOL alandatakse 
jäätisemasina temperatuuri, et vähendada 
magustoidu valmimiseks kuluvat aega. 
Funktsiooni kasutamine on valikuline ning see 
sobib suurepäraselt kasutamiseks juhul, kui 
jäätisepõhi on valmistatud enne kloppimist.

b) Eeljahutusfunktsiooni valimiseks vajutage nuppu 
PRE-COOL. Seni valgena põlenud nupp hakkab 
põlema punasena, mis näitab, et režiim PRE-
COOL on sisse lülitatud. 
Selles režiimis eeljahutatakse masin umbes 
5-10 minutiga temperatuurile -10 °C kuni -30 
°C. Kui jäätisemasin on saavutanud optimaalse 
temperatuuri, hakkab LCD-ekraanil põlema 
READY ja vilkuma PRESS START. 
Laba hakkab 15 minuti möödudes keerlema, kuid 
külmutatud magustoidu valmistamine ei alga 
enne nupu START | PAUSE vajutamist. 
Selles funktsioonis kuvatakse LCD-ekraanil 
temperatuur, PRE-COOLING põleb ja edenemise 
näidikuriba liigub. See näitab, et masin on 
režiimis PRE-COOL.

c) PRE-COOL läheb 20 minuti pärast üle 
seisurežiimiks või seda on võimalik välja 
lülitada kas uuesti nuppu PRE-COOL või nuppu 
START | PAUSE vajutades. Nii ei käivitata 
eeljahutusrežiimi.

PRE-COOL

Kloppimise käivitamiseks pärast 
eeljahutust tuleb vajutada nuppu 
START | PAUSE.

MÄRKUS

Funktsiooni PRE-COOL ei ole võimalik 
kasutada pärast nupu START | PAUSE 
vajutamist. Nupu PRE-COOL tuli lülitub 
välja.

MÄRKUS
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AUTOMAATREŽIIM
Alustamine
Kerige toitejuhe täielikult lahti ning sisestage selle 
pistik 230/240 V pistikupessa.
Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu POWER. 
Nupp POWER hakkab valgena põlema. LCD-
ekraanil kuvatakse AUTO. Põlema hakkavad ka 
edenemise ja kõvadusastme ribad. LCD-ekraanil 
olev nool peab osutama AUTO peale, näidates, 
et see režiim on aktiveeritud. Kontrollimaks, et 
masin on automaatrežiimis, keerake kõvadusastme 
valikuketast.

Kui Smart Scoop™ on režiimis KEEP COOL, 
lülituvad kompressor ja mootor aeg-ajalt 
sisse, et magustoidu konsistentsi hoida.

MÄRKUS
Edenemise näidik põleb

Kõvadusastme näidik põleb

KÕVADUSASTME VALIK
Soovitud kõvadusastme valimiseks keerake 
kõvadusastme valikuketast vasakule või paremale. 
Pehmemate külmutatud magustoitude nagu 
mahlajäätis saamiseks keerake valikuketast 
vasakule ning kõvema tekstuuriga magustoitude 
nagu jäätis saamiseks keerake valikuketast 
paremale.

KEEP COOL / AUTOMAATREŽIIM
Funktsioonis KEEP COOL hoitakse külmutatud 
magustoit kuni 3 tundi jahedana ja vastava 
konsistentsiga. Kui see funktsioon on valitud, siis 
põleb vastav nupp punaselt ning LCD-ekraanil 
kuvatakse KEEP COOL. Selle funktsiooni ajal 
klopitakse segu valitud kõvadusastmele ja selle 
saavutamisel jätkab kompressor koos labaga sisse-
välja pulseerimist, et saavutatud konsistentsi hoida.
Laba töötab ainult juhul, kui seade näitab, et 
magustoit on sulanud allapoole määratud 
konsistentsi. Režiimi KEEP COOL on võimalik iga 
hetk sisse ja välja lülitada.

KOOSTISOSADE LISAMINE JA 
TEGEVUSTE KÄIVITAMINE

a) Kontrollige, et laba, anum ja anuma kamber on 
puhtad. Pange laba anumasse enne koostisosade 
lisamist.

b) Pange jäätiseanumasse retseptis antud 
koostisosad. Pühkige anuma serv sinna loksunud 
koostisosadest puhtaks.
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a) Paigaldage anum, lükates seda allapoole ja 
jälgides, et selle käepideme liigendid oleksid 
kambris olevate soonte vahel. Koostisosade 
ühtlase segunemise tagamiseks on oluline, et 
laba oleks nõuetekohaselt veovõllile paigaldatud.

b) Pange jäätiseanumale kaas peale. Ärge avage 
töötava seadme kaant, väljaarvatud juhul, kui 
seda on vaja retseptis toodud juhiste järgimiseks. 
Koostisosade lisamiseks avage väiksem kaas.

c) Magustoidu valmistamise alustamiseks vajutage 
START | PAUSE. Ekraanil kuvatakse edenemise 
näidiku liikuvad ribad, mis näitab, et seade 
töötab. Jäätisemasin alustab segu jahutamist 
ja kloppimist vastavalt määratud seadistusele. 
Magustoidu külmumise alates liiguvad 
kõvadusastme valikuriba näidikud valitud 
magustoidu valikuribale. Näidikute põlema 
hakkamine võib võtta veidi aega. 
Ekraanil kuvatakse vaheldumisi järelejäänud aeg 
ning temperatuur, millel masin külmutab. 
Edenemise näidiku ribasid keritakse kuni 
kõvadusastme riba esimese elemendini. 
Kõvadusastme ribasid keritakse valitud 
magustoidu seadistuseni. Soovitud konsistentsi 
saavutamisel lõpetavad kõvadusastme ribad 
vilkumise.

d) Soovitud konsistentsi saavutamisel kompressor 
ja mootor peatuvad ning LCD-ekraanil hakkab 
helendama READY. Kõlab helisignaal või 
muusika, mis näitab, et magustoit on valmis.

KÄSIREŽIIM
Alustamine
Kerige toitejuhe täielikult lahti ning sisestage selle 
pistik 230/240 V pistikupessa.
Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu POWER. 
Nupp POWER hakkab valgena põlema. LCD-
ekraanil kuvatakse vaikimisi automaatrežiim 
AUTO ja valikuriba. Jäätisemasin ja LCD-ekraan 
lähevad alati tagasi viimati kasutatud programmi 
või seadistuse juurde.
Kontrollige, et masin on käsirežiimis, vajutades 
MANUAL TIMER noolenuppe . Kuvatakse 
aeg ja nool peab osutama ekraani vasakul poolel 
oleva MANUAL peale.
Kloppimis- ja külmutamisaja muutmiseks vajutage 
üht käsitaimeri noolenupust. Keskmiselt kulub 
jäätise kloppimiseks ja külmutamiseks umbes 50 
minutit.

KÕVADUSASTME VALIK
See funktsioon ei ole käsirežiimis saadaval.
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FUNKTSIOON KEEP COOL KÄSIREŽIIMIS
Funktsioonis KEEP COOL hoitakse külmutatud 
magustoit valitud aja jooksul masina töö ajal 
jahedana ja vastava konsistentsiga. Kui see 
funktsioon on valitud, siis põleb vastav nupp 
punaselt ning LCD-ekraanil kuvatakse KEEP 
COOL. Laba töötab ainult siis, kui seade näitab, 
et magustoit on sulanud allapoole valitud 
konsistentsi.

KOOSTISOSADE LISAMINE JA 
TEGEVUSTE KÄIVITAMINE

a) Valige soovitud aeg, vajutades MANUAL TIMER 
noolenuppe  üles või alla.

b) Pange jäätiseanum ja laba jäätisekambrisse. 
Lisage koostisosad.

c) Jäätise valmistamise alustamiseks vajutage 
nuppu START | PAUSE. Nupu tuli muutub 
valgest punaseks, mis näitab, et valitud on see 
nupp ning masin on alustanud magustoidu 
valmistamist.

d) Määratud aja möödumisel kompressor ja mootor 
peatuvad ning LCD-ekraanil hakkab põlema 
READY.

e) Nupu START | PAUSE vajutamisel töötsükli ajal 
masina töö peatub. Jätkamiseks vajutage nuppu 
uuesti.

f) Taimeri lähtestamiseks vajutage nuppu 
START | PAUSE ja hoidke seda 2 sekundit all.

g) Taimerit on võimalik lähtestada igal ajal.

SMART SCOOP™ EKRAAN
LCD-ekraanil kuvatakse vaheldumisi aega 
mahaloendav taimer ning temperatuur.

HELITUGEVUSE FUNKTSIOON 
Sage Smart Scoop™ seadmel on piiksuv helisignaal, 
mis näitab, et külmutatud magustoit on valmis. 
Helitugevus on võimalik seadistada valjuks või 
vaikseks või heli on võimalik summutada.

TEMPERATUURI /  
ÜHIKUTE FUNKTSIOON 
Sage Smart Scoop™ seadmel on temperatuuri ja 
ühikute funktsioon. Temperatuuri kuvamiseks 
vajutage üks kord nuppu  ning Fahrenheiti ja 
Celsiuse kraadide ümberlülitamiseks vajutage sama 
nuppu veel kord.

TEHASESEADETE LÄHTESTAMINE
Tehase vaikeseadete lähtestamiseks vajutage 
nuppu KEEP COOL ning hoidke seda 5 sekundit 
all. Seda on võimalik teha ainult seisurežiimis.
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Ärge pange jäätiseanumat külmikusse.

MÄRKUSNÄPUNÄITED JÄÄTISE VALMISTAMISEKS
• Pidage meeles, et külmutatud magustoitude 

valmistamise aeg võib erineda sõltuvalt 
ümbritseva keskkonna temperatuurist, 
koostisosade temperatuurist ning masina 
eeljahutusest. Pidage meeles, et mida jahedamad 
on koostisosad, seda kiiremini jäätis valmib. 
Üldiselt kulub jäätise valmistamiseks umbes 50 
minutit.

• Crème anglaise (vanillikaste) valmistamisel 
ja retseptide puhul, kus on vaja koostisosi 
kuumutada, soovitame seda teha päev varem. 
Teine võimalus on kuumutada koostisosi 
vähemalt 4 tundi enne jäätise valmistamist.

• Pange kõigepealt koostisosad jäätiseanumasse ja 
seejärel jäätiseanum seadmesse.

• Selles brošüüris toodud retseptide peamised 
koostisosad on koor, piim, munad ja suhkur. 
Neid koostisosi on võimalik vastavalt oma 
maitse-eelistustele ja vajadustele sarnaste 
koostisosadega asendada. Pidage meeles, et 
erinevaid koostisosi kasutades magustoidu 
maitse ja tekstuur muutub.

• Enamik magustoidupõhju paisub kloppimise 
ja külmutamise ajal. Siintoodud retseptides 
olevatest kogustest saab keskmiselt 1 liitri 
külmutatud magustoitu, kui retseptis ei ole 
teisiti märgitud. Muust allikast pärinevate 
jäätiseretseptide kasutamise ärge pange 
anumasse korraga rohkem aluspõhja koostisosi 
kui 700 ml.

• Alkohol pidurdab külmumist. Soovitatav on 
alkohol lisada jäätisevalmistamise lõpus.

• Valmis külmutatud magustoitu on võimalik 
lusikaga tõsta. Jäätise serveerimisel 
jäätisetorbikutest või taldrikult soovitame selle 
enne serveerimist 2 tunniks külmikusse panna.

• Hoidke külmutatud magustoitu külmikus 
õhukindlas ja tihedalt suletud anumas. See 
takistab jääkristallide teket. Sel otstarbel 
võib külmutatud magustoidu pinna katta ka 
küpsetuspaberiga.

• Soovitame külmutatud magustoidud ära 
tarvitada 1 nädala jooksul. Maksimaalne 
säilivusaeg on 2 nädalat.

• Magustoidu serveerimisel otse külmikust 
soovitame seda enne 5-10 minutit 
toatemperatuuril hoida.

NÄPUNÄITED CRÈME ANGLAISE´I 
(VANILLIKASTE) VALMISTAMISEKS
• Klassikaline kreemjas jäätis valmistatakse 

vanillikastmest. Allpool on toodud juhised 
täiusliku vanillikastme valmistamiseks.

• Kõik koostisosad peavad olema värsked.
• Munad peaksid olema toatemperatuuril. 

Retseptis on arvestatud vähemalt 59 g 
munadega.

• Enne valmistamist mõõtke kõik toiduained ja 
pange need kasutusvalmis.

• Vahustage vispli või mikseriga munakollased ja 
suhkur heledaks ja kohevaks vahuks.

• Kasutage paksu põhjaga kastmekastrulit.
• Koore/piima kuumutamisel ärge laske seda 

keema. Kui koore või piima peale hakkavad 
tekkima väikesed mullid, siis on õige aeg see 
tulelt ära võtta.

• Koore/piimasegu kuumutamise ajal vahustage 
suhkur ja munad. Kui teete seda pärast koore/
piimasegu kuumutamist, võib segu üle 
kuumeneda ja eralduda.



OLULISED KOOSTISOSAD

45

Ärge kasutage vanu mune, eelkõige 
juhul, kui te ei valmista segu. Rasedatel 
ei soovitata tarbida jäätist, mis sisaldab 
tooreid mune.

MÄRKUS

• Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on 
paksenenud. Soovitatav on kasutada lamedat 
puulusikat. Segu paksuse testimiseks kastke 
lusikas kastmesse. Libistage sõrm läbi segu 
lusikaseljale. Kui lusikaseljale jääb sõrmejälg, siis 
on segu piisavalt paks. Võtke segu kohe tulelt.

• Kui segu eraldub või tardub, siis on kuumus liiga 
suur. Sel juhul tuleb uuesti alustada.

• Ärge jätke vanillikastet valmistamise ajal 
järelevalveta.

• Sõltuvalt koostisosadest kulub vanillikastme 
paksenemiseks 5–15 minutit.

• Laske segul alati toatemperatuuril jahtuda, 
segades seda aeg-ajalt, et kuumust vähendada, 
kuni segust enam nähtavat auru ei eraldu. 
Jahtunud segu pange kohe külmikusse ning 
jahutage see seal.

• Et vanillikastmele „nahka“ ei tekiks, katke selle 
pind toidukilega.

• Segu kiireks jahutamiseks võib selle panna 
metallanumasse ning seejärel jääga täidetud 
anumasse, segades segu pidevalt, kuni see on 
korralikult jahtunud.

OLULISED KOOSTISOSAD
Jäätise valmistamine kodus on nüüd väga lihtne 
ning kõik tavalise vanillijäätise valmistamiseks on 
teil tõenäoliselt kodus olemas.

MUNAD
Kõikides selles brošüüris toodud retseptides on 
kasutatud mune, mille mass on vähemalt 59 g. 
Muna muudab jäätise kohevaks ning toimib segu 
stabilisaatori ja emulgaatorina. Munakollane 
sisaldab letsitiini, mis toimib emulgaatorina ning 
seob rasvaosakesi.

SUHKUR
Kõikides retseptides on kasutatud tuhksuhkrut, 
sest see lahustub kergesti ning vähendab 
kristalliseerumist (suurte jääkristallide 
moodustumist).
Tuhksuhkru võib asendada tavalise valge suhkruga, 
kuid selle lahustumine võtab kauem aega.
Suhkru kasutamisel jäätises on üldreegel see, 
et suurema koguse suhkru lisamine alandab 
segus oleva vee külmumispunkti, mis takistab 
suure külmunud „klombi“ tekkimist külmunud 
magustoidus.

PIIM
Kõikides piima sisaldavates retseptides on 
kasutatud täispiima. Selle võib asendada madalama 
rasvasisaldusega piimaga, kuid sel juhul ei ole 
tulemus sama. Madala rasvasisaldusega piima võib 
kasutada ainult retseptides, mida ei ole vaja keeta. 
Keetmisel madala rasvasisaldusega piim suure 
tõenäosusega eraldub.

KOOR
Kõikides retseptides on kasutatud 35% rõõska koort. 
Koor muudab jäätise rammusamaks ning selle 
tekstuuri siledamaks.
Kasutada võib ka paksendatud vahukoort. Sellises 
koores on tavaliselt lisandid nagu želatiin (loomse 
päritoluga),
mis koort paksendavad ning selle säilivusaega 
pikendavad.
Kasutada võib ka väiksema rasvasisaldusega koort, 
kuid ainult retseptides, mida ei ole vaja keeta, sest 
keetmisel väiksema rasvasisaldusega koor suure 
tõenäosusega eraldub.

EE
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Kontrollige, et jäätisemasin on nupust POWER 
välja lülitatud. Jäätisemasin on välja lülitatud, kui 
nupu START | PAUSE LED-tuli enam punaselt ei 
põle. Tõmmake pistik seinapistikupesast välja. Enne 
jäätisemasina lahtivõtmist ja puhastamist laske 
selle kompressoril täielikult jahtuda.

ROOSTEVABAST TERASEST KORPUSE 
PUHASTAMINE

1. Pühkige roostevaba korpuse pealispinda 
ja LCD-ekraani pehme niiske lapiga. Ärge 
pühkige LCD-ekraani pabersalvrätikuga 
ega kasutage jäätisemasina ühegi osa 
puhastamiseks abrasiivset puhastusvahendit 
või metallnuustikut, sest see võib nende pinda 
kriimustada.

2. Kui sisekambrisse on loksunud koort, piima, 
šokolaadi vm, puhastage see hoolikalt pehme 
niiske lapiga.

3. Enne seadme ühendamist vooluvõrku laske 
kõikidel seadme osadel täielikult kuivada.

KAANE PUHASTAMINE

1. Kaant võib puhastada sooja seebivee ja 
pehme käsnaga. Ärge kasutage terasest 
küürimisnuustikuid ega abrasiivseid 
puhastusvahendeid, sest need võivad pinda 
kriimustada. Enne kaane tagasipanekut laske sel 
täielikult kuivada.

JÄÄTISEANUMA PUHASTAMINE

1. Täitke jäätiseanum poolenisti sooja seebiveega. 
Võite kasutada mitteabrasiivset vedelat 
puhastusvahendit või pehmetoimelist 
pihustusvahendit. Hoidke lahust anumas 10-20 
minutit.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Sage Smart Scoop™ jäätisemasina

Ärge kastke roostevabast terasest korpust 
vette ega peske seda nõudepesumasinas. 
Jälgige, et vesi ega puhastusvedelikud ei 
satuks juhtpaneeli nuppude ega LCD-
ekraani alla.

MÄRKUS

Jäätisekambri puhastamiseks peab 
seade olema toatemperatuuril. Peske 
jäätisekambrit seebiveega ja pehme niiske 
lapiga.

MÄRKUS

Jäätiseanumat EI tohi pesta 
nõudepesumasinas.

MÄRKUS
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Laba ja kaant tohib nõudepesumasinad 
pesta AINULT ülemisel riiulil.

MÄRKUS

LABA PUHASTAMINE

1. Peske laba sooja seebiveega. Jäätisejääkide 
puhastamiseks labalt kasutage pudeliharja.

2. Laske kõikidel osadel enne jäätisemasinasse 
tagasipanekut täielikult kuivada.

HOIUNDAMINE

1. Kontrollige, et jäätisemasin on välja lülitatud. 
Tõmmake pistik pistikupesast välja.

2. Kontrollige, et jäätisemasin ja kõik selle tarvikud 
on täielikult puhtad ja kuivad.

3. Pange jäätiseanum ja laba jäätisekambrisse.

4. Kontrollige, et kaas on peal.

5. Hoidke jäätisemasinat püstiasendis ning 
ühetasaselt tugijalgadel. Ärge asetage midagi 
jäätisemasina peale.

EE
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JÄÄTISEMASINA TÖÖS  
ILMNEDA VÕIVAD PROBLEEMID
PROBLEEM LIHTNE LAHENDUS

Jäätis ei külmu • Vajutage nuppu START | PAUSE.
• Kas jäätises on alkoholi? Võimalik, et alkoholi on liiga palju või alkohol 

lisati liiga ruttu.
• Kontrollige, et õhk saab jäätisemasina ümber vabalt liikuda. Soovitame 

jätta jäätisemasina ja selle kõrval olevate kõvade pindade vahele 
vähemalt 15 cm.

Laba ei liigu • Laba ei liigu 5 minuti jooksul pärast eeljahutusfunktsiooni valimist.
• Kontrollige, kas keskmine varras on õigesti plastlabasse sisestatud; 

juhul, kui keskmine varras ei liigu, võib probleem olla seadmes – võtke 
ühendust Sagei klienditeenindusega.

Kaas ei fikseeru oma kohale • Laba ja kaas ei ole õigesti paigaldatud – kontrollige, et anuma käepide 
on soontes ning et laba on õigesti paigaldatud.

Külmutatud magustoit ei 
ole õigeks ajaks külmunud

• Magustoidusegu oli jäätiseanumasse pannes määratud käsiseadistuse 
jaoks liiga soe.

• Külmumisaega mõjutavad erinevad koostisosad ja kogused. Kui 
koostisosade hulgas on munad ja/või alkohol, laske segul kauem 
külmuda.

Anuma sisu ei ole võimalik 
pärast kloppimist välja 
võtta

• Koostisosad on loksunud üle anuma serva ja kambrisse. Lülitage 
masin välja ja laske sel 10–20 minutit seista, et jäätis sulaks. Seejärel 
võtke anum välja ning puhastage jäätisemasina sisekamber.

Kuidas valmistada pehmet 
serveerimisvalmis jäätist?

• Külmutatud magustoitude nimetused kõvadusastme näidiku ribal on 
ainult suuniseks. Proovige kasutada mahlajäätise seadistust (sorbet). 
Kui jäätis ei ole piisavalt kõva, võite kõvadusastet suurendada.

Soovin, et jäätis oleks veel 
kõvem!

• Võtke jäätis jäätiseanumast välja, pange see õhukindlasse nõusse ja 
asetage 1–2 tunniks või kuni soovitud kõvadusastme saavutamiseni 
külmikusse.
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PROBLEEM LIHTNE LAHENDUS

Kas lisandid võib panna 
põhjaks oleva kastme 
hulka?

• Lisage lisandid jäätisevalmistamise lõpus selleks ettenähtud ajal. 
NB! Tihti võivad lisandid, nagu näiteks puuviljad, ülemäära peeneks 
minna, kui need liiga vara lisada.

Tundub, et jäätisemasin 
vibreerib aeg-ajalt.

• Sisemine kompressor on paigaldatud spetsiaalsele kummialusele, mis 
vähendab müra ja vibratsiooni masina tööajal. Kui jahutust vaja ei ole, 
lülitub kompressor automaatselt välja ning väike vibreerimine 1–2 
sekundi vältel on tavapärane.

Juhtnupud ei tööta. • Lapselukk võib olla aktiveeritud. Lapselukku mahavõtmiseks vajutage 
nuppu  ning hoidke seda 2 sekundit all.

Jäätisemasin ei mäleta 
viimast seadistust.

• Seadistused võetakse mälust ainult pärast nupu START | PAUSE 
vajutamist.

Temperatuurinäit on 
Fahrenheiti kraadides • Temperatuuriühikute muutmiseks vajutage nuppu .

Masin ei klopi jäätist, kuid 
ckompressor on sisse 
lülitatud

• Funktsioon PRE-COOL on aktiveeritud.
• Kompressori eluea säilitamiseks on sellel oma taimer. Jätke 

kompressorile käivitumiseks kuni 3 minutit.

Jäätis on liiga jäine. Miks 
see nii on?

• Mõnes magustoidus on rohkem vett ning see muudab segu jäisemaks.

Võtsin jäätise külmikust 
välja ning see on väga kõva. 
Miks see nii on?

• Kodus valmistatud jäätis on alati kõvem kui poes valmistatud jäätis, 
sest selles on vähem õhku. Soovitame lasta jäätisel enne serveerimist 
5–10 minutit seista.

Kas jäätiseanuma tohib 
panna külmikusse?

• Me ei soovita panna jäätiseanumat külmikusse, sest jäätis külmub 
kõvaks ning seda on väga raske anumast välja võtta. Ärge kasutage 
jäätise anumast väljavõtmisel teravaid ega metallist köögiriistu, sest 
see võib anuma katet kriimustada.

EE



Компания Sage очень серьезно относится к безопасности. Мы разрабатываем и производим 
продукцию с учетом обеспечения безопасности потребителя. Кроме того, мы просим 
вас соблюдать известную осторожность при использовании любых электроприборов и 
следовать нижеизложенным инструкциям.

При использовании электроприборов 
необходимо всегда соблюдать базовые меры 
предосторожности, включая следующее:
• Внимательно прочитайте все инструкции до 

начала использования прибора и на всякий 
случай сохраните их.

• Аккуратно удалите и выбросьте все 
упаковочные материалы и рекламные 
ярлыки перед первым использованием Sage 
Smart Scoop™.

• Чтобы защ итить маленьких детей от опаснос-
ти удушения, удалите и с надлежащ ими мера-
ми предосторожности выбросьте защ итную 
оболочку со штекера питания прибора.

• Не ставьте включенную мороженицу на 
край стола или скамьи. Убедитесь, что 
поверхность ровная и чистая, и на ней нет 
жидкости или других субстанций. Вследствие 
вибрации во время перемешивания прибор 
может незначительно перемещ аться.

• Не ставьте прибор на горячие газовые или 
электрические конфорки или вблизи них, а 
также в места, где он может соприкасаться с 
нагретой духовкой. Располагайте прибор на 
расстоянии как минимум 15 см от стен. Для 
обеспечения надлежащ ей вентиляции.

• Всегда используйте мороженицу на 
стабильной поверхности.

• Не ставьте работающ ую мороженицу на 
сточную панель мойки.

• Каждый раз перед подключением к розетке 
питания и использованием, проверяйте, 
правильно ли собрана мороженица. 
Следуйте инструкциям, изложенным в этом 
руководстве.

• Мороженица не предназначена для 
использования при помощ и внешнего 
таймера или отдельной системы 
дистанционного управления.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия, 
когда мороженица используется.

• Не помещ айте ингредиенты непосредственно 
в камеру мороженого. Помещ айте 
ингредиенты только в чашу для мороженого.

• Не храните взрывчатые вещ ества, например, 
воспламеняющ имися аэрозолями, а этом 
приборе.

• Перед каждым использованием убеждайтесь, 
что камера для мороженого чистая, сухая и не 
содержит никакого мусора.

• Не помещ айте пальцы и руки внутрь 
работающ ей мороженицы. Избегайте 
контакта с движущ имися частями.

• Когда мороженица не используется, 
или перед очисткой всегда проверяйте, 
выключена ли мороженица и отсоединена ли 
она от розетки.

• Не оставляйте мороженицу в открытой 
крышкой на продолжительные периоды.

• Держите внутренние и наружные 
поверхности прибора чистыми. Следуйте 
инструкциям по чистке, изложенным в этом 
руководстве.

• Не используйте никакие другие 
принадлежности, кроме поставляемых 
вместе со Sage Smart Scoop™.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ SAGE – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ SAGE – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Всегда храните мороженицу в верти-
кальном положении и в устойчивом 
положении на ножках. Это обеспечит 
надежную работу компрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы предотвратить повреждения компрес-
сора и обеспечить максимальную эффектив-
ность, установите прибор в вертикальное по-
ложение на 12 часов после транспортировки.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
• Перед использованием полностью разматы-

вайте шнур питания.
• Чтобы избежать удара электрическим током, 

не погружайте прибор, шнур питания или 
штекер питания в воду или какую-либо дру-
гую жидкость.

• Не допускайте, чтобы шнур питания свисал 
с края стола, касался горячих поверхностей 
или завязывался узлами.

• Этот прибор может использоваться детьми 
старше 8 лет и людьми с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственны-
ми способностями, если они находятся под 
наблюдением или им были даны указания 
относительно безопасного использования 
прибора и они понимают возможные опас-
ности. Не допускайте, чтобы дети играли с 
прибором. Очистка и обслуживание не долж-
ны производиться детьми без надзора.

• Рекомендуется регулярно проверять прибор. 
Не используйте прибор, если каким-либо 
образом поврежден шнур питания, штекер 
питания или сам прибор. Сдайте прибор в 
ближайший авторизованный сервисный 
центр Sage для проверки и/или ремонта.

• Любое обслуживание, помимо чистки, 
должно производиться в авторизованном 
сервисном центре Sage.

• Этот прибор предназначен только для бы-
тового использования. Не используйте этот 
прибор в каких-либо иных целях, кроме его 
назначения. Не используйте в движущ ихся 
транспортных средствах или на лодках. 
Используйте только в помещ ениях. Непра-
вильное использование может привести к 
травмам.

• Рекомендуется установить устройство 
дифференциальной защ иты (защ итный вы-
ключатель) для дополнительной защ иты при 
использовании электроприборов. Рекомен-
дуется установить защ итный выключатель 
с расчетным рабочим током, не превышаю-
щ им 30 мА, в сети питания прибора. Обрати-
тесь к электрику за консультацией.
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МОРОЖЕНИЦЕЙ SAGE SMART SCOOP™

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
с мороженицей Sage Smart Scoop™
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МОРОЖЕНИЦЕЙ SAGE SMART SCOOP™

A. Анодированная чаша для мороженого 
с ручкой для удобства. Не подходит для 
мытья в посудомоечной машине и не 
должна храниться в морозилке.

B. Лопатка для снятия мороженого со 
стенок чаши и перемешивания.

Примечание. Не хранить в морозилке*.
C. Крышка поднимается и откидывается 

назад двумя частями.
D. Корпус из нержавеющей стали.
E. Кнопка питания POWER для включения и 

выключения мороженицы.
F. Кнопка пуска/паузы START|PAUSE 

для пуска и остановки процесса 
приготовления десерта.

G. Ручной таймер для установки времени –  
от 5 до 180 минут.

H. Функция PRE-COOL обеспечивает пред-
варительное охлаждение мороженицы до 
температуры от -10 °С до -30 °С.

I. Функция KEEP COOL позволяет 
сохранить десерт охлажденным и 
перемешанным в течение до 3 часов.

J. Автоматический таймер/регулятор 
твердости. Выберите один из следующ их 
вариантов: сорбет, замороженный йогурт, 
мягкое мороженое или пломбир. Поворо-
том вправо выбирайте более плотные де-
серты, а поворотом влево – более мягкие.

K. Кнопка  позволяет переключаться 
между градусами Цельсия и Фаренгейта.

L. Выбор сигнала – громкий, тихий, отключен.
M. Ручки для удобства.
N. Камера для чаши.

ДИСПЛЕЙ SMART SCOOP™
O. ЖК-дисплей управления сообщ ает 

информацию о настройках функций и 
ходе охлаждения.

P. Индикатор выбора твердости
Q. Индикатор хода процесса
R. Функция KEEP COOL позволяет сохра-

нить замороженный десерт охлажденным 
и перемешанным в течение до 3 часов.

S. ADD MIX-INS начнет мигать, чтобы 
сообщ ить вам, что пришло время ваших 
любимых добавок.

T. PRE-COOLING ( предварительное 
охлаждение) означает, что компрессор 
включен и охлаждает мороженицу.

U. В режиме предварительного охлажде-
ния PRE-COOLING мигает PRESS START, 
чтобы сообщ ить вам, что мороженица ох-
лаждена и готова начать перемешивание.

V. REMOVE BLADE (удалить лопасть) озна-
чает, что приготовление десерта заверше-
но, и можно удалить лопасть из чаши.

АКСЕССУАРЫ
W. Анодированная чаша для мороженого.
X. Лопатка для снятия мороженого со 

стенок чаши.
Y. Лопасть.
Z. Ершик для простой очистки лопасти и 

чаши.

* Части, подходящ ие для мытья в 
посудомоечной машине.

Y ZW X
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МОРОЖЕНИЦЕЙ SAGE SMART SCOOP™

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

В автоматическом режиме ингредиенты 
перемешиваются и замораживаются до 
выбранной/желаемой консистенции. 
Выберите одну из предварительных установок: 
сорбет, замороженный йогурт, мягкое 
мороженое и пломбир. Smart Scoop™ издает 
звуковой сигнал о готовности.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Для рецептов мороженого с известным 
временем приготовления можно установить 
время вручную.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Sage Smart Scoop™ имеет четыре 
предустановленные функции. Выберите 
один из следующих вариантов: сорбет, 
замороженный йогурт, мягкое мороженое или 
пломбир.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Рекомендуется предварительно охладить 
мороженицу перед приготовлением 
основы вашего десерта. При помощи этой 
необязательной функции машину можно 
охладить приблизительно до температуры от 
-10 °С до -30 °С, и обычно это занимает 5–10 
минут.

KEEP COOL

Когда желаемая консистенция десерта будет 
достигнута, функция KEEP COOL не позволит 
смеси растаять. Примите во внимание, что 
когда прибор находится в этом режиме, 
компрессор работает прерывисто, чтобы 
обеспечить сохранение консистенции десерта.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Мороженица Sage Smart Scoop™ оснащена 
блокировкой от детей. Нажмите и удерживайте 

 в течение 2 секунд, чтобы установить 
блокировку от детей. Чтобы выйти из этого 
режима, снова нажмите и удерживайте кнопку 
в течение 2 секунд.

ADD MIX-INS

Откидная крышка позволяет насыпать 
различные добавки, такие как шоколадную 
стружку, свежие фрукты и ароматизаторы. 
Мороженица издаст звуковой сигнал, и ADD 
MIX-INS начнет мигать, чтобы сообщить вам, 
что пора добавить свои любимые приправы.

ЗВУК

Мороженица снабжена звуковым сигналом, 
сообщающим, что мороженое готово. Есть 
три настройки сигнала: громкий, тихий и 
отключен.

ФУНКЦИИ МОРОЖЕНИЦЫ SAGE SMART SCOOP™
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЖЕНИЦЫ SAGE SMART SCOOP™

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
мороженицы Sage Smart Scoop™

ВНИМАНИЕ
Мороженица оснащена компрессором, 
который всегда ДОЛЖЕН находиться с 
вертикальном положении. Храните прибор 
только в положении на ножках!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Подготовка прибора
Удалите все ярлыки и упаковочные материалы 
с мороженицы. Перед выбрасыванием 
упаковки убедитесь, что вы достали все части 
и аксессуары.
Снимите крышку, чашу для мороженого и 
лопасть. Вымойте эти части и аксессуары 
теплой мыльной водой и тщ ательно 
прополощ ите. Убедитесь, что все части 
абсолютно сухие.
ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда устанавливайте лопасть 
перед добавлением ингредиентов. 
Это предотвращает попадание 
ингредиентов в камеру мороженого.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первый запуск
• Установите лопасть внутрь чаши.
• Поместите ингредиенты в чашу в порядке, 

указанном в рецепте.
• Поместите чашу для мороженого в камеру 

мороженого.

Важно, чтобы лопасть была установлена 
на вал привода, чтобы обеспечить 
перемешивание ингредиентов.

ПРИМЕЧАНИЕ

• В камере есть два канавки. При помещ ении 
чаши в камеру петли ручки должны войти в 
эти канавки.

• Перед помещ ением убедитесь, что камера 
и наружная поверхность чаши абсолютно 
сухие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЖЕНИЦЫ SAGE SMART SCOOP™

Предварительное охлаждение PRE-
COOL можно включить только в 
режиме ожидания, т. е. до нажатия 
кнопки START|PAUSE.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Чтобы зафиксировать крышку в правильном 
положении, совместите ручку крышки с 
отметкой, повернув по часовой стрелке в 
положение . 

2. Нажмите кнопку POWER, чтобы включить 
прибор.

3. Поверните ручку выбора твердости до нужной 
настройки для вашего десерта. Нажмите 
кнопку START|PAUSE, чтобы начать процесс 
перемешивания. На ЖК-дисплее отображается 
истекшее время.

4. Smart Scoop™ подаст звуковой сигнал, когда 
десерт достигнет нужной консистенции.

a) Функция PRE-COOL снижает температуру 
мороженицы, чтобы уменьшить время 
приготовления десерта. Эта функция является 
необязательной и идеально подходит для 
использования, пока вы готовите базу для 
мороженого перед смешиванием.

b) Чтобы выбрать функцию предварительного 
охлаждения, нажмите кнопку PRE-COOL. Свет 
вокруг кнопки изменится с белого на красный, 
что означает, что прибор находится в режиме 
PRE-COOL. 
Этот режим обеспечивает предварительное 
охлаждение мороженицы примерно до 
температуры от -10 °С до -30 °С, что занимает 
5–10 минут. READY загорится, и на ЖК-дисплее 
будет мигать PRESS START, когда мороженица 
достигнет оптимальной температуры. 
Лопасть начнет поворачиваться по истечении 
15 минут, но приготовление замороженного 
десерта не начнется. пока не будет нажата 
кнопка START|PAUSE. 
В этом режиме на ЖК-экране будет 
отображаться температура, будет гореть PRE-
COOLING, и будет отображаться индикатор 
процесса, чтобы сообщиться вам, что 
мороженица находится в этом режиме.

c) PRE-COOL вернется в режим ожидания 
через 20 минут. Также его можно выключить, 
снова нажав кнопку PRE-COOL или кнопку 
START|PAUSE, которая отключит режим 
предварительного охлаждения.

PRE-COOL

Необходимо нажать START|PAUSE, 
чтобы начать процесс перемешивания 
после предварительного охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что функция 
PRE-COOL недоступна после нажатия 
кнопки START|PAUSE. Свет вокруг 
кнопки PRE-COOL погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

56



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЖЕНИЦЫ SAGE SMART SCOOP™

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Запуск
Полностью размотайте шнур питания и 
вставьте штекер в розетку 230/240 В..
Нажмите кнопку POWER, чтобы включить 
прибор. Включится белая подсветка кнопки 
POWER. На ЖК-дисплее будет отображаться 
AUTO. Индикаторы процесса и твердости 
также будут гореть. На ЖК-экране стрелка 
должна указывать на AUTO, указывая, в каком 
режиме вы находитесь. Чтобы убедиться, 
что мороженица находится в автоматическом 
режиме, поверните регулятор твердости.

Когда Smart Scoop™ находится в режиме 
KEEP COOL, компрессор и мотор 
периодически включаются, чтобы 
проверить консистенцию десерта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор процесса подсвечен

Индикатор твердости подсвечен

ВЫБОР ТВЕРДОСТИ

Чтобы выбрать желаемую твердость, 
поверните регулятор твердости вправо или 
влево. Поворот влево означает более мягкие 
десерты, такие как сорбет, а вправо – более 
твердые, такие как мороженое.

KEEP COOL / АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ

Функция KEEP COOL сохраняет замороженный 
десерт охлажденным и перемешанным в 
течение до 3 часов. При выборе этой функции 
вокруг кнопки загорится красная подсветка, 
и на ЖК-экране отобразится KEEP COOL. 
Эта функция обеспечивает перемешивание 
смеси до выбранной твердости, и, когда 
они достигается, компрессор попеременно 
включается/выключается вместе с лопастью, 
чтобы поддерживать консистенцию.
Лопасть включается, только если прибор 
определяет, что десерт растаял до более 
мягкой консистенции, чем была выбрана вами. 
KEEP COOL можно включать/выключать в 
любое время.

ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ И НАЧАЛО 
РАБОТЫ

a) Убедитесь, что лопасть, чаша и камера чистые. 
Установите лопасть в чашу перед добавлением 
ингредиентов.

b) Добавьте ингредиенты в чашу согласно 
рецепту. Протрите край чаши от разлитых 
ингредиентов.
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c) Вставьте чашу, опустив ее на место и 
убедившись, что петли попадают в канавки 
в камере. Важно, чтобы лопасть была 
установлена на вал привода, чтобы обеспечить 
правильную работу лопасти.

d) Закройте чашу для мороженого крышкой. 
Не рекомендуется открывать крышку во 
время работы, если это не указано в рецепте. 
Если требуются добавки, откройте меньшую 
крышку, чтобы добавить ингредиенты.

e) Чтобы начать приготовление десерта, нажмите 
START|PAUSE. Индикатор процесса будет дви-
гаться, демонстрируя, что прибор работает. Мо-
роженица должна начать охлаждение и переме-
шивание для достижения выбранных настроек. 
Когда десерт начнет замораживаться, индикато-
ры твердости начнут двигаться вверх по панели 
выбора до выбранного десерта. Может пройти 
некоторое время до того, как индикаторы 
загорятся.Дисплей будет переключаться между 
истекшим временем и текущей температурой, 
до которой охлаждается мороженица. 
Индикатор процесса будет двигаться, пока не 
достигнет первой ячейки твердости. 
Индикатор твердости будет продолжать 
двигаться до выбранной установки твердости. 
Он перестанет мигать, когда будет достигнута 
выбранная консистенция.

f) Когда выбранная консистенция будет 
достигнута, компрессор и мотор остановятся, 
и на ЖК-дисплее загорится READY. Сигнал/
музыка сообщит, что десерт готов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЖЕНИЦЫ SAGE SMART SCOOP™

РУЧНОЙ РЕЖИМ
Запуск
Полностью размотайте шнур питания и 
вставьте штекер в розетку 230/240 В.
Нажмите кнопку POWER, чтобы включить 
прибор. Включится белая подсветка кнопки 
POWER. На ЖК-дисплее по умолчанию 
будет отображаться AUTO и панель выбора. 
Мороженица и ЖК-экран всегда возвращ аются 
к последней использованной программе или 
настройке.
Убедитесь, что мороженица находится в 
автоматическом режиме, нажав кнопки 
ручного таймера MANUAL TIMER 
. Будет отображено время, и стрелка должна 
указывать на MANUAL слева на экране.
Чтобы изменить время перемешивания и 
замораживания, нажмите одну из стрелок 
ручного таймера. В среднем перемешивание 
и замораживание мороженого занимает 
примерно 50 минут.

ВЫБОР ТВЕРДОСТИ

Данная функция недоступна в ручном режиме.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЖЕНИЦЫ SAGE SMART SCOOP™

KEEP COOL В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Функция KEEP COOL сохраняет замороженный 
десерт охлажденным и перемешанным в 
течение выбранной продолжительности 
работы машины. При выборе этой функции 
вокруг кнопки загорится красная подсветка, и 
на ЖК-экране отобразится KEEP COOL. Лопасть 
работает, только если прибор определяет, что 
десерт растаял до более мягкой консистенции, 
чем была выбрана вами.

ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ И НАЧАЛО 
РАБОТЫ

a) Установите желаемое время при 
помощи стрелок ручного таймера 
MANUAL TIMER .

b) Поместите чашу для мороженого и лопасть в 
камеру. Добавьте ингредиенты.

c) Нажмите кнопку START|PAUSE, чтобы 
начать процесс приготовления мороженого. 
Подсветка вокруг этой кнопки загорится 
красным, указывая на то, что эта кнопка 
была нажата и мороженица начала процесс 
приготовления десерта.

d) Когда установленное время истечет, 
компрессор и мотор остановятся, и на ЖК-
дисплее загорится READY.

e) Если во время цикла будет нажата кнопка 
START|PAUSE, работа будет приостановлена. 
Для возобновления процесса снова нажмите 
кнопку.

f) Если вам необходимо установить новое время 
на таймере, нажмите и удерживайте кнопку 
START|PAUSE.

g) Таймер можно корректировать в любое время.

ДИСПЛЕЙ SMART SCOOP™

ЖК-экран переключается между 
отображением температуры и таймера с 
отсчетом времени.

ФУНКЦИЯ ГРОМКОСТИ ЗВУКA 

Мороженица Sage Smart Scoop™ имеет сигнал, 
при помощ и которого сообщ ает вам, что ваш 
замороженный десерт готов. Сигнал имеет три 
настройки: громкий, тихий, отключен.

ТЕМПЕРАТУРА/  
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Мороженица Sage Smart Scoop™ имеет 
функцию температуры и выбора единиц 
измерения. Нажмите один раз, чтобы 
отобразить температуру, и ещ е раз нажмите 

, чтобы переключаться между градусами 
Цельсия и Фаренгейта.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ 
УСТАНОВОК

Чтобы восстановить заводские установки, 
нажмите и удерживайте кнопку KEEP COOL в 
течение 5 минут. Это можно сделать только в 
режиме ожидания.
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СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ МОРОЖЕНОГО

Не кладите чашу для мороженого в 
морозилку.

ПРИМЕЧАНИЕСОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
МОРОЖЕНОГО

• Обратите внимание, что время приготов-
ления замороженных десертов может 
различаться в зависимости от окружающ ей 
температуры, температуры ингредиентов и 
предварительного охлаждения морожени-
цы. Чем холоднее ингредиенты, тем быстрее 
процесс приготовления мороженого. При-
готовление мороженого ориентировочно 
занимает примерно 50 минут.

• В случае приготовления заварного крема и 
рецептов, в которых требуется нагревать 
ингредиенты, рекомендуется это делать 
на день раньше. Также можно охлаждать 
ингредиенты в холодильник в течение как 
минимум 4 часов до начала приготовления 
мороженого.

• Всегда добавляйте ингредиенты в чашу до 
помещ ения ее в мороженицу.

• В рецептах, приведенных в этом руководс-
тве, используются такие ингредиенты, как 
сливки, молоко, яйца и сахар. Эти ингреди-
енты можно заменять похожими ингреди-
ентами, подходящ ими к разным вкусам и 
диетическим требованиям. Примите во вни-
мание, что вкус и текстура будут разными 
при использовании разных ингредиентов.

• Большинство основ десертов расширяются 
в процессе перемешивания и заморажи-
вания. Все смеси в этом руководстве дают 
приблизительно 1 л готового замороженного 
десерта, если не указано иное. Если вы буде-
те использовать другие рецепты смесей для 
мороженого, не превышайте 700 мл, чтобы 
оставить место для расширения.

• Алкоголь препятствует замерзанию. Лучше 
добавлять алкоголь ближе к концу процесса 
приготовления мороженого.

• Консистенция готового замороженного де-
серта позволяет брать его ложкой. Обратите 
внимание, что если вы собираетесь подавать 
мороженое в рожках или на тарелках, лучше 
поместить его в морозилку на 2 часа перед 
подачей.

• При хранении замороженного десерта в 
морозилке, убедитесь, что контейнер герме-
тичный и плотно закрыт. Это предотвратит 
образование кристаллов льда. Также для 
этого можно положить пекарскую бумагу 
прямо на замороженный десерт.

• Замороженные десерты лучше всего упо-
требить в течение 1 недели после приготов-
ления, однако их можно хранить до 2 недель.

• Если вы собираетесь подавать мороженое из 
морозилки, рекомендуется дать ему посто-
ять 5–10 минут при комнатной температуре 
перед подачей.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
АНГЛИЙСКОГО (ЗАВАРНОГО) КРЕМА

• Традиционно мороженое со сливочной 
консистенцией делается на основе англий-
ского крема. Ниже приведены советы, как 
получать идеальный крем каждый раз.

• Убедитесь, что все ингредиенты свежие.
• Яйца для английского крема должны быть 

комнатной температуры. Рецепты основаны 
на минимальном весе яйца 59 г.

• Обязательно сначала отмеряйте ингреди-
енты и держите их наготове перед началом 
приготовления.

• При помощ и венчика или ручного электри-
ческого миксера взбейте желтки с сахаром 
до бледного цвета и загустения.

• Для приготовления английского крема ис-
пользуйте кастрюлю с толстым дном.

• При нагревании сливок/молока не допускай-
те кипения. Хороший ориентир для снятия 
сливок/молока с огня – когда по краю начи-
нают образовываться мелкие пузырьки.

• Пока сливочно-молочная смесь нагревается, 
взбейте яйца с сахаром. Если дождаться, 
пока смесь молока и сливок нагреется, есть 
риск, что смесь перегреется и рассечется.

• Постоянно помешивайте смесь деревян-
ной ложкой, пока она не загустеет. Лучше 
всего использовать плоскую деревянную 
ложку. Чтобы проверить готовность на 
выпуклой стороне ложки, обмакните лож-
ку в крем. Проведите пальцем по смеси 
на выпуклой стороне ложки. Если след от 
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Старайтесь не использовать лежалые 
яйца, особенно если вы не будете 
варить смесь. Беременным женщинам 
не рекомендуется употреблять 
мороженое, содержащее сырые яйца.

ПРИМЕЧАНИЕ

пальца не пропадает, значит смесь доста-
точно загустела. Сразу снимите ее с огня.

• Если смесь рассекается или сворачивается, 
значит огонь слишком сильный. Если смесь 
рассечется, придется начинать заново.

• Не оставляйте крем без присмотра во время 
приготовления.

• В зависимости от объема и т. д. английскому 
крему требуется 5–15 минут, чтобы загус-
теть.

• Всегда оставляйте смесь остывать при ком-
натной температуре, периодически помеши-
вая, чтобы освободить тепло, пока от крема 
не перестанет подниматься видимый пар. 
Когда смесь остынет, поместите ее в холо-
дильник, чтобы она как следует охладилась.

• Положите пластиковую пленку прямо на 
крем, чтобы предотвратить подсыхание 
верхнего слоя.

• Чтобы быстро охладить смесь, можно вы-
лить ее в металлическую миску, поместить 
миску в ледяную воду и постоянно мешать 
крем до полного охлаждения.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Теперь делать домашнее мороженое очень 
просто, и для приготовления простого 
ванильного пломбира требуются обычные 
ингредиенты.

ЯЙЦА

Все рецепты в этом буклете были проверены 
с использованием стандартных яиц весом 
минимум 59 г. Яйца придают мороженому 
объем, а также стабилизируют и эмульгируют 
смесь. Желток содержит лецитин, который 
действует как эмульгатор для связывания 
шариков жира.

САХАР

Во всех рецептах используется мелки сахар 
песок, поскольку он просто растворяется и 
уменьшает кристаллизацию (образование 
крупных кристаллов льда).
Стандартный белый сахар можно заменить 
другим, но следует учитывать несколько 
большее время растворения.
Как правило, большее количество сахара 
понижает точку замерзания воды внутри 
смеси, что не позволяет замороженным 
десертам образовывать большие твердые 
комки, которые трудно брать ложкой.

МОЛОКО

Во всех рецептах на основе молока 
использовалось необезжиренное молоко. 
Можно использовать молоко с пониженным 
содержанием жира, но невозможно будет 
достичь того же результата. Обезжиренное 
молоко можно использовать только в рецептах, 
не требующ их кипячения. Обезжиренное 
молоко может с большой вероятностью 
свернуться при кипячении.

СЛИВКИ

Во всех рецептах на основе молока 
использовались жидкие сливки. Сливки 
придают мороженому жирность и более 
гладкую текстуру.
Можно использовать сгущ енные сливки. 
В сгущ енные сливки обычно входят 
добавки, например, желатин (животного 
происхождения),
для загустения и продления срока хранения.
Сливки с пониженным содержанием жира 
могут использоваться только в рецептах, не 
требующ их кипячения, поскольку сущ ествует 
большая вероятность того, что они рассекутся 
во время приготовления.
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УХОД И ЧИСТКА

Убедитесь, что мороженица выключена, нажав 
кнопку POWER. Мороженица выключена, когда 
подсветка кнопки START|PAUSE больше не 
горит красным светом. Отсоедините штекер 
от розетки питания. Дайте компрессору 
мороженицы полностью остыть перед 
разборкой и чисткой.

ЧИСТКА КОРПУСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

1. Протрите внешние поверхности корпуса из 
нержавеющей стали и ЖК-дисплей влажной 
мягкой тканью. Не используйте сухую бумагу 
или ткань для очистки ЖК-дисплея. Также 
не используйте абразивные средства или 
металлические мочалки для очистки каких-
либо частей мороженицы, поскольку это 
приведет к царапинам на поверхностях.

2. Если во внутреннюю камеру пролились сливки, 
молоко, шоколад и т. п., аккуратно удалите 
загрязнения влажной мягкой тканью.

3. Перед подключением прибора к электросети 
и включением убедитесь, что все поверхности 
полностью высохли.

ОЧИСТКА КРЫШКИ

1. Крышку можно мыть в теплой мыльной воде 
мягкой губкой. Не используйте абразивное 
моющее средство или металлическую мочалку, 
так как они повредят поверхность. Перед 
помещением на мороженицу убедитесь, что 
все поверхности полностью высохли.

ОЧИСТКА ЧАШИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

1. Наполовину наполните чашу для мороженого 
теплой мыльной водой. Можно использовать 
неабразивное жидкое моющее средство или 
щадящий аэрозоль. Оставьте на 10–20 минут.

УХОД И ЧИСТКА
мороженицы Sage Smart Scoop™

Никогда не погружайте корпус из 
нержавеющей стали в воду и не кладите 
в посудомоечную машину. Следите за 
тем, чтобы вода или моющие жидкости 
не попадали под кнопки или ЖК-
дисплей панели управления. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой камеры 
убедитесь, что мороженица 
имеет комнатную температуру. 
Протрите мягкой тканью, 
смоченной в мыльной воде.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чаша для мороженого не подходит для 
мытья в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ
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УХОД И ЧИСТКА

Лопасть и крышку можно мыть в 
посудомоечной машине ТОЛЬКО на 
верхнем уровне.

ПРИМЕЧАНИЕ

ОЧИСТКА ЛОПАСТИ

1. Вымойте лопасть теплой мыльной водой. 
При помощи прилагаемого ершика вымойте 
центральную часть лопасти, чтобы удалить все 
попавшее туда мороженое.

2. Перед сборкой мороженицы убедитесь, что 
все поверхности полностью высохли.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь, что мороженица выключена. 
Отсоедините штекер от розетки питания.

2. Убедитесь, что мороженица и все 
принадлежности абсолютно чистые и сухие.

3. Поместите чашу для мороженого и лопасть в 
камеру мороженого.

4. Убедитесь, что крышка закрыта.

5. Храните прибор в горизонтальном положении 
на ножках. Не храните ничего на сверху на 
мороженице.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Мороженое не замерзает • Необходимо нажать кнопку START|PAUSE.
• Алкоголь в мороженом? Добавили слишком много или слишком 

рано.
• Убедитесь, что вокруг мороженицы достаточно места для 

вентиляции. Рекомендуем оставлять как минимум 15 см между 
мороженицей и твердыми поверхностями.

Лопасть не движется • Лопасть не движется в первые пять минут, если выбрана функция 
предварительного охлаждения.

• Убедитесь, что центральная ось правильно вставлена в пластико-
вую лопасть. Если центральная ось не движется, это может озна-
чать проблему с устройством – обратитесь в службу поддержки 
клиентов Sage.

Крышка не фиксируется 
на месте

• Лопасть и чаша установлены неправильно. Убедитесь, что ручка 
чаши находится в канавках, а лопасть вставлена правильно.

Замороженный 
десерт не заморожен в 
отведенное время

• При помещении в чашу для мороженого смесь десерта была 
слишком теплой для времени, отведенного ручной настройкой.

• Различные ингредиенты и объемы требуют разного времени 
замораживания. Отведите больше времени, если вы используете 
такие ингредиенты, как яйца или алкоголь.

Невозможно 
достать чашу после 
перемешивания

• Ингредиенты могли перелиться через край чаши в камеру. 
Выключите устройство и дайте ему постоять 10–20 минут, чтобы 
мороженое растаяло. Затем вытащите чашу и протрите внутрен-
нюю камеру мороженицы.

Как делать мягкое 
мороженое?

• Замороженные десерты на индикаторе твердости приведены 
только ориентировочно. Попробуйте сделать мягкое мороженое 
на настройке для сорбета. Если оно будет недостаточно твердым, 
вы можете скорректировать настройку.

Я хочу, чтобы 
мороженое было еще 
тверже!

• Удалите мороженое из чаши, переложите в герметичный кон-
тейнер и поместите в морозилку еще на 1–2 часа или до тех пор, 
пока мороженое не приобретет желаемую твердость.

Можно добавлять 
добавки в основу из 
английского крема?

• Добавляйте добавки в конце, когда устройство укажет. Примеча-
ние. Часто такие ингредиенты, как фрукты, могут раствориться в 
процессе перемешивания, если их добавить слишком рано.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Моя мороженица иногда 
вибрирует

• Внутренний компрессор установлен на специальные резиновые 
опоры, чтобы снизить шум и вибрацию во время работы. Когда 
охлаждение не требуется, компрессор автоматически отключа-
ется, и вибрация в течение 1–2 секунд является нормальной.

Элементы управления 
не работают

• Может быть включена блокировка от детей. Нажмите и удержи-
вайте  в течение 2 секунд, чтобы снять блокировку.

Мороженица не 
запоминает последнюю 
настройку

• • Встроенный компьютер запоминает настройки только один раз.
• Была нажата кнопка START|PAUSE.

Температура 
отображается в градусах 
Фаренгейта

• Нажмите кнопку , чтобы изменить единицу измерения.

Мороженое не 
перемешивается, но 
компрессор работает

• Включена функция PRE-COOL.
• Чтобы увеличить срок службы компрессора, он оснащен собс-

твенным таймером. Подождите 3 минуты, чтобы компрессор 
включился.

Мороженое получается с 
льдинками. Почему?

• Некоторые десерты содержат больше воды, что приводит к 
появлению льдинок.

Вынутое из морозилки 
мороженое очень 
твердое. Почему?

• Домашнее  мороженое всегда будет тверже покупного, потому 
что в нем содержится меньше воздуха. Рекомендуем доставать 
мороженое из морозилки за 5–10 минут до подачи.

Можно ли класть чашу 
для мороженого в 
морозилку?

• Мы не рекомендуем класть чашу в морозилку, поскольку моро-
женое затвердеет и его будет сложно достать из чаши. Не берите 
мороженое из чаши при помощи острых или металлических 
принадлежностей, поскольку так можно поцарапать покрытие.
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