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FRUITIFREE-Z 

 

Οδηγίες – Συνταγές 

Σας  ευχαριστούμε  για  την αγορά  του  Fruitifree-z  του νέου  τρόπου να κάνετε 
διασκεδαστικά, νόστιμα  και υγιεινά  παγωτά  και επιδόρπια. 

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες  πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σιγουρευτείτε 
ότι γνωρίζετε τις λειτουργίες  της συσκευής και  πώς να τη χρησιμοποιήσετε.  

Περιγραφή 

Ο παρασκευαστής  παγωτού Fruitifree-z  έχει σχεδιαστεί  για να κάνει  παγωτό με 
παγωμένα  φρούτα. Αυτή η συσκευή δεν είναι  κατάλληλη  για να  φτιάχνει  παγωτό  από  
φρέσκα φρούτα. Για εσωτερική και οικιακή  χρήση μόνο. 

Μοντέλο: FF01 

120V 60Hz 120W 

Διάγραμμα εξαρτημάτων:  

Διακόπτης  λειτουργίας 
Καλώδιο 
Βάση 
Δίσκος 
Στόμιο 
Έμβολο 
Τροφοδοτικό 
Σωλήνας  
Καπάκι συναρμολόγησης  σωλήνα 
 

Συναρμολόγηση : 

Πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή, 
αποσυνδέστε από το ρεύμα  και  περιμένετε  μέχρις  ότου κρυώσει η συσκευή. 

1. Τοποθετήστε  το τροφοδοτικό μέσα  στο κάτω  μέρος του σωλήνα, με την μυτερή άκρη 
πρώτα. 

2. Τοποθετήστε το στόμιο πάνω  στο σωλήνα  και πάνω  από το τροφοδοτικό. Περιστρέψτε 
αριστερόστροφα  για να κλειδώσετε  με ασφάλεια  το σωλήνα. 

3. Τοποθετήστε  το καπάκι  συναρμολόγησης  στη βάση, ταιριάζοντας  τα «δόντια» 
εξογκώματα  από το καπάκι  στις αντίστοιχες  εγκοπές. 

Περιστρέψτε αριστερόστροφα  για να σιγουρευτείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά στη βάση. 

4. Τοποθετήστε το καπάκι συναρμολόγησης  πάνω  από το σωλήνα, τοποθετήστε  το 
έμβολο στο σωλήνα και  τοποθετήστε το δίσκο κάτω  από το στόμιο στη βάση της 
συσκευής. 
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Χρήση  

Πριν προχωρήσετε, παρακαλούμε  προσέξτε τις  παρακάτω  σημειώσεις: 

- Όταν  χρησιμοποιήσετε  το Fruitifree-z  για πρώτη  φορά, βεβαιωθείτε ότι όλα  τα 
υλικά  συσκευασίας  έχουν αφαιρεθεί, συμπεριλαμβανομένων των υλικών  που μπορεί να 
βρίσκονται  μέσα  στο σωλήνα. Επίσης, πλύνετε το έμβολο, το σωλήνα, το τροφοδοτικό, το 
στόμιο και το καπάκι συναρμολόγησης  με χλιαρό νερό και σαπουνάδα και ξεπλύνετε καλά. 
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή επιφάνεια   πριν  τη χρήση. 
- Βεβαιωθείτε ότι  το καλώδιο είναι ασφαλές  έτσι ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί. 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και η πρίζα είναι  σε απόσταση  ασφαλείας  από οποιαδήποτε 
πηγή νερού. Συνδέστε  το καλώδιο στην πρίζα. 
- Αφαιρέστε το έμβολο από το σωλήνα  και τοποθετήστε ένα  δοχείο σερβιρίσματος 
κάτω  από το στόμιο  πάνω  στο δίσκο. 
- Ενεργοποιήστε  τη συσκευή. 
- Τοποθετήστε  αργά  τα  κατεψυγμένα  φρούτα  στο σωλήνα  χωρίς να  γεμίσετε 
υπερβολικά.  
- Χρησιμοποιήστε  το έμβολο για να  πιέσετε ελαφρώς  τα  φρούτα  στο σωλήνα. Αν 
πιέσετε  αρκετά  μπορεί να  προκληθεί  βλάβη στη συσκευή. Για αυτό πιέστε τόσο όσο να 
προωθήσετε τα  φρούτα  στο τροφοδοτικό. 
- Εάν η συσκευή  σταματήσει  να  λειτουργεί, μπορεί  να  έχει κολλήσει κάποιο 
φρούτο στο σωλήνα. ΜΗΝ τοποθετείτε τα  δάκτυλά  σας  μέσα  στο σωλήνα  όσο η συσκευή 
είναι  συνδεδεμένη στο ρεύμα. Απενεργοποιήστε την, βγάλτε  από την πρίζα και 
αποσυναρμολογήστε  τα  εξαρτήματα. Τότε θα  μπορέσετε  να καθαρίσετε το σημείο. 
Ξεπλύνετε  και  στεγνώστε τα εξαρτήματα (ΟΧΙ τη βάση), ξανασυναρμολογήστε, 
ξανακουμπώστε  στη βάση, συνδέστε  στο ρεύμα, ενεργοποιήστε  και  αρχίστε να  φτιάχνετε 
παγωμένα  επιδόρπια  ξανά. 
- Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε  τη συσκευή και  βγάλτε  το καλώδιο από την 
πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει  εντελώς. 

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην  χρησιμοποιείτε  για  περισσότερο από 10 λεπτά 
τη  φορά. Αφήστε το Fruitifree-z  να κρυώσει  για  30 λεπτά, ενδιάμεσα  από τις  χρήσεις.  

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Σημαντικό: Διαβάστε  πριν χρησιμοποιήσετε το Fruitifree-z  

 Ο παρασκευαστής   παγωτού Fruitifree-z  έχει σχεδιαστεί  για να  φτιάχνει  παγωτά 
και  επιδόρπια  από κατεψυγμένα  φρούτα. 

Η Συσκευή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για να φτιάχνει  παγωτά  από  φρέσκα  φρούτα. 
Πρέπει να καταψύχετε τα φρούτα  πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Fruitifree-z. 

 Πριν καταψύξετε τα  φρούτα, κόψτε τα  σε κομμάτια  έτσι ώστε να χωράνε στο 
σωλήνα. 

 Μην τοποθετείτε  φλούδες, σκληρούς  πυρήνες, κουκούτσια, πάγο ή μέλι  μέσα  στο 
Fruitifree-z. 

Ξεφλουδίστε τα φρούτα  και αφαιρέστε το σκληρό εσωτερικό  και τα κουκούτσια 
πριν τα βάλετε στο Fruitifree-z. Αυτό  γίνεται ευκολότερα  αν το κάνετε  πριν 
καταψύξετε τα φρούτα.  
 Δεν σας συνιστούμε να  χρησιμοποιήσετε  ινώδη φρούτα , επειδή οι ίνες  μπορεί να 

κολλήσουν μέσα στο Fruitifree-z και να εμποδίζουν την έξοδο του  παγωτού.  
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 Όταν  τα  φρούτα  είναι  κατεψυγμένα, είναι σημαντικό να  τα  αφήσετε  λίγο να 
ξεπαγώσουν  πριν τα βάλετε στο Fruitifree-z, έτσι ώστε να μην είναι  πολύ σκληρά 
και να είναι εύκολο να επεξεργαστούν. Περίπου 15 λεπτά. 

(Ο χρόνος  απόψυξης  εξαρτάται  από τον τύπο και  το μέγεθος  του φρούτου. Τα  
μούρα χρειάζονται  περίπου 5 λεπτά, ενώ  μεγαλύτερα  φρούτα  όπως  ροδάκινα  
μπορεί να χρειαστούν 15-20 λεπτά.) Μπορείτε επίσης  να  χρησιμοποιήσετε  και  το 
φούρνο μικροκυμάτων  για μερικά  δευτερόλεπτα). 
 Για να  πετύχετε  κρεμώδη υφή  χρησιμοποιήστε  φρούτα  όπως μπανάνα, μάνγκο, 

ροδάκινο ή βερίκοκο.  Για να  πετύχετε σορμπέ ή χυλώδη υφή, χρησιμοποιήστε 
φρούτα  που έχουν βάση  το νερό όπως  μήλα ή φράουλες. Για να  πετύχετε  τα 
καλύτερα  αποτελέσματα  μπορείτε να εναλλάσσετε τα υλικά. 

 Μπορείτε να προσθέσετε  ζάχαρη, καρυκεύματα  και μπαχαρικά  μαζί  με τα 
φρούτα έτσι ώστε να ανακατευτούν καλά όλα τα συστατικά. 

 Μεγάλα κομμάτια  από σκληρά  συστατικά  όπως  καρύδια, σκληρές  καραμέλες, 
σοκολάτα  και  χονδροί  κόκκοι  μπορεί να μπλοκάρουν  το τροφοδοτικό και να 
προκληθεί  βλάβη στη συσκευή. Οποιοδήποτε μείγμα  μεγαλύτερο από ένα τυπικό 
κομμάτι  σοκολάτας   πρέπει να το διαλύσετε ή να κόψετε σε μικρότερα 
κομματάκια  πριν το βάλετε  μέσα στο Fruitifree-z. 

 
Οι θήκες  παγωτού  που συμπεριλαμβάνονται  στο Fruitifree-z  είναι  ένας  διασκεδαστικός 
τρόπος  να φάτε και να  αποθηκεύσετε το παγωτό χωρίς  ακαταστασία! Χρησιμοποιήστε για 
να  γεμίσετε με  παγωτό και πιέστε την λαβή προς  τα πάνω  για να το φάτε. 
Περιλαμβάνει και βολικό καπάκι  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για να  αποθηκεύσετε  το 
παγωτό ή τα επιδόρπιά σας! Είναι  πολλαπλών  χρήσεων και  ασφαλή  για  το πλυντήριο 
πιάτων. 
 
Πληροφορίες  για την ασφαλή  χρήση του προϊόντος 
- Πριν από κάθε  χρήση (συμπεριλαμβανομένης  της  πρώτης), καθαρίστε το προϊόν  με νερό 
και σαπουνάδα.  
- Είναι ασφαλές  για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. 
- Μην  χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλυτικά  κτλ  για να καθαρίσετε το προϊόν, γιατί 
μπορεί να καταστραφεί.  
- Μην αποθηκεύετε σε μέρος  που είναι  εκτεθειμένο στην υγρασία ή σε υψηλές 
θερμοκρασίες. 
- Μην  χρησιμοποιείτε  σε φούρνο μικροκυμάτων. 
- Μην  εκθέτετε τη συσκευή  απευθείας  στο φως του ήλιου. 
 
Προειδοποίηση!  
 Για την υγεία  των  παιδιών σας  και την ασφάλεια τους: 
- Χρησιμοποιήστε  τη συσκευή  πάντα  υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. 
- Ελέγχετε  πάντα τη συσκευή  πριν τη χρήση. 
- Πετάξτε μετά το πρώτο σημάδι ζημιάς ή αδυναμίας. 
- Ελέγχετε  πάντα  τη θερμοκρασία  των τροφίμων  πριν τα βάλετε  στη συσκευή. 
Το προϊόν είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά  στάνταρ ΕΝ14372 
 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 
Μοντέλο : FF01 
CNB3140409-01434-C 
Προειδοποίηση: δεν είναι κατάλληλο για παιδιά  κάτω  των 36 μηνών. 
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Καθαρισμός και Συντήρηση 
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται  μετά από κάθε χρήση. ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή κάτω 
από το νερό ή άλλο υγρό. 
- Αποσυνδέστε  το Fruitifree-z  από το ρεύμα  πριν τον καθαρισμό και την 
αποσυναρμολόγηση  και  περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. 
-Αφαιρέστε  το καπάκι  συναρμολόγησης, αποσυναρμολογήστε  το σωλήνα  και  αφαιρέστε 
το δίσκο. 
- Πλένετε  όλα τα κομμάτια ( εκτός από την βάση και το καλώδιο) με το χέρι με ζεστό νερό 
και μη-λειαντικό σαπούνι και ένα  μη-λειαντικό πανί ή σφουγγάρι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε 
καλά. Μπορείτε επίσης  να το πλύνετε  στο πλυντήριο πιάτων. 
- Πριν και μετά  από κάθε χρήση, σκουπίστε τη συσκευή με ένα  υγρό (χωρίς να στάζει) 
μαλακό πανί. Όταν τελειώσετε, στεγνώστε  προσεκτικά. 
- Ελέγχετε  συχνά  τη συσκευή  για τυχόν φθορές. 
- Αποθηκεύστε  τη συσκευή  με τα εξαρτήματά  της  σε στεγνό, χωρίς  πάγο μέρος, μακριά 
από παιδιά. 
 
Προφυλάξεις ασφαλείας 
Διαβάστε τις οδηγίες  προσεκτικά  πριν τη  χρήση και φυλάξτε  για μελλοντική αναφορά. 
Για την μείωση του κινδύνου  φωτιάς, ηλεκτροπληξίας  ή τραυματισμού όταν 
χρησιμοποιείτε  οποιαδήποτε  ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να υπάρχουν μερικές 
προφυλάξεις. 
Γενική Ασφάλεια 
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή  ΜΟΝΟ  όπως  προβλέπεται. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή  για κανένα  άλλο λόγο εκτός  από αυτό που περιγράφεται στις οδηγίες. 
- Δεν είναι παιχνίδι. Τα  παιδιά  επιτρέπεται να  την λειτουργούν μόνο υπό αυστηρή 
επίβλεψη.  
-Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί  από παιδιά  άνω των 8 ετών και  από άτομα με 
μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας  και γνώσης  εάν 
επιβλέπονται  ή τους έχουν δοθεί οδηγίες   που αφορούν τη  χρήση της συσκευής  με 
ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει  τους κινδύνους  που υπάρχουν. Τα παιδιά  δεν πρέπει 
να  παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός  και η συντήρηση δεν  πρέπει  να γίνονται  από 
παιδιά  χωρίς  επίβλεψη. 
- ΜΗΝ  χρησιμοποιείτε τη συσκευή  ή το καλώδιο εάν κάποιο τμήμα  φαίνεται να έχει 
καταστραφεί ή να έχει φθαρεί.  
-ΜΗΝ  χρησιμοποιείτε  τη συσκευή  όταν υπάρχουν κοντά  εύφλεκτα  ή καύσιμα  υλικά ή 
εάν υπάρχουν εύφλεκτα σπρέι.  
- ΜΗΝ βυθίζετε τη βάση ή το καλώδιο  στο νερό ή άλλο υγρό. Εάν η συσκευή  πέσει στο 
νερό ή σε άλλο υγρό, μην την αγγίξετε  με τα  χέρια  σας. Βγάλτε αμέσως  το καλώδιο από 
την  πρίζα  και μην χρησιμοποιήσετε  ξανά  τη συσκευή.  
- ΜΗΝ  χρησιμοποιείτε  τη συσκευή  κοντά  σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νεροχύτες ή 
δεξαμενές  που  περιέχουν νερό. 
-ΜΗΝ  προσπαθήσετε να ανοίξετε  τη βάση  της  συσκευής. 
Ηλεκτρική Ασφάλεια 
- Πριν τη χρήση, να ελέγχετε  πάντα εάν η τάση στην πρίζα είναι  ίδια  με την τάση της 
συσκευής. 
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι εκτός  κινδύνου σε περίπτωση  που κάποιος ή κάτι το 
τραβήξει.  
- Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί  από τον κατασκευαστή, 
τον εκπρόσωπο ή κάποιο εξίσου ειδικευμένο πρόσωπο έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών 
ζημιές. 



5 

-Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν έρχεται σε επαφή με την πρίζα, το καλώδιο και το καλώδιο 
προέκτασης. 
- Δεν συνιστάται  η χρήση καλωδίου  προέκτασης  με τη συσκευή. 
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα  πριν αλλάξετε  τα 
εξαρτήματα  ή  προτού  πλησιάσετε  τα κινούμενα  τμήματα. 
- Απενεργοποιήστε  και  αποσυνδέστε τη συσκευή  πριν την συναρμολογήσετε ή 
αποσυναρμολογήσετε. 
Οδηγίες ασφαλείας  για  παγωτομηχανές  
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 
- Βεβαιωθείτε ότι όλα  τα υλικά  συσκευασίας  έχουν αφαιρεθεί, συμπεριλαμβανομένων 
οποιοδήποτε υλικών μπορεί να βρίσκονται  μέσα  στο σωλήνα. 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν  ξένα  αντικείμενα  μέσα  στη συσκευή. 
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συν αρμολογηθεί  σωστά  και  όλα  τα κινούμενα  μέρη 
έχουν κουμπώσει  σωστά στη θέση τους  πριν τη χρήση. 
- Μην αγγίζετε κανένα  κινούμενο τμήμα.  
- Μην βάζετε  κανένα  άλλο αντικείμενο στη συσκευή εκτός  από αυτά  που περιγράφονται 
στις  οδηγίες. 
- Χρησιμοποιήστε  μόνο το έμβολο για να  σπρώξετε  τα  φρούτα  στο σωλήνα. ΠΟΤΕ  μην 
τοποθετείτε  τα  χέρια  ή τα δάκτυλα  εκτός  εάν η συσκευή  είναι  αποσυνδεδεμένη από το 
ρεύμα  και  πλήρως  αποσυναρμολογημένη. 
- Κρατήστε  μακριά  τα  μαλλιά  και τα  φαρδιά  ρούχα  από τα κινούμενα μέρη. 
Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 10 λεπτά 

τη φορά. Αφήστε το Fruitifree-z να κρυώσει για 30 λεπτά, ενδιάμεσα από τις  χρήσεις. 

- Μην αφήνετε  τη  συσκευή  χωρίς  επίβλεψη κατά  τη  διάρκεια  λειτουργίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να  μειώσετε  τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιήστε  σε εσωτερικό 
χώρο. 

 

Εγγύηση ποιότητας: Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση  για τυχόν κατασκευαστικά  λάθη 
για  το χρονικό διάστημα  που προβλέπεται από τη νομοθεσία  που ισχύει σε κάθε χώρα. Η 
εγγύηση  δεν καλύπτει  φθορές  που έχουν προκληθεί  από αμέλεια, εμπορική  χρήση, από 
μη  φυσιολογική  φθορά, ατυχήματα  ή  λανθασμένο χειρισμό.  

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Πρόβλημα Λύση 
Η συσκευή δεν 
λειτουργεί 

 Ελέγξτε το καλώδιο και την πρίζα 
 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα  έχουν 

συναρμολογηθεί  σωστά. 
Μερικά εξαρτήματα 
δεν ταιριάζουν σωστά 
στη βάση 

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα  εξαρτήματα  έχουν 
συναρμολογηθεί σωστά. 

 Βεβαιωθείτε ότι  περιστρέψατε  τα  εξαρτήματα 
αριστερόστροφα  όταν τα συναρμολογούσατε στη βάση. 

Η συσκευή μπλοκάρει, 
μπουκώνει ή 
σταματάει να 
λειτουργεί 

 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας  τροφίμων είναι καθαρός και 
όχι μπλοκαρισμένος. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει  κανένα  κομμάτι από 
φρούτο παγιδευμένο μέσα  στη συσκευή. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι φλούδες, τα κουκούτσια  και τα 
σκληρά  μέρη των φρούτων έχουν αφαιρεθεί  πριν  τα 
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βάλετε  στο σωλήνα  και  δεν έχουν κολλήσει στη 
συσκευή. 

 Μεγάλα κομμάτια  από σκληρά  συστατικά  όπως  ξηροί 
καρποί, σκληρά  γλυκά, σοκολάτα  και χονδροί  κόκκοι 
μπορεί να μπλοκάρουν το τροφοδοτικό και  να 
προκαλέσουν  ζημιά  στη συσκευή. Οποιοδήποτε μείγμα 
μεγαλύτερο από ένα τυπικό κομμάτι  σοκολάτας  πρέπει 
να το διαλύσετε ή να κόψετε σε μικρότερα κομματάκια 
πριν το βάλετε  μέσα  στο σωλήνα του Fruitifree-z. 

 Δεν σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ινώδη φρούτα , 
επειδή οι ίνες μπορεί να κολλήσουν μέσα στο Fruitifree-z 
και να εμποδίζουν την έξοδο του  παγωτού.  

 Απενεργοποιήστε  τη συσκευή, βγάλτε  το καλώδιο από 
την  πρίζα  και  αποσυνδέστε  το σωλήνα  για  να 
καθαρίσετε το εμπόδιο. 

Κάνει θόρυβο κατά 
την διάρκεια 
λειτουργείας 

 Ο θόρυβος  είναι  απολύτως φυσιολογικός. Μην 
χρησιμοποιείτε  το Fruitifree-z  χωρίς  τρόφιμα. 

Αντιλαμβάνομαι 
μυρωδιά καψίματος 
όταν χρησιμοποιώ  τη 
συσκευή. 

 Μια  ελαφριά  μυρωδιά  καψίματος  μπορεί να 
προκληθεί όταν χρησιμοποιείτε καινούργια συσκευή. 

 Παρόλα αυτά, εάν η μυρωδιά  επιμένει ή γίνεται  πιο 
έντονη, ή βλέπετε καπνό να βγαίνει  από τη συσκευή, 
απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε  από το ρεύμα  αμέσως 
και  σταματήστε τη χρήση. 

Υπάρχει πρόβλημα 
κατά την είσοδο των 
φρούτων στο σωλήνα 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει  τα  φρούτα να 
ξεπαγώσουν  πριν τα  βάλετε  στο Fruιtifree-z, έτσι  ώστε 
να  μην είναι πολύ σκληρά  και να είναι εύκολο να 
επεξεργαστούν.  

 Ο χρόνος απόψυξης εξαρτάται  από τον τύπο και το 
μέγεθος  του φρούτου. Τα μούρα  χρειάζονται  περίπου 
5 λεπτά, ενώ  μεγαλύτερα  φρούτα  όπως  ροδάκινα 
μπορεί να χρειαστούν 15-20 λεπτά. Μπορείτε επίσης  να  
χρησιμοποιήσετε και το φούρνο μικροκυμάτων  για 
μερικά  δευτερόλεπτα. 

 
Τα φρούτα ξεχειλίζουν 
από το σωλήνα 

 Βεβαιωθείτε ότι τα φρούτα είναι κατεψυγμένα. Το 
Fruitifree-z δεν είναι  κατάλληλο για να  φτιάχνει  
παγωτό από φρέσκα  φρούτα. 

 Βεβαιωθείτε ότι βάζετε τη σωστή ποσότητα  φρούτων 
στο σωλήνα, χωρίς  να το γεμίζετε υπερβολικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε κόψει τα φρούτα  σε μικρά 
κομμάτια έτσι ώστε να ταιριάζουν τέλεια στο σωλήνα. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείτε πολύ πίεση στο έμβολο 
όταν βάζετε τα φρούτα στο σωλήνα. 

 Ελέγξτε αν οι φλούδες, τα κουκούτσια  και τα σκληρά 
μέρη έχουν αφαιρεθεί από τα  φρούτα και  δεν έχουν 
κολλήσει στη συσκευή. 

 Δεν σας συνιστούμε να  χρησιμοποιήσετε  ινώδη 
φρούτα, επειδή οι ίνες  μπορεί να κολλήσουν μέσα στο 
Fruitifree-z. 

Έχω βάλει φρούτα  Βεβαιωθείτε  ότι ο σωλήνας  είναι καθαρός  και δεν έχει 
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μέσα στο σωλήνα 
αλλά το παγωτό δεν 
βγαίνει  από το στόμιο 

μπλοκάρει. 
 Βεβαιωθείτε ότι οι φλούδες, τα κουκούτσια και τα 

σκληρά  μέρη έχουν αφαιρεθεί  πριν βάλετε τα φρούτα 
στο σωλήνα, για να αποφύγετε τη φραγή του στομίου.  

 Δεν σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ινώδη φρούτα , 
επειδή οι ίνες  μπορεί να κολλήσουν μέσα στο Fruitifree-
z. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε το καλώδιο από 
την πρίζα και αποσυνδέστε το σωλήνα  για να 
καθαρίσετε  το εμπόδιο. 

Έχω βάλει φρούτα 
μέσα  στο σωλήνα 
αλλά το παγωτό 
βγαίνει  πολύ αργά 

 Χρησιμοποιείτε  πάντα  το έμβολο για να  πιέσετε 
ελαφρώς  τα  φρούτα  μέσα  στο σωλήνα. 

 Βάζετε τα φρούτα  συνεχόμενα  μέσα  στο σωλήνα  και 
το παγωτό θα βγαίνει  γρηγορότερα  από το στόμιο.  

Η πυκνότητα του 
παγωτού δεν είναι 
αυτή που περίμενα  

 Για να πετύχετε κρεμώδη υφή χρησιμοποιήστε φρούτα 
όπως μπανάνα, μάνγκο, ροδάκινο ή βερίκοκο.   

 Για να πετύχετε σορμπέ ή χυλώδη υφή χρησιμοποιήστε 
φρούτα  που έχουν βάση  το νερό όπως  μήλα ή 
φράουλες.  

 Για να πετύχετε τα καλύτερα  αποτελέσματα  μπορείτε 
να  εναλλάσσετε  τα υλικά. 

Η συσκευή σταμάτησε 
να  λειτουργεί κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 

 Μπορεί να  προκληθεί  υπερθέρμανση. Για να το 
αποφύγετε αυτό μην  χρησιμοποιείτε  για  περισσότερο 
από 15 λεπτά  τη φορά.  

 Αφήστε το Fruitifree-z  να  κρυώσει  για 5-10 λεπτά, 
ενδιάμεσα  από τις  χρήσεις. 

 Μπορεί να έχει μπλοκάρει ένα  μεγάλο κομμάτι  
φρούτου στο εξάρτημα  του σωλήνα. ΜΗΝ βάζετε τα 
δάκτυλα  μέσα  στο σωλήνα  όσο η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη στο ρεύμα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, 
αποσυνδέστε από το ρεύμα  και  αποσυναρμολογήστε το 
εξάρτημα του σωλήνα. Τότε θα μπορέσετε να  το 
καθαρίσετε. Ξεπλύνετε και στεγνώστε το εξάρτημα  του 
σωλήνα (ΟΧΙ την βάση) συναρμολογήστε  ξανά, 
τοποθετήστε  πάλι στη βάση, συνδέστε  στο ρεύμα, 
ενεργοποιήστε και  αρχίστε να φτιάχνετε κρύα  
επιδόρπια  ξανά. 
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
 

BERRY BERRY 
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες κατεψυγμένες μπανάνες 
¾ της κούπας διάφορα  κατεψυγμένα  μούρα 
½ κουταλιά  της σούπας  χυμό λεμόνι 
1 κουταλιά  της  σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
2 κουταλιές  της  σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση 
1. Ανακατέψτε  τα  μούρα, το χυμό λεμόνι, τη ζάχαρη και το γιαούρτι σε ένα μικρό μπολ΄. 
2. Προσθέστε μια  μπανάνα στο Fruitifree-z 
3. Προσθέστε το μείγμα και μετά  την δεύτερη  μπανάνα 
4. Ανακατέψτε καλά σε ένα μπολ… Απολαύστε 
 
Nutty PB&J 
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες  κατεψυγμένες  μπανάνες 
1 κούπα κατεψυγμένα  βατόμουρα  ή  σμέουρα 
1 κουταλιά  της  σούπας  χοντροκομμένο φυστικοβούτυρο (μαλακό) 
1 κουταλιά της  σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
½ κουταλιά της σούπας  χυμό λεμόνι 
2 κουταλιές  της σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση 
1. Ανακατέψτε τα μούρα, το χυμό λεμόνι, τη ζάχαρη και το γιαούρτι  σε ένα  μικρό μπολ. 
2. Προσθέστε μια μπανάνα  στο Fruitifree-z 
3. Προσθέστε το μείγμα και μετά τις 2 μπανάνες 
4. Προσθέστε το φυστικοβούτυρο και  ανακατέψτε  καλά  σε ένα  μπολ… Απολαύστε! 
 
Butter – less Pecan 
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες  κατεψυγμένες  μπανάνες 
½ κούπα κατεψυγμένα  ροδάκινα 
2 κουταλιές  της  σούπας  κομμένα  και καβουρντισμένα  καρύδια  pecan 
½  κουταλιά  της  σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
½ κουταλιά  της σούπας  χυμό λεμόνι 
2 κουταλιές  της  σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση 
1. Ανακατέψτε  τα ροδάκινα, το ζαχαρόνερο, το χυμό λεμονιού και  το γιαούρτι σε ένα μπολ 
2. Προσθέστε μια μπανάνα στο Fruitifree-z 
3. Προσθέστε το μείγμα  και μετά την δεύτερη μπανάνα  
4. Ανακατέψτε όλα  τα  υλικά  μαζί  σε ένα  μπολ και βάλτε  από επάνω  τα κομμένα 
καρύδια pecan… Απολαύστε! 
 
Almond Joyful 
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες  κατεψυγμένες  μπανάνες 
1/3 της κούπας  κομμένη καρύδα 
1 κουταλιά του γλυκού ολλανδικό κακάο σε σκόνη 
2 κουταλιές  της  σούπας  κομμένα  καβουρδισμένα  αμύγδαλα 
1 κουταλιά  της  σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
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½ κουταλιά της  σούπας  χυμό λεμόνι 
2 κουταλιές  της  σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση 
1. Ανακατέψτε  το κακάο, το ζαχαρόνερο, το χυμό λεμόνι  και το γιαούρτι σε ένα μπολ 
2. Προσθέστε μια  μπανάνα στο Fruitifree-z 
3. Προσθέστε το μείγμα και μετά την δεύτερη μπανάνα  
4. Ανακατέψτε μαζί  με την καρύδα καλά σε ένα μπολ και πασπαλίστε με τα κομμένα 
αμύγδαλα…. Απολαύστε! 
 
Cookies & Creamy 
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες  κατεψυγμένες  μπανάνες 
1/3 της κούπας  θρυμματισμένα  βιολογικά ή  μπισκότα  σάντουιτς  με φυσική σοκολάτα 
½ κουταλιά  του γλυκού ολλανδικό κακάο σε σκόνη 
1 κουταλιά της σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
½ κουταλιά της σούπας  χυμό λεμόνι 
2 κουταλιές  της  σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση  
1. Ανακατέψτε το κακάο, το ζαχαρόνερο, το χυμό λεμόνι  και το γιαούρτι σε ένα μπολ 
2. Προσθέστε μια μπανάνα  στο Frutifree-z 
3. Προσθέστε το μείγμα και μετά  την δεύτερη  μπανάνα 
4. Ανακατέψτε μαζί  με την καρύδα  καλά σε ένα μπολ και πασπαλίστε  με τα  κομμένα 
μπισκότα… Απολαύστε! 
 
Chocolate Raspsity  
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες  κατεψυγμένες  μπανάνες 
¾ κούπας  κατεψυγμένα  βατόμουρα 
1 ½ κουταλιά της  σούπας  βιολογικές  ή φυτικές  ημίγλυκες  νιφάδες  σοκολάτας 
1 κουταλιά  της  σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
½ κουταλιά της σούπας  χυμό λεμόνι 
2 κουταλιές  της σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση  
1. Ανακατέψτε τα βατόμουρα, τις νιφάδες  σοκολάτας, το ζαχαρόνερο, το χυμό λεμονιού 
και το γιαούρτι σε ένα μπολ 
2. Προσθέστε μια  μπανάνα  στο Fruitifree-z 
3. Προσθέστε το μείγμα και μετά  την δεύτερη  μπανάνα 
4. Ανακατέψτε καλά  σε ένα  μπολ … Απολαύστε! 
 
That’s a spicy strawberry 
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες  κατεψυγμένες  μπανάνες 
¾ της κούπας  κατεψυγμένες  φράουλες 
1 κουταλιά  της  σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
½ κουταλιά της σούπας  χυμό λάιμ 
1 πρέζα  πιπέρι καγιέν (προαιρετικό) 
2 κουταλιές  της  σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση  
1. Ανακατέψτε  τις  φράουλες, το πιπέρι, το ζαχαρόνερο,το χυμό λάιμ και το γιαούρτι σε ένα 
μπολ 
2. Προσθέστε μια μπανάνα στο Fruitifree-z 
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3. Προσθέστε το μείγμα και μετά την δεύτερη μπανάνα 
4. Ανακατέψτε καλά  σε ένα  μπολ … Απολαύστε! 
 
Apple chimi 
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες  κατεψυγμένες  μπανάνες 
¾ της κούπας  κατεψυγμένα  μήλα 
1 κουταλιά της σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα 
½ κουταλιά της σούπας  χυμό λεμονιού 
2 κουταλιές  της  σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση 
1. Ανακατέψτε  τα μήλα, την κανέλα, το ζαχαρόνερο, το χυμό λεμονιού και το γιαούρτι σε 
ένα μπολ 
2. Προσθέστε μια  μπανάνα  στο Fruitifree-z 
3. Προσθέστε το μείγμα και μετά την δεύτερη μπανάνα 
4. Ανακατέψτε καλά σε ένα μπολ … Απολαύστε! 
 
Blue Berry Cobbler 
Συστατικά 
2 πολύ ώριμες  κατεψυγμένες  μπανάνες 
¾ της κούπας  κατεψυγμένα  μούρα 
1/3 της  κούπας  τεμαχισμένα οργανικά  ή φυτικά κράκερ 
1 κουταλιά της σούπας  ζαχαρόνερο ή ζάχαρη (προαιρετικό) 
½ κουταλιά της  σούπας  χυμό λεμονιού 
1 πρέζα κανέλα 
2 κουταλιές  της  σούπας  απλό ελληνικό γιαούρτι (προαιρετικό) 
Εκτέλεση 
1. Ανακατέψτε  τα  μούρα, την κανέλα, το ζαχαρόνερο, το χυμό λεμονιού και  το γιαούρτι  
σε ένα μπολ. 
2. Προσθέστε  μια  μπανάνα  στο Fruitifree-z 
3. Προσθέστε το μείγμα  και μετά  την δεύτερη  μπανάνα 
4. Ανακατέψτε  καλά  σε  ένα μπολ  και πασπαλίστε  από πάνω  με τα κράκερ… Απολαύστε! 


