Royalty Line Παρασκευαστής Cupcakes CM1000.417.1
Εγχειρίδιο οδηγιών
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, βασικοί κανόνες προφύλαξης πρέπει να
ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων και των ακολούθων:
Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
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Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μη τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή
το βύσμα σε νερό ή άλλα υγρά.
Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη, όταν χρησιμοποιείται η συσκευή από
παιδιά.
Αποσυνδέστε από το ρεύμα, όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αλλάζετε
εξαρτήματα ή πριν την καθαρίσετε.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από
τον κατασκευαστή ή από το αντίστοιχο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από
παρόμοια εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
Μην τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριο χώρο.
Συγκεκριμένα τμήματα της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Μην τα αγγίζετε, καθώς υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού.
Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού.
Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς τοποθετημένη σε ένα μέρος, προτού
χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή και συναρμολογήστε τα εξαρτήματα, όπως
αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών μόνο.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άλλα άτομα χωρίς βοήθεια
ή επίβλεψη, εάν οι σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες τα
εμποδίζουν από το να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Τα παιδιά θα πρέπει
να επιβλέπονται, ώστε να μην την χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην την χρησιμοποιούν σαν
παιχνίδι.
Αυτή η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες ή από οποιονδήποτε με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση
χρήσης της συσκευής, εκτός εάν βρίσκεται υπό την επίβλεψη ή του έχουν δοθεί
οδηγίες εκ των προτέρων για τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι
υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Πάντοτε, να αποσυνδέετε τη συσκευή από το
ρεύμα, εάν δεν την επιβλέπετε, πριν τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση
και τον καθαρισμό.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη συσκευή (τουλάχιστον 10 εκ.).
Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δε πρέπει να γίνεται από παιδιά,
εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
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Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα παιδιά μικρότερα των
8 ετών.
Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργήσει μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή
τηλεχειριστηρίου.
Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή παρόμοια εξουσιοδοτημένο
άτομο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

Λειτουργία
Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική.
1.
2.
3.
4.

Περίβλημα
Πλάκες ψησίματος
Λυχνία ένδειξης θέρμανσης
Λυχνία ένδειξης επίτευξης
θερμοκρασίας
5. Αντιολισθητικά πόδια

Χρήση για πρώτη φορά
1. Αφαιρέστε τη συσκευασία.
2. Καθαρίστε τις πλάκες για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα που ενδεχομένως
υπάρχει. Στεγνώστε καλά.
3. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα και αφήστε τη συσκευή να θερμανθεί. Η διαδικασία
αύτη θα πάρει περίπου 10 λεπτά. Η συσκευή ενδέχεται να εκπέμψει λίγο καπνό και
μια χαρακτηριστική μυρωδιά την πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και σύντομα
θα σταματήσει.
ΣΥΝΤΑΓΗ – Ζύμη για cupcakes
Υλικά
100γρ βούτυρο
100γρ λευκή ζάχαρη
100γρ αλεύρι
4γρ βανίλια
2 αυγά
Προετοιμασία
Τοποθετήστε τη ζάχαρη, τη βανίλια και το βούτυρο σε ένα μπολ με μία πρέζα αλάτι και
χτυπήστε τα υλικά στο μίξερ για περίπου 10 λεπτά μέχρι να γίνουν ένας κρεμώδης χυλός.
Χτυπήστε τα αυγά ένα προς ένα. Περιμένετε μέχρι να αναμειχθεί καλά το πρώτο αυγό,

προτού προσθέσετε και το άλλο. Χρησιμοποιήστε μία σπάτουλα για να αναμείξετε το
αλεύρι σε τμήματα. Τοποθετήστε το μείγμα στις φόρμες στην κάτω πλάκα.
Προθέρμανση
1. Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. Οι λυχνίες θα ανάψουν και η συσκευή θα
αρχίσει να θερμαίνεται.
2. Περιμένετε μέχρι η κόκκινη λυχνία να ανάψει. Οι πλάκες ψησίματος είναι τώρα στη
σωστή θερμοκρασία και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
Ψήσιμο cupcakes
1. Προετοιμάστε τη ζύμη χρησιμοποιώντας τη συνταγή.
2. Προθερμάνετε τη συσκευή.
3. Λαδώστε και τις 2 πλάκες ψησίματος. Χρησιμοποιήστε ένα βουρτσάκι για να
απλώσετε το λάδι ή το βούτυρο στην επιφάνεια.
4. Τοποθετήστε το μείγμα στις φόρμες στην κάτω πλάκα.
5. Ψήστε τα cupcakes μέχρι να αποκτήσουν το επιθυμητό χρώμα. Ο συνήθης χρόνος
προετοιμασίας είναι περίπου 6 λεπτά. Για ομοιόμορφο ψήσιμο μπορείτε να τα
αναποδογυρίσετε για περίπου 4 λεπτά ακόμη. Κατά τη χρήση τα θερμαντικά
στοιχεία θα αναβοσβήνουν κρατώντας τη θερμοκρασία των πλακών σταθερή. Κατά
συνέπεια, η ενδεικτική λυχνία θα φωτίζει περιστασιακά.
6. Ανοίξτε τη συσκευή όταν τα cupcakes είναι έτοιμα.
7. Προσεκτικά, αφαιρέστε τα cupcakes με το ειδικό εργαλείο που περιλαμβάνεται. Να
είστε προσεκτικοί για να μη φθείρετε τις πλάκες.
8. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και ανοίξτε τη συσκευή για να κρυώσει ταχύτερα.
Καθαρισμός και συντήρηση
1. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
2. Καθαρίστε τις πλάκες με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Εάν είναι απαραίτητο,
χρησιμοποιήστε λίγο καθαριστικό υγρό. Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία δε διεισδύει
μέσα στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς καθαριστικούς παράγοντες ή
αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
3. Στεγνώστε σχολαστικά της συσκευή μετά τον καθαρισμό της.
4. Αποθηκεύστε τη συσκευή.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση: 220-240V / 50-50Hz
Ισχύς: 1000W
Διαχείριση απορριμμάτων
Η ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους
τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που
περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο
περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν
πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.

