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TV SHOP 

 

Cepumu un konditorejas dekoru veidošanas komplekts 
Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 

instrukciju. 

 

Pirms pirmās lietošanas notīriet visas detaļas ar mazgāšanas līdzekli un pēc tam 

nosusiniet. Lai paceltu virzuli, pagrieziet pogu 180 ° un velciet to uz augšu (sk. 1. 

attēlu). 

Pamata recepte -500 g miltu, 250 g cukura, 250 g sviesta vai margarīna, sāli, vienu 

tasi piena, divas tējkarotes kakao (šī sastāvdaļa nav nepieciešams), trīs olu 

dzeltenumus. Sajauciet miltus ar cukuru un sāli, bļodā un samaisiet visu. Pievienojiet 

olu dzeltenumus (skatīt 2. attēlu) un samaisiet mīklu ar dakšiņu. Pievienojiet ūdens 

vannā iepriekš izšķīdināto sviestu (sk. 3. att.) Un mīcāt mīklu ar rokām, līdz masa ir 

vienmērīga un elastīga (sk. 4. attēlu). Šis daudzums būs pietiekams apmēram 50 

cepumiem. 

Kā pagatavot cepumus? 

Atskrūvējiet apļveida vāciņu (skatīt 5. attēlu) un paceliet virzuli. Piepildiet visu 

cilindru ar sagatavoto mīklu (sk. 6. attēlu). Ievietojiet vēlamo cepumu formu 

riņķveida blīvējumā (sk. 7. attēlu). Ierīces svira jānovieto uz leju. Uzskrūvējiet 

apļveida vāciņu uz cilindra (sk. 8. attēlu). Vienmērīgi ieziediet ar sviestu cepešpannu 

(sk. 9. att.). Izvēlieties cepuma lielumu, kādu vēlaties uztaisīt, pagriežot dozētāju (sk. 

10. attēlu): 1. pozīcija: mazi cepumi, 2. pozīcija: lieli cepumi. Pagrieziet dozētāju tā, 

lai sviras savienotājs atbilstu gropēm. Sviru vairākas reizes jākustina uz augšu uz leju, 

līdz mīkla vienmērīgi parādās cepumu formā. Noņemiet mīklu, lai cepumu forma 

paliktu tīra. Novietojiet ierīci virs loksnes un spiediet sviru uz leju (kā parādīts 11. 

attēlā). Paceliet sviru un pārvietojiet ierīci, lai izveidotu vēl vienu cepumu (skat. 12. 

attēlu). Turpiniet, līdz izlietojat visu sagatavoto mīklu. 

Kā cept cepumus? 

 Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz apmēram 180 ° C. Novietojiet paplāti ar cepumiem 

cepeškrāsns centrā un cepiet apmēram 20 minūtes (skat. 13. att.). Pēc 20 minūtēm, 

noņemiet plāksni un ļaujiet cepumiem atdzist. Pārceliet atdzisušos cepumus no 

paplātes uz šķīvja un izrotājiet tos (skat. 14. att.). 

Dekorēšana. 

 Dekorēšanai izmantojiet plastmasas uzgaļus, kurus ievietojat ierīces plāksnes vietā.  

Kopšana. 

Noskalojiet ar siltu ūdeni un nosusiniet. Nekad nemazgājiet cepumu veidotāju un tā 

daļas trauku mazgājamā mašīnā! 
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Daļu apraksts: 

1. Poga 

2. Vilcējstienis 

3. Svira 

4. Savienotājs 

5. Dozētājs 

6. Virzulis 

7. Cepuma forma 

8. Korpuss/cilindrs 

9. Apļveida vāciņš 
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Ierīces garantija neattiecas: 

•Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

•Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

•Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

•Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā. 

•Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai 

ierīces pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot 

parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko 

iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta 

apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, 

no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties 

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas lietošanas instrukcijā, un nav atbildīgs 

par iespējamām drukas kļūdām. Ilustrācijas un apraksti var atšķirties no faktiskās 

ierīces atkarībā no modeļa. 

 

Importēts no Čehijas Republikas. 
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