
TUTTOCREMA tejhabosító 
 

A TUTTOCREMA egyszerű és praktikus módja a lágy tejhab készítésének. 

A fogantyú, a gomb és a fedél hőálló anyagból készültek. A fedélre habverő van szerelve a tejhabosítás miatt. 

 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Figyelmesen olvassa el az útmutatóban található óvintézkedéseket, mivel ezek fontos információkat tartalmaznak a termék 

biztonságosságáról, használatáról és karbantartásáról. Tartsa meg a leírást a későbbi tájékoztatásra. 

• Használat előtt mossa el a terméket mosogatószerrel és vízzel. 

• Bizonyos tisztítószerektől enyhe elszíneződés fordulhat elő. Ezek nem befolyásolják a termék funkcionalitását, és egyes 

esetekben eltávolíthatók úgy hogy a terméket forró mosogatószeres vízbe meríti. Az érintett területet puha szivaccsal 

finoman dörzsölje meg (egy természetes cellulóz szivacs ideális erre). Makacs foltok esetén használjon meleg ecetet a 

terméke tisztításához. 

• Az oxidáció elkerülése érdekében tárolás előtt törölje szárazra a TUTTOCREMA minden részét. 

• Nem alkalmas élelmiszer tárolására vagy hűtőszekrényben történő használatra. 

• NE TISZTÍTSA A TERMÉKET FÉM SÚROLÓVAL VAGY CSISZOLÓVAL. 

• TARTSA GYEREMEKEKTŐL TÁVOL. 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS, TEJHAB KÉSZÍTÉSE 

• Töltsön a Tuttocrema egyharmadáig tejet. 

• Tegye a Tuttocrema-t egy megfelelő hőforrásra: ha gáz tűzhelyet használ, tartsa a hőmérsékletet alacsonyan, hogy a láng 

ne érjen túl a Tuttocrema-n. Ha elektromos vagy üvegkerámia főzőlapot használ, állítsa közepes fokozatra és tegye a 

terméket olyan méretű főzőfelületre, mely a Tuttocrema aljának megfelelő. 

• Ha a tej felmelegedett, vegye le Tuttocrema-t a hőforrásról, és tegye sima, nem csúszós felületre mely ellenáll a hőnek. 

Használja a fogantyút, mivel a tartály teste megégetheti.  Használjon edényfogót az égések elkerülése érdekében. 

• Tegye a fedőt a Tuttocrema-ra. Figyeljen rá, hogy ne merítse bele túlságosan erősen a habverőt. Nyomja le a gombot újra 

és újra, amíg a megfelelő mennyiségű tejhabot el nem éri. A művelet során tartsa a fogantyút erősen, hogy a termék 

stabilan álljon; használjon edényfogót az égések elkerülése érdekében. 

FIGYELMEZTETÉS: Ne habosítsa a tejet túl erősen, mivel a forró folyadék kifolyhat a tartályból. 

• A habverő dupla korongjának köszönhetően a tejhabosítás gyors művelet: 10 másodperc alatt jó tejhabot kaphat. 

• Várjon néhány másodpercet mielőtt kiönti a tejet, ha még keményebb habot szeretne. Folytassa a habosítást, ha a tejet 

krémesíteni szeretné. 

• Vegye ki a habverőt a tartályból és a kapott krémet öntse csészébe vagy pohárba. Használjon kanalat a krém állagának 

megőrzéséhez. 

 

TIPPEK 

• Ne melegítse túl az üres tartályt és figyelje melegítés közben. 

• Ha a terméket tűzhelyen használja, ne hagyja a habverőket a tartályban. 

• Hagyja kihűlni a terméket mielőtt elmossa. A tisztításhoz ne használjon súrolószert vagy agresszív vegyi anyagokat. 

• Minden használat után mossa el a habverőt. 

• Annak érdekében, hogy a termék tovább tartson, gondosan tárolja, megóvva a külső felületet az ütésektől vagy 

karcolásoktól. 

 

KÉT ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA 

 

Az Importőr 2 éves garanciát vállal a készülék anyagában és kidolgozásában történő meghibásodásért a vásárlástól számított 2 éves 

időtartamon belül. 

A vásárlást igazoló blokk ellenében az Importőr megjavítja vagy kicseréli a terméket, és díjmentesen visszajuttatja azt Önnek. 

A Garancia kizárólag az Importőrön keresztül érvényesíthető. A termék nem Importőrön keresztül történő javítása esetén a garancia 

érvényét veszti. 

Jelen garancia nem érinti az Ön törvényben foglalt jogait. 

A Bialetti készülék garanciája nem vonatkozik olyan sérülésekre, melyek a nem megfelelő használatból, rongálásból, balesetből 

erednek, vagy a használatból eredő természetes kopás, elhasználódás miatt hibásodnak meg (pl. tömítés). 

 

További termékinformációért kérjük, látogassa meg honlapunkat: www.eurowares.hu 
 

Importőr: 

Eurowares Trading Kft. 

4025 Debrecen, Nyugati út 5-7. 

Tel.: 0652/531-268; Fax: 0652/531-269 

e-mail: info@eurowares.hu; web: www.eurowares.hu 
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