
parte superiore del pistone e spingere lo stantuf-
fo. Vedere la fi gura 2.
7. Quando si impiatta il gelato, far scorrere la pa-
letta di lato.
8. Ripetere l’operazione per ogni cilindro di gelato 
da impiattare.

- Mettere il gelato tra due biscotti e “infarinare” i 
bordi di scagliette o gocce di cioccolato, per fare 
un divertente panino gelato.
- Inserire il disco di crema gelato su un cono. Ca-
povolgere il cono su un piatto. Decorare il gelato 
e il cono per farlo assomigliare al un volto di un 
clown col cappello.
- Per un alto livello di presentazione, impiattare 
della frutta fresca insieme a vari gusti di gelato o 
sorbetto, e decorare con foglie di menta fresca e 
bacche.
- Staccare la parte superiore di un cupcake e di-
sponetete il gelato sulla sua base. Rimettere la 
parte superiore del cupcake sul gelato e spolve-
rare con  cacao o zucchero a velo.
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Aiuta a creare allegri blocchi cilindrici di gelato 
che possono essere impilati in un cono o disposti 
in una coppetta per una presentazione colorata 
e creativa.
Spingi l’utensile dentro al gelato, premi il pulsan-
te per servire il gelato, e impila i tuoi gusti favoriti.
- Per tagliare anche il gelato più duro
- Lavabile nel cestello superiore della lavastovi-
glie.
- 25 anni di garanzia - basta registrare il prodotto 
sul sito www.cuisipro.com

DESCRIZIONE

Lavabile in lavastoviglie. Per ottenere i migliori 
risultati, rimuovere la base in acciaio inox prima 
di mettere in lavastoviglie. Per staccare la base,  
tirare lo stantuff o verso l’alto e premere i pulsanti 
sulla base.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

1. Tirare lo stantuff o verso l’alto fi no a sentire fare 
un clic.
2. Per ottenere i migliori risultati, immergere la 
base in acciaio sotto l’acqua calda per qualche 
secondo (il gelato verrà rilasciato più facilmente).
3. Tenendo la parte superiore del pistone, immer-
gere e girare tutto l’utensile nel gelato. Vedere la 
fi gura 1.
4. Continuare a girare fi no a quando tutta la base 
in acciaio inox è nel gelato.
5. Per aff errare il gelato, girare e tirare verso l’alto 
fi no a quando l’intera paletta è fuori dal gelato (in 
caso di diffi  coltà, inclinare il servigelato su un lato 
e tirare su allo stesso tempo).
6. Per rilasciare il gelato, premere il pulsante nella 

ISTRUZIONI PER L’USO

Figura 1 Figura 2

Pulsante per
impiattare il gelato

Pistone

Collo

Pulsante della base

Base in acciaio inox

obr. 2. 
7. Při oddělování zmrzliny z naběračky vysuňte 
naběračku do strany. 
8. pro dosažení co nejlepších výsledků opakujte u 
každého kopečku vše od kroku 1. 

NABĚRAČKA NA ZMRZLINU 

Vytvoří bloky zmrzliny válcovitého tvaru, které 
můžeme skládat do kornoutku nebo do mističky 
a vytvořit tak barevné a kreativní kombinace. 
- Prořízne i tu nejtvrdší zmrzlinu. 
- Lze mýt v horním koši myčky nádobí. 

1. Zatlačte naběračku do tvrdé zmrzliny. 
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zmrzliny. 
3. Přidejte svou oblíbenou příchuť.

- Záruka 25 let. 

POPIS

Lze mýt v myčce nádobí. Pro dosažení nejlepších 
výsledků odstraňte před vložením do myčky ne-
rezovou základnu. Chcete-li základnu odstranit, 
vytáhněte píst z hrdla naběračky, stlačte tlačítko 
a vytáhněte základnu. 

NÁVOD NA ÚDRŽBU

1. Vytáhněte píst z hrdla naběračky, dokud 
neuslyšíte “kliknutí”. 
2. Pro dosažení co nejlepších výsledků ponořte 
ocelovou základnu na několik sekund do teplé 
vody (tím se zmrzlina lépe uvolní). 
3. Uchopte horní část pístu a otáčením ponořte 
celou naběračku do tvrdé zmrzliny. Viz obr. 1. 
4. Pokračujte v točení, dokud nebude celá nere-
zová část ponořená do zmrzliny. 
5. Chcete-li zmrzlinu zvednout, otáčejte a tahejte 
nahoru, až bude celá naběračka venku ze zmr-
zliny. (Pokud máte potíže, zkuste naběračku na 
jedné straně naklonit a zároveň vytáhnout). 
6. Chcete-li uvolnit zmrzlinu, stiskněte uvolňovací 
tlačítko v horní části pístu a zatlačte píst dolů. Viz 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Obr.1 Obr. 2

Uvolňovací tlačítko 
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Hrdlo 

Tlačítko základny

Nerezová základna
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lher para um lado e puxar para cima ao mesmo 
tempo).
6. Para soltar o gelado, prima o botão de liberta-
ção na parte superior do êmbolo e pressione o 
êmbolo para baixo. Ver Diagrama 2.
7. Ao separar o gelado da colher, deslize a colher 
para o lado.
8. Para melhores resultados, repita a partir do Pas-
so n º 1 para cada colher.

Coloque o gelado entre dois biscoitos e polvilhe 
as bordas, rolando-as em granulado ou pepitas 
de chocolate, para fazer uma divertida sanduíche 
de gelado.
Coloque o disco de gelado num cone. Vire o cone 
para baixo num prato. Decore o gelado e o cone 
para se parecer com uma cara de palhaço com 
um chapéu.
Para uma apresentação de alto nível, coloque 
num prato frutas frescas com diferentes sabores 
de gelado ou sorvete, e decore com folhas de 
hortelã fresca e 
bagas.
Corte as partes 
superiores de 
queques e co-
loque gelado 
na base do que-
que. Coloque a 
parte superior 
do queque por 
cima do gela-
do e polvilhe 
com cacau ou 
açúcar de con-
feiteiro.

SUGESTÕES DE APRESENTAÇÃO

COLHER E EMPILHADOR DE 
GELADO

Este utensílio cria blocos de gelado divertidos, 
cilíndricos, que podem ser empilhados ou servir 
para decorar um cone de bolacha, para uma apre-
sentação colorida e criativa.
 25 anos de garantia - Registo online dos produ-
tos em www.cuisipro.com
- Corta o gelado mais duro
- Pode ir à máquina de lavar louça - prateleira de 
cima
Pressione a colher em gelado fi rme; Prima o bo-
tão para soltar o gelado; Empilhe os seus sabores 
favoritos.

DESCRIÇÃO

Pode ir à máquina de lavar loiça. Para melhores 
resultados, remover a base de aço inoxidável, an-
tes de colocá-la na máquina de lavar louça. Para 
remover a base, retirar o êmbolo do gargalo da 
colher, premir o botão da base e retirar a base.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

1. Puxe o êmbolo do gargalo da colher até ouvir 
um “clique”.
2. Para melhores resultados ao retirar colheres de 
gelado, mergulhe a base de aço inoxidável em 
água quente por alguns segundos (esta acção irá 
soltar melhor o gelado).
3. Segurando o topo do êmbolo, “mergulhe e 
gire” toda a colher em gelado fi rme. Ver Diagra-
ma 1.
4. Continue a girar até que toda a base de aço ino-
xidável esteja no gelado.
5. Para levantar o gelado, gire e puxe para cima 
até que a totalidade da bola esteja fora do gelado 
(se tiver difi culdade, experimente inclinar a co-

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diagrama 1 Diagrama 2

Botão de
 libertação

Êmbolo

Gargalo

Botão de base

Base em aço
inoxidável

taţi procedura începând de la Pasul #1 pentru fi e-
care cupă de îngheţată nouă.

- Aşezaţi îngheţata între două prăjituri şi ornaţi 
marginile cu ciocolată rasă, pentru a prepara un 
delicios sandwich de îngheţată.
- Plasaţi discul de îngheţată pe un cornet. Întoar-
ceţi cornetul invers pe o farfurioară. Decoraţi în-
gheţata şi cornetul pentru a semăna cu faţa unui 
clovn cu pălărie.
- Pentru o prezentare optimă, aşezaţi fructe 
proaspete pe farfurie cu diferite arome de înghe-
ţată, sau sorbet, şi decoraţi cu frunze proaspete 
de mentă şi mure.
- Tăiaţi marginile de sus ale cornetelor de înghe-
ţată şi introduceţi îngheţata prin baza acestora. 
Refi xaţi partea de sus a cornetelor şi acoperiţi cu 
cacao sau zahăr pudră.

SUGESTII PENTRU O SERVIRE DISTRACTIVĂ

USTENSILĂ PENTRU ÎNGHEŢATĂ

Creează blocuri de îngheţată în formă cilindrică 
care pot fi  aşezate în cornete sau decorate pe o 
farfurioară, în vederea unei prezentări colorate şi 
creative.
Garanţie 25 ani – Înregistraţi produsele online la 
adresa www.cuisipro.com 
- Taie chiar şi cea mai tare îngheţată
- Ustensila pentru îngheţată poate fi  spălată în 
maşina de spălat vase – în sertarul de sus
Împingeţi cupa ustensile cu fermitate în înghe-
ţată; Apăsaţi butonul pentru a elibera îngheţata; 
Preparaţi îngheţata cu aromele dumneavoastră 
preferate.

DESCRIERE

1. Apăsaţi tija ustensilei de sus de la gâtul cupei 
până când auziţi un sunet de tip „clic”.
2. Pentru o colectare cât mai bună a îngheţatei, 
scufundaţi baza cupei din oţel inoxidabil în apă 
caldă câteva secunde (aceasta va face eliberarea 
îngheţatei mult mai uşoară).
3. Ţinând partea de sus a tijei fi xă, „scufundaţi şi 
răsuciţi” întreaga cupă în îngheţată. Observaţi di-
agrama #1.
4. Continuaţi să răsuciţi  până când întreaga bază 
din oţel inoxidabil se afl ă introdusă în îngheţată.
5. Pentru a elibera îngheţata, răsuciţi şi apăsaţi 
până când întrega cupă este eliberată de înghe-
ţată (dacă întâmpinaţi difi cultăţi, încercaţi să ră-
suciţi cupa într-o parte şi să împingeţi în acelaşi 
timp).
6. Pentru a elibera îngheţata, apăsaţi butonul de 
eliberare afl at în partea de sus a tijei ustensilei şi 
apăsaţi tija în jos. Consultaţi diagrama #2.
7. Când separaţi îngheţata de cupă, culisaţi cupa 
într-o parte.
8. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, repe-

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Diagrama #1 Diagrama #2
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