
Manual de Instruções

Qualidade que se prova.

TEMPERADEIRA 
DE CHOCOLATE

 
L I G U E  P A R A :  ( x x 2 4 )  2 1 0 4 - 1 0 0 0 
Visite-nos na Internet: www.metalurgicauniversal.com.br

www.metalurgicauniversal.com.br

10. Ao se adicionar mais chocolate derretido não é necessário re‐programar o equipamento, pois 
o termostato já está programado para a Temperagem.
11. CUIDADO: ao devolver as rebarbas para a cuba, evitando a contaminação do conteúdo com 
resíduos (crocantes, pão de mel).
12. Depois de um longo período de trabalho o chocolate cristalizando começa a se acumular nas 
paredes. Recolher os resíduos e ajustar o termostato para aquecer novamente e em seguida 
ajustar uma nova temperagem.
13. Para um bom aproveitamento iniciar o trabalho com o chocolate branco, podendo passar 
para o ao Leite ou Meio Amargo, sem precisar limpar o equipamento.
14. O equipamento pode ser utilizado para pequenas quantidades, o procedimento é o mesmo, 
porém os tempos são menores.
15. Não desligar a TEMPER2 com a cuba cheia de chocolate derretido. Depois de endurecido, o 
chocolate levará muito tempo para tornar a derreter. Programar a quantidade para o uso 
imediato.

Especificações técnicas para TEMPER2:
Lâmpadas de 127V ou 220V incandescentes de 100 Watts.

Î  Ï Į Ĝ ĞĖ ĶĜĪ  Ĭ ĜÈ 

A MÁQUINA NÃO 
FUNCIONA: 

Verifique se as lâmpadas estão rosqueadas corretamente no bocal de louça e se não estão 
queimadas. 

O MINI VENTILADOR 
NÃO GIRA: 

Verifique a temperatura que está programada no termostato digital, ela deve estar dentro 
da faixa descrita no manual. Verifique se o ponto “relay”, localizado no painel do 
termostato está acionado. 

Verifique se a tensão da rede(volts) está correta. 

CUBA DE AÇO INOX 
NÃO GIRA: 

Não a gire manualmente. 

Verifique se o “Interruptor do motor” no painel frontal está na posição correta, verifique 
se a cuba está encaixada corretamente com a peça de alumínio interno. 

 

SUA MÁQUINA NÃO FUNCIONA
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TEMPERADEIRA
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Temper 2 kg – 127V – Temperadeira de Chocolate

Temper 2 kg – 220V – Temperadeira de Chocolate

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

1.  A limpeza geral deve ser feita sempre ao final total do trabalho. Deve ser efetuada com o 
aparelho desligado, inclusive da tomada.
2. Ao término do trabalho a cuba deve ser esvaziada e lavada com esponja macia. 
Nunca utilizar detergentes, sabões, esponjas metálicas ou solventes. Estes ingredientes, mesmo 
biodegradáveis, podem deixar resíduos comprometedores. 
3. Secar bem antes de guardar seu equipamento. O aço inoxidável em contato com a água com 
cloro e/ou algum resíduo pode ficar manchado e até apresentar corrosão.
4.O gabinete deve ser limpo com um pano úmido.

ATENÇÃO

‐Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aqueci‐
das do produto, para se proteger contra acidentes.
‐A fim de evitar acidentes, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do pro‐
duto, nem permita o contato com as partes quentes.
‐Espere o produto esfriar para limpá‐lo ou guardá‐lo, a fim de evitar queimaduras.
‐Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando vazamentos, quando o produto 
for colocado em funcionamento.
‐O aparelho não deve ser limpo por jato de água.

SUGESTÕES IMPORTANTES:
1. Reservar material (utensílios, talheres, etc.) para o uso específico do chocolate, evitando‐se 
assim odores indesejáveis.
2. Para bombons crocantes, com recheios ou essências, colocar o chocolate já temperado em um 
recipiente e só então proceder à mistura.
3. No lugar de chocolate picado utilizar o chocolate derretido, com o auxílio das Derretedeiras de 
Chocolate Universal, assim o processo será mais rápido. 
4. Não é necessário limpar o equipamento se o uso for contínuo. No caso de uso esporádico reco‐
lher todo o chocolate e efetuar a limpeza. O chocolate exposto pode rançar modificando o sabor.
5. Todos os chocolates danificados ou manchados podem voltar ao derretimento sem perdas, 
desde que sem recheios.  
6. Programar a quantidade de chocolate temperado para a capacidade da geladeira. O chocolate 
na forma precisa ser refrigerado a fim de evitar possíveis manchas.
7. A temperatura da geladeira tem influência sobre o resultado final do chocolate, cuidado com a 
umidade.
8. Durante o tempo de trabalho da TEMPER2, recolher os resíduos que vão se aderindo às pare‐
des com uma espátula e juntando ao restante do chocolate.
9. Em caso de recarga com chocolate sólido, seguir as instruções desde o início.  Aguardar sem‐
pre o tempo da temperagem.
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Parabéns, você acaba de adquirir um produto da marca UNIVERSAL. Com mais de 60 anos 
de experiência e know‐how, é sem duvida a mais tradicional do mercado.
Todos os equipamentos são rigorosamente testados e aprovados antes de chegar ao seu 
estabelecimento, isso tudo para garantir um perfeito funcionamento e oferecer grande segurança.
Para obtenção de um perfeito funcionamento do seu equipamento, recomendamos a leitura 
cuidadosa deste manual, antes de sua utilização.

Agradecemos sua preferência pelos produtos UNIVERSAL.
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7. Pressionar P novamente para gravar a temperatura ajustada.
8. Quando o sensor marcar a temperatura ajustada, as lâmpadas se apagam e a ventoinha dá 
início ao resfriamento mantendo a temperatura desejada. Esse processo impede que a 
temperatura aumente e danifique o chocolate. O sistema é automático e mantém sempre a 
temperatura programada para o derretimento.
9. Tampar e aguardar o derretimento (40 a 60 minutos).
10. Mexer o chocolate com uma espátula, de vez em quando, para misturar. 
11. Para ligar o motor pressione no interruptor do motor no painel (instruções no painel) 
quando o chocolate estiver quase todo derretido. O movimento da cuba ajuda o chocolate a 
terminar de derreter.
12. Derretido o chocolate, ajustar a temperatura para a TEMPERAGEM (instruções no painel  / 
conferir tabela).
13. O equipamento aciona a ventoinha que dá início ao resfriamento.
14. A pá homogenizadora mantém o chocolate em movimento apenas de um lado da cuba.
15. Quando atingir a temperatura ajustada ( conferir tabela) o resfriamento é suspenso (desliga 
ventoinha) e o aquecimento (lâmpadas) se inicia para manter a temperatura ideal para o 
trabalho sempre na temperatura ajustada ( conferir tabela).
16. Ao atingir a temperatura desejada ( conferir tabela) o equipamento deve ser DESLIGADO.
17. O CHOCOLATE ESTÁ PRONTO PARA SER UTILIZADO.
Obs: Para aumentar a produção, logo que a TEMPER2 terminar o ciclo de temperagem, 
desligar e retirar o conteúdo da cuba, efetuando‐se uma nova recarga com chocolate já derretido.

18. Tabela de medidas:
(seguir as instruções contidas na embalagem do chocolate a ser utilizado):

19. O processo de aquecimento e resfriamento é automático, mantendo a temperatura ideal, 
tanto para o derretimento, quanto para a temperagem. Em dias frios o chocolate, ao perder 
caloria, pode engrossar nesse caso religar o equipamento para retomar a temperatura ideal.
20. Ao recarregar o equipamento com chocolate sólido seguir novamente as operações desde o 
início.
Para um bom desempenho do equipamento, seguir à risca as instruções. 

Recarga do equipamento:
21. Se estiver utilizado todo o chocolate temperado, recolocar chocolate derretido e iniciar o 
processo novamente.
22.Fazendo a recarga até 4 kg de chocolate já derretido a temperagem não se altera.

Tipos de Chocolate Temperatura do 
Derretimento 

Temperatura para 
Temperar 

CHOCOLATE BRANCO 40° C (Graus Celsius) 28° C (Graus Celsius) 

CHOCOLATE AO LEITE 41° C (Graus Celsius) 29° C (Graus Celsius) 

CHOCOLATE MEIO 
AMARGO 

42° C (Graus Celsius) 29° C (Graus Celsius) 

 

2 kg
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RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO DO EQUIPAMENTO

Limpe cuidadosamente  suas cubas, enxaguando‐os com água em abundância para eliminar todos 
e quaisquer resíduos de fabricação.
Limpe o equipamento com pano ou bucha macia, secando‐o bem após esta operação.

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e 
segura de seu equipamento. 

INSTALAÇÃO:
1. É importante verificar a tensão elétrica da rede antes de ligar a máquina, verificar a tensão 
elétrica do equipamento e conectar corretamente. Não mudar o cordão de alimentação original.
2. Não é recomendável utilizar o equipamento próximo a locais úmidos.
3. Ajustar o sensor adaptado à pá homogenizadora, aproximando o máximo possível à base da 
cuba.
4. Ao substituir às lâmpadas favor verificar se a tensão elétrica  das lâmpadas é compatível com 
a  tensão do equipamento, usar somente lâmpadas incandescentes.

IMPORTANTE:
5. NUNCA ligar o motor com o chocolate endurecido.
6. NUNCA adicionar nenhum outro ingrediente como amido, flocos crocantes, etc, pois isto 
poderá causar sérios danos ao motor e à pá homogenizadora.
7. Para temperar é necessário que a temperatura ambiente esteja entre 22° C (Graus Celsius) 
e 26°C (Graus Celsius).
8.NUNCA gire a cuba manualmente.

DICAS:
1. Programar o derretimento com antecedência.
2. O chocolate que não for utilizado pode permanecer na derretedeira aguardando um novo 
derretimento.
3. Evitar contaminar com resíduos (crocante por exemplo) o conteúdo da derretedeira.

UTILIZAÇÂO:
1. Picar o chocolate, colocar nos dois lados da cuba.
2. Ligar o interruptor LIGA / DESLIGA.
3. Instruções para acionar o termostato eletrônico:
4. Ao clicar o botão P aparecerá no visor digital (SP) que se refere ao ajuste do set point
( ponto de operação ).
5. Utilizar as teclas 
6. Ajustar a temperatura (40°C para o derretimento ou 29°C (Graus Celsius) para a temperagem).

para aumentar  e para diminuir a temperatura.

1.O aparelho deve ser instalado na posição horizontal em superfície plana.
2. Antes de ligar o equipamento na tomada, certifique‐se de que a tensão (voltagem) é 
compatível com a etiqueta indicada no produto (127 V ou 220 V). Caso a tensão (voltagem) não 
seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.
3. Nunca manuseei o equipamento com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou outro 
liquido qualquer, a fim de evitar choques elétricos e danos ao equipamento. Por se tratar de um 
aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário não opere o equipamento descalço, 
precavendo‐se de choques elétricos.
4. Este equipamento não  se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento 
ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda‐se que 
as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
5. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o equipamento ou quando for 
limpá‐lo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o equipamento e provocar 
acidentes.
6. Não utilize o equipamento se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O 
mau funcionamento pode provocar danos internos no equipamento que poderá afetar o seu 
funcionamento ou a segurança do usuário. Leve‐o a uma Assistência Autorizada UNIVERSAL 
para ser examinado antes de voltar a usá‐lo.
7. Nunca utilize o equipamento com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar 
acidentes, como choque elétrico, curto‐circuito ou queimaduras. Se o cordão de alimentação 
está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa 
qualificada, a fim de evitar riscos.
8. Nunca tente desmontar ou consertar o equipamento, por si ou por terceiros não habilitados, 
para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve‐o a uma Assistência Autorizada 
UNIVERSAL.
9. Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies 
quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte o equipamento pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada 
puxando‐o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de 
fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao equipamento e prejudicar seu 
funcionamento, além de implicar na perda da garantia.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique‐se de que os seus dedos não 
estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.
13. Não deixe o equipamento funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, 
principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.
14. Não ligue outros aparelhos/equipamentos na mesma tomada, utilizando‐se de benjamins 
ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do 
equipamento e acidentes.
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