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Před prvním použitím láhev vypláchněte nejdříve horkou, potom studenou vodou a dobře ji osušte. Pak láhev naplňte šlehačkou.
Naplňte láhev dobře vychlazenou šlehačkou. Můžete přidat práškový cukr dle chuti. Tato šlehačková láhev má celkovou kapacitu 500
ml. Nenaplňujte šlehačkovou láhev více než do poloviny jeho kapacity. Proto láhev naplňte maximálně 250 ml šlehačky. Při přípravě
ovocných šlehaček nepoužívejte celé ovoce, ale pouze ovocné šťávy. Semínka a dřeň ucpou dávkovač. Cukr by měl být rozpuštěn ve
šlehačce před naplněním šlehače.
Vložte těsnění do hlavice a pevně a rovnoměrně ji našroubujte na láhev. Hlavice je správně našroubovaná, pokud nejsou vidět žádné
závity.
Vložte šlehačkovou bombičku (8gN2O) do držáku bombičky (obrázek 1). Pro garantovanou kvalitu použijte standardní šlehačkové
bombičky s náplní 8 g oxidu dusného – N2O.
Našroubujte držák bombičky do vtokového ventilu šlehače (obrázek 2) dokud obsah bombičky není zcela vyprázdněn. Uslyšíte krátké
zasyčení. Šroubujte rychle, abyste předešli vypuštění náplně bombičky mimo láhev. Použijte jednu bombičku na 1 šlehání.
Našroubujete zdobící trysku (obrázek 3). Čtyři až pět krát zatřepte láhví, láhev při tom držte ve vertikální poloze dnem dolů (obrázek
4). Přílišné třepání láhví způsobí, že šlehačka bude příliš hustá. Pokud používáte šlehačku light, která má jinou texturu, můžete láhev
protřepat až desetkrát.
Při zdobení držte láhev v poloze dnem vzhůru (zdobící tryska směřuje dolů asi 1 cm nad povrchem. Zdobíme jemným stlačením páčky
šlehače (obrázek 5). Pokud šlehačka není dostatečně pevná, protřepte ještě jednou. Při pozdějším použití už láhví netřepte. Tento
šlehač vytvoří čtyřnásobné množství ušlehané šlehačky z čerstvé šlehačky (1 litr).
Šlehačkou láhev nikdy nedávejte do mrazáku.
Skladování ušlehané šlehačky v láhvi: Odšroubujte zdobící trysku, důkladně ji propláchněte a znovu našroubujte. Láhev dejte do
lednice. Takto skladovaná šlehačka zůstane čerstvá až 14 dnů.
Mytí a skladování prázdné šlehačkové láhve:
a. Před otevřením vypusťte zbytkový tlak stlačením páčky.
b. Odšroubujte hlavici a sundejte těsnění a zdobící trysku. Odšroubujte adaptér zdobící trysky.
c. Očistěte každou jednotlivou část s použitím jemného čističe a kartáče.
d. Velmi důležité je, aby vnitřek láhve byl důkladně vysušen. Láhev a hlavice musí být skladovány nezašroubované.
e. Nečistěte vroucí vodou.
f. Nemyjte v myčce.
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Před použitím šlehačkovou láhev vychlaďte v lednici.
Používejte pouze rozpustné ingredience.
Pro slazení je nejlepší práškový cukr nebo tekutá sladidla. Cukr krystal nebo sůl musí být předem rozpuštěn ve vodě nebo mléce.
Přílišné třepání vytvoří příliš tuhou šlehačku, proto třepejte pouze 4 až 5x, netřepejte při každém použití. Různé recepty mohou
vyžadovat různou hustotu a dodatečné třepání.
Při zdobení vždy držte láhev v poloze dnem vzhůru (zdobící tryska má směřovat kolmo dolů k povrchu), jinak tlak unikne a trochu
šlehačky zůstane v láhvi.
Pro nejlepší výsledky servírujte ihned po zdobení.
Skladujte láhev odděleně od hlavice.
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Nepoužívejte ostré nástroje ani abrazivní prostředky při čištění.
Nevkládejte šlehačkou láhev do mrazáku.
Nevystavujte šlehačkou láhev horku (kamna, mikrovlnná trouba, slunce, atd.).
Šlehačkou láhev otevírejte pouze, jeli tlak úplně vypuštěn. Držte páčku, dokud syčení úplně neustane.
Čistěte pouze demontovatelné části.
Všechny díly je možné sestavit jednoduše, proto nepoužívejte sílu.
Z bezpečnostních důvodů nikdy nebuďte nad láhví při šroubování bombičky.
V případě nevhodného použití pevných ingrediencí, které mohou způsobit ucpání ventilu, udělejte toto: V žádném případě
neodšroubovávejte hlavici. Postavte šlehačkou láhev na pracovní desku a čekejte, dokud se obsah neusadí na dno láhve. Potom
překryjte hlavici pevnou utěrkou. Stiskněte několikrát páčku, dokud z láhve úplně neodejde tlak. Pak hlavici odšroubujte.
Pozor! Používejte pouze originální díly! Nikdy nekombinujte díly různých výrobců.
Nikdy sami neprovádějte žádné modifikace na láhvi.
Šlehačková láhev a šlehačkové bombičky jsou tlakové nádoby, které vyžadují zvýšenou pozornost a péči.
Nikdy nepoužívejte poškozenou šlehačkovou láhev.
Držte šlehačkovou láhev a šlehačkové bombičky mimo dosah dětí.
Šlehačková láhve může být použita pouze pro šlehání tekutin pro přípravu šlehačky.
Prosím mějte tento návod po ruce.
Neautorizovaná oprava šlehačkové láhve a nevhodná manipulace okamžitě vede k ukončení záruky a závazků.

