
 
Návod k obsluze šlehačkové láhve Kayser 1,0 l BS-4101 

Prosím postupujte přesně dle návodu k obsluze!  
Před prvním použitím vyčistěte INOXcreamer, jak je 
popsáno níže. 

Obrázek 1:                                     
Těsnění č. K750 vložte do hlavy KAYSER.    

Obrázek 2:  
Naplňte vychlazenou, čerstvou šlehačkou. 
Maximální množství je 0,5 l popř. 1 l šlehačky. 

Obrázek 3:  
Nasaďte hlavu KAYSER rovně na láhev KAYSER a  
pevně našroubujte, až neuvidíte závit láhve. Hlavu 
KAYSER nikdy nenasazujte křivě. 

Obrázek 4: 
Šlehačkovou bombičku (N2O) stříbrné barvy vložte 
do držáku na bombičky. 

Obrázek 5: 
Na kovový závit našroubujte bombičku pouze s držákem 
bombiček, dokud neuslyšíte zvuk plynu unikajícího do láhve. 
Použijte pouze jednu bombičku na 0,5 litru.  
2 bombičky na 1 litr INOXcreamer! 

Obrázek 6:  
INOXcreamer 3x krátce a silně protřepte. 

Obrázek 7:  
Pro získání šlehačky (smetany) otočte INOXcreamer tak, 
jak je znázorněno na obrázku, a mírně stiskněte páčku. 

Používejte pouze jednorázové bombičky KAYSER!   
 
               
  

  

 

 

 

 

 



Jestliže není šlehačka dostatečně hustá, znovu krátce protřepejte. INOXcreamer před každým dalším použitím již  
neprotřepávejte. Častým protřepáváním šlehačka příliš ztuhne. Trvanlivou šlehačku nebo lehkou šlehačku důkladně 
vychlaďte a minimálně 10 krát protřepejte. 

Držte INOXcreamer kolmo dnem vzhůru. Tak nemůže unikat žádný plyn, což umožňuje úplné vyprázdnění. 
Před odšroubováním hlavy láhve držte páčku stisknutou do té doby, než se všechen plyn a šlehačka vyprázdní 
z láhve.   

Každá šlehačková láhev KAYSER je v naší továrně důkladně zkontrolována. Proto poskytujeme záruku 1 rok 
od data nákupu, pokud je láhev správně používána a obsluhována. Prosím, přečtěte si z tohoto důvodu pozorně náš 
návod k použití a naše bezpečnostní pokyny! 

Čištění: 
Před otevřením přístroje INOXcream držte páčku stisknutou tak dlouho, dokud z láhve nepřestane unikat  
šlehačka a plyn. INOXcream rozložte podle návodu a omyjte všechny části jemným mycím prostředkem. 
láhev i hlavu lze mýt v myčce! Čistý INOXcreamer skladujte vždy otevřený! Po každém použití vypláchněte  
hrdlo teplou vodou. 

Opravy nikdy nesmíte provádět sami. Používejte jen originální náhradní díly KAYSER! 
Bombičky KAYSER jsou vyrobeny z recyklovatelné oceli a jsou používány v recyklačních 
zařízeních jako cenná surovina. Na opravu prosím, zasílejte láhev zároveň s hlavou. 

Důležitá upozornění pro použití: 
- se šlehačkovými bombičkami KAYSER se musí zacházet dle bezpečnostních opatření uvedených na  
  balení bombiček 
- používejte pouze šlehačkové bombičky KAYSER 
- INOXcreamer chraňte před teplem a přímým slunečním zářezím!  
- skladujte pouze v ledničce, nikoli v mrazící části ani v mrazáku 
- neodšroubovávejte hlavu přístroje, pokud je INOXcreamer pod tlakem 
- neměňte nic na přístroji INOXcreamer ani na jeho bezpečnostních zařízeních 
- používejte pouze originální díly KAYSER 
- při čištění nepoužívejte ostré nástroje 
- INOXcreamer rozkládejte pouze na díly, které jsou znázorněny na obrázku 
- jestliže není láhev delší dobu používána, je nutné ji před dalším použitím vymýt teplou vodou 

Bezpečnostní pokyny:  
Šlehačkové láhve jsou tlakové nádoby, pro které platí zvláštní bezpečnostní opatření. 

- nepoužívejte INOXceamer, pokud je poškozený. Pokud spadne INOXcreamer na zem, musí být námi před dalším  
  použitím zkontrolován. 
- šlehačkové láhve a šlehačkové bombičky uchovávejte mimo dosah dětí! 
- při našroubování bombičky se nad INOXcreamer nenakláněje! 
- hlavu KAYSER lze na láhev KAYSER našroubovat velmi snadno. Nikdy nepoužívejte sílu. Hlavu KAYSER nikdy 
  nenasazujte křivě. 
- nikdy neodstraňujte těsnící šroubek K745A z přístroje, pokud je uvnitř stále tlak. 
- INOXcreamer je vybaven tlakovou pojistkou proti přetlaku, která je umístěna v kovovém závitovém hrdle 
- předcházejte prosím nesprávné manipulaci, neboť pak zaniká nárok na uplatnění záruky a je vyloučena veškerá   
  naše odpovědnost  
- tento návod k obsluze dobře uschovejte, aby nedocházelo k chybné obsluze přístroje 
- INOXcreamer používejte pouze pro účely uvedené v tomto návodu k obsluze  

VAROVÁNÍ 
Hlavy přístroje KAYSER šroubujte pouze na láhve KAYSER. Hlavy přístroje i dna láhví jsou opatřeny značkou KAYSER. 
Použití jiných součástí nebo náhradních dílů než KAYSER může být nebezpečné. 


