
Návod na použitie

Fľaša na šľahačku H588369 a H588376

Pred prvým použitím fľaše na šľahačku si prosím pozorne preštudujte uvedený 
návod na použitie !



Šľahačková fľaša Hendi je pripravená zhmotniť vaše kreatívne nápady. Okamžite si vás získa 
svojou jednoduchou obsluhou, bezchybnou prevádzkou aj veľmi ľahkou údržbou a nepochybne 
bude vo vašej kuchyniobľúbená. Pokiaľ ju však budete chcieť používať v kaviarni či cukrárni, ani 
tam vás nesklame.

Je určená pre veľmi jednoduchú prípravu čerstvé alebo kvalitným sirupom ochutenej šľahačky a pre 
celý rad ďalšíchaplikácií za studena. Vďaka technológii nášľahu smotany v kombinácii s plynom 
N2O možno získať až dvojnásobný objem šľahačky v porovnaní s inými metódami šľahanie. V 
niekoľkých sekundách je pripravená na podávanie, vchladničke ju možno uchovať až 10 
dní.Servírovanie je naozaj jednoduché, stačí stlačiť dávkovaciu páčku a pohodlnedávkovať 
požadované množstvo obsahu.

Ilustračné vyobrazenie fľaše:





Použitie

1. Pred prvým použitím fľašu starostlivo umyte teplou a potom studenou vodou.
2. Naplňte fľašu chladenou smotanou (obr. 1). Nikdy neprekročte povolené množstvo uvedené 

na fľaši napr. pre 0,5 litrovú fľašu max. 0,5 l smotany.
3. Ak chcete pridať cukor do smotany, rozmiešajte ho predom pripravenej nádobe.
4. Našróbujte vrchnú časť fľaše v smere hodinových ručičiek ako je naznačené na obrázku 1. 

Dajte však pozor aby ste nepretočili závit !
5. Vložte originál bombičku od spoločnost Hendi do šróbovateľného držiaka – obr. 1.
6. Našróbujte držiak s bombičkou do vhodného otvoru až kým nie je počuť syčavý zvuk plynu. 
7. 4 – 5 krát potraste celou fľašou na šlahačku vo vertikálnej polohe. Ak je smotanu dobre 

schladená tak potraste kľudne aj 10 krát. 
8. Odšróbujte držiak s bombičkou. Použitú bombičku zlikvidujte – obr. 4.
9. Nasaďte dekoračnú trysku a stlačením páčky bude fľaša produkovať šľahačku.
10. Fľašu so šlahačkou môžete uskladnit v chladničke, najviac však 10 dní. Pri ďalšom použití 

už nie je potrebné triasť s fľašou.

Upozornenia

1. Pre dosiahnutie lepšieho výsledku dajte fľašu pred použitím do chladničky dobre vychladiť.
2. Nadmerné trasenie fľašou môže spôsobit zníženie kvality výslednej šľahačky.

Čistenie

Na čistenie jednotlivých častí použité mäkký kus oblečenia, vodu a mierny čistiaci prostriedok. 
Rozoberateľné sú časti na obr. 5.

Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky pp. ostré predmety.


