
 
Návod k obsluze šlehačkové láhve Kayser 0,5 l BS-4600 

Prosím postupujte přesně dle návodu na použití.  
Před prvním použitím vyčistěte přístroj dle popisu 
uvedeného na konci návodu. 

Obrázek 1:                                     
Vložte těsnění do hlavy šlehače.     

Obrázek 2:  
Naplňte dobře vychlazenou smetanu 
ke šlehání 0,20 l, 0,5 l popř. 1 l. 

Obrázek 3:  
Nasaďte hlavu šlehače Kayser na láhev šlehače 
a pevně utáhněte do polohy, kdy není vidět závit. 
Hlava nesmí být nasazena a utažena v šikmé poloze. 

Obrázek 4: 
Vložte stříbrnou bombičku pro přípravu šlehačky 
(N2O) do držáku bombičky. 

Obrázek 5: 
Na závit hlavy šlehače našroubujte pouze bombičku 
umístěnou v držáku bombiček. Šroubujte do polohy, 
kdy uslyšíte proudit plyn z bombičky do láhve.  
Pro láhve šlehače objemu 0,5 l použijte pouze 
1 bombičku. Pro láhev šlehače 1,0 l použijte 2 ks 
bombiček. 

Obrázek 6:  
Láhev 3 x krátce a silně protřepejte 
v podaném směru.  

Obrázek 7:  
Při servírování šlehačky musí být láhev otočena  
do polohy dle obrázku a ovládací páka nepatrně stisknuta. 

Používejte pouze jednorázové bombičky KAYSER!    
      
    
    
   

Smetanu ke šlehání min. 33 % je 
nutno před použitím důkladně 
vychladit a při přípravě šlehačky 
láhev nejméně 3x protřepat. 

Pokud není šlehačka dostatečně tuhá, krátce láhev protřepte. 



Před každým dalším servírováním již však láhví netřepte, neboť by pak byla šlehačka příliš tuhá. 
Při servírování držte láhev hlavou dolů. Tak neunikne žádný plyn a láhev může být úplně vyprázdněna. Před 
odšroubováním hlavy z láhve šlehače držte ovládací páku tak dlouho, dokud z láhve nevyjde veškerá šlehačka a 
všechen zbylý plyn. 

Čištění: 
Před otevřením láhve stiskněte páku tak dlouho, dokud z láhve nevychází žádná šlehačka a žádný plyn. Rozeberte 
hlavu dle výkresu a vyčistěte veškeré díly jemným mycím prostředkem.  
Nevyvařujte a v žádném případě nepoužívejte prostředky, které rozkládají hliník. Nemyjte v myčce nádobí! 
Umytou láhev přechovávejte otevřenou. Po každém použití propláchněte servírovací hubicí 
horkou vodou.  

Opravy neprovádějte v žádném případě sami. K opravě odešlete vždy hlavu s láhví. 
Používejte vždy originální díly KAYSER. Ocelové bombičky KAYSER jsou vyrobeny z  
recyklovatelné oceli a jsou využity jako hodnotná surovina v zařízeních na zužitkování odpadů. 

Důležitá upozornění pro použití: 
- pro bombičky platí důležité bezpečnostní předpisy uvedené na jejich obalu 
- vyprázdněné bombičky nesmí zůstat na hlavě, po použití se spolu s držákem bombiček odšroubují z  
  hlavy 
- nevystavovat láhve teplu a přímému slunečnímu záření 
- láhev ukládejte do lednice, nevkládat do mrazícího boxu 
- hlavu z láhve neodšroubovávejte, pokud je láhev pod tlakem 
- na láhvi a její bezpečnostních zařízeních nesmějí být prováděny žádné změny 
- při čištění nepoužívejte žádné ostré předměty, láhev rozložte pouze na ty jednotlivé součásti, které  
  jsou zobrazeny na obrázku. Pokud byla láhev delší dobu mimo provoz, musí být před opětovným  
  použitím důkladně propláchnuta teplou vodou. 

Bezpečnostní pokyny:  
Láhve na přípravu šlehačky jsou tlakové nádoby, pro které platí zvláštní preventivní bezpečnostní opatření. 
- nepoužívat žádné poškozené láhve. Pokud láhev upadne na podlahu, musí být před opětovným  
  použitím přezkoušen výrobcem 
- uchovávejte láhev na přípravu šlehačky a bombičky mimo dosah dětí 
- nenaklánějte se nad láhev během šroubování držáku bombičky s bombičkou na hlavu láhve 
- kayser hlava šlehače jde na kayser láhev snadno našroubovat, nepoužívejte nikdy sílu, kayser hlavu  
  šlehače nikdy nenasazujte zešikma 
- pokud je láhev pod tlakem, nikdy neodšroubovávejte šroub ventilu K745A 
- láhev je vybavena tlakovou pojistkou, která se nachází v kovové závitové objímce. Prosím zabraňte  
  jakékoliv svévolné manipulaci, neboť by to mělo za následek ukončení záruky a odpovědnosti  
  výrobce 
- tento přístroj je určen výhradně pro použití k účelu uvedenému v tomto návodu 

POZOR  
Kayser – přístrojová hlava šlehače smí být našroubována výhradně na KAYSER láhev. 
Hlava šlehače a dno láhve jsou opatřeny nápisem KAYSER. Použití cizích dílů může být nebezpečné. 


