Vásárlói Tájékoztató a LISS Retro habszifonokhoz
Köszönjük, hogy a LISS Retro habszifont választotta. Ezzel az univerzális konyhai eszközzel másodpercek alatt desszertek, krémek,
habkészítmények és szószok készíthetõk.
Használat elõtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Használati utasítás:
1. Az elsõ használatbavétel elõtt, vagy ha hosszú ideig nem használta a készüléket, elõbb alaposan tisztítsa meg a palackot és minden egyes alkatrészt
élelmiszerek számára engedélyezett mosogatószerrel, majd hideg vízzel, mielõtt a tejszínt beletöltené.
2. Öntse bele a habszifonba a friss, hideg tejszínt, vagy más hozzávalót a recepttõl függõen. Ne töltsön a
készülékbe a palack névleges ûrmértékénél nagyobb mennyiséget (a típustól függõen 0,25 liter,
0,5 liter vagy 1liter).
A recept szerinti szilárd hozzávalókat elõbb oldja fel a csomósodás elkerülése érdekében.
3. Helyezze a tömítõgyûrût (habkarika) a fej belsejébe (1. ábra) és csavarja rá a fejet a palackra
egyenletesen és erõteljesen. Ügyeljen arra, hogy a fejet ne csavarja ferdén a palackra, hogy a
menet ne sérüljön meg!
4. Helyezze bele a LISS habpatront (N2O töltetû cserepatron, patronnyakon kék csíkjelöléssel) a
patrontartóba.
5. Csavarja rá a patrontartót a gázbeeresztõ szelepre (2. ábra) a gázbeáramlás megindulásáig, amelynek
jele egy szisszenõ hang. Várjon legalább 1 percet a teljes patrontöltet beáramlásáig. A 0,25 literes és 0,5
literes készülék használathoz 1 patron szükséges. Az 1 literes készülékhez 2 db LISS habpatron
kell. Az elsõ habpatron becsavarása után szintén ki kell várni a sziszegõ hangot követõen legalább
1 percet a gáz teljes beáramlásáig. A készülék tartalmát rázza össze (3. ábra) 4-5 gyors mozdulattal
függõleges irányban. Ha a tejszín vagy más habosítani kívánt folyadék hûtött és zsírszegény, a rázást
10-szer végezze. Ezután óvatosan a patrontartóval együtt csavarja ki a patront a készülékfejbõl. Egy
gyenge szisszenõ hang a kicsavarás közben normális jelenség. Vegye ki és tegye vissza a dobozába az
üres patronhüvelyt. Az 1 literes készüléknél a második patron becsavarása elõtt várjon ki legalább 3 percet. Helyezze el a második patront a patrontartóba és
az elõzõekben leírtak szerint járjon el. A második patrontöltet esetén is fontos a gázbetöltés idejének kivárása (1 perc), csak ezt követõen csavarja ki a
patrontartót a készülékfej gázbeömlõ nyílásából. Segíti a tejszínhab készülékbõl való teljesebb kiürülését, ha a második patront becsavarás után a
készülékfejen hagyja. Figyelem! A készüléket ne rázza a patrontartónál fogva!
6. A hab kiengedéséhez a készüléket tartsa függõleges helyzetben (a formázócsõ lefelé tartva) kb.1 cm-re a felület felett. A díszítéshez óvatosan nyomja
meg a nyomókart (4. ábra). Ha a hab (habkészítmény) nem elég kemény, a készülék tartalmát rázza össze még egyszer. A késõbbi használat során már nem
kell újra összerázni.
7. A habszifont mindig hûtõszekrényben tárolja (ideális hõmérséklet 4-5 °C, soha ne tegye a mélyhûtõbe vagy fagyasztóládába!).
8. A készülék tárolása töltött állapotban: vegye le a formázó csövet a kieresztõ szeleprõl, alaposan öblítse
el és helyezze vissza. Használat után tegye be a készüléket a hûtõbe, így a habszifon tartalma sokáig friss
marad.
9. Az üres LISS Retro készülék tisztítása és tárolása:
- A fej lecsavarása elõtt a nyomókar lenyomásával nyomásmentesítse a készüléket.
- Hajtsa le a készülékrõl a szifonfejet, és vegye le róla a formázócsövet. (1. ábra)
- Minden egyes alkatrészt alaposan tisztítson meg langyos, nem maró hatású mosogatószerrel, majd
meleg vízzel öblítse el (kb. 70 °C). Távolítson el minden zsír és fehérje lerakódást.
- Kizárólag a rozsdamentes készüléktest tisztítható mosogatógépben.
- Az alumínium habszifontest, a Retro habszifonfej és alkatrészeinek tisztítása mosogatógépben
nem végezhetõ el!
- A tisztításhoz ne használjon forrásban lévõ vizet!
- A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat vagy érdes anyagot!
- Az alkatrészeket meg kell szárítani, a fejet és a palackot külön tárolja.
Hasznos tanácsok:
1. Feltöltés elõtt a habszifont célszerû hideg vízzel, vagy a hûtõben jól lehûteni.
2. Legalább 30% zsírtartalmú, állati eredetû, hideg tejszínt használjon habosításhoz.
3. Csak folyékony alapanyagot használjon. Ha az alapanyag magot, rostokat vagy egyéb szilárd
alkotóelemet tartalmaz, a kieresztõ szelep eldugulhat, vagy megakadályozhatja a készülék megfelelõ
mûködését.
4. Édesítéshez porcukrot vagy folyékony édesítõszert használjon. Kristálycukrot vagy sót, hozzáadás elõtt, vízben vagy tejben oldja fel. Csak porított vagy
folyékony fûszereket használjon. Még betöltés elõtt jól keverje össze a hab alkotóelemeit, mint pl. krémpor és folyadék.
5. Túlrázás esetén a hab túl kemény lesz, ezért az összerázást csak 4-5 mozdulattal végezze. Ne rázza össze minden egyes használat elõtt.
6. A hab kiengedését a készülék fejjel lefelé álló helyzetében kell végezni (a kifolyócsõ lefelé néz), másképp a palackból
kiszökik a gáz és a hab bent marad a készülékben.
7. A legteljesebb élvezeti érték érdekében a habot kitöltés után azonnal tálalja.
8. Ha huzamosabb ideig nem használja készülékét, azt szétszerelt állapotban tárolja.
Biztonsági elõírások:
1. Mind a készülék, mind a patronok nyomástartó edények, amelyek figyelmet és gondos kezelést igényelnek.
2. Figyelem: csak eredeti LISS Retro habszifon alkatrészeket használjon! A készüléknél soha ne alkalmazza más
gyártók alkatrészeit vagy más típusú LISS készülékek alkatrészeit.
3. Önállóan ne végezzen semmiféle módosítást a készüléken.
4. A hibák házi elhárítása, vagy a készülék nem szabályszerû használata, mint például más gyártók alkatrészeinek
felhasználása, a garancia elveszítését vonja maga után.
5. A sérült készüléket nem szabad használni! A földre ejtett készüléket vigye el szervizbe biztonsági ellenõrzés céljából.
6. Javítások céljából az egész készüléket küldje be (fej és palack).
7. Alkatrészek ügyében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy a LISS Kft.-vel.
8. A használati utasítást õrizze meg.
9. Csak kék patronnyak jelölésû LISS csererendszerû habpatronokat használjon.
10.A LISS készüléket és patronokat gyermekek elõl tartsa elzárva.

11.A LISS habszifonok csak folyadékok habosítására használhatók, tejszínhab, krémek, gyümölcshabok, mártások,
stb. elkészítésére.
12.Minden LISS alkatrész könnyen szerelhetõ, ezért az erõs mozdulatokat mellõzni kell.
13.Biztonsági okokból a patron becsavarása, vagy a fej lecsavarása közben a készülék fölé hajolni tilos.
14.Nem megfelelõ alapanyagok (húsos termésfal vagy magok) használata a szelep eltömõdését okozhatja, ilyen esetben a
következõt tegye: a készülék fejét semmiképpen ne csavarja le! Állítsa a készüléket az asztalra és várjon, amíg a tartalma
leülepszik. Utána takarja le a készülék fejét vastag ruhával, és többször nyomja meg a nyomókart addig, ameddig a
palackban lévõ összes gáz teljesen ki nem ömlik. Ha még mindig nem tudja lecsavarni a fejet kérjük, a készüléket
küldje be hozzánk javításra.
15.A készülékrõl a fejet csak akkor csavarja le, ha a palackban lévõ nyomás már teljesen megszûnt. Nyomja a
nyomókart a sziszegõ hang megszûnéséig.
16.Óvja a LISS készüléket a magas hõmérséklettõl (tûzhely, nap, sütõ, mikrohullámos sütõ).
17.Ne rakja a készüléket a mélyhûtõ rekeszbe vagy fagyasztóládába.
18.A habszifon tisztítását az 1. ábrán látható - alkatrészeire szedett - állapotban végezze.
Garancia
A LISS habszifonokat az eladási idõtõl számított 1 éven belül ingyen megjavítjuk. A nevezett határidõ alatt valamennyi olyan
hiányosságot kijavítunk a LISS habszifonokon, amelyek bizonyíthatóan a hibás kivitelezésre vagy anyaghibára vezethetõk
vissza. A garanciából kizártak a normál elhasználódás (gumitömítések, kiszúrótû), a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett sérülések, a hiányos tisztítás,
továbbá az olyan sérülések, amelyek a használati utasítás be nem tartásából következtek. A készülék megfelelõ mûködését csak az eredeti LISS alkatrészek
biztosítják.
A használati utasítást gondosan olvassa el!
További információk a: www.liss.hu címen találhatók.
Minõségtanúsítás
Készülék megnevezése:
Habszifon
Típusa:
LISS
Habszifontest anyaga:

alumínium test fehér, csiszolt – belsõ felület élelmiszerhigiéniai
bevonattal
Habszifontest ûrtartalma:
0,5 l
Szükséges patronok száma:
1
Habszifontest anyaga:
Habszifontest ûrtartalma:
Szükséges patronok száma:

rozsdamentes acél, polírozott, csiszolt
0,25 l
0,5 l
1l
1
1
2

Szifonfej anyaga, kivitele:
fekete poliamid, fényes
Tartozékok:
patrontartó, habformázókészlet
Készülék minõségi osztálya:
I.o.
Üzemi nyomás:
9 bar
Forgalmazó nyilatkozata: A készülék, az alkatrészek és a tartozékok az elõírásoknak
megfelelnek
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