Garancia

iSi Mini Whip

Minden egyes iSi Mini Whip készüléket alaposan bevizsgálunk,
mielőtt elhagyná a gyárat. A vásárlási bizonylat dátumától számítva
2 év garanciát adunk az anyagra és a feldolgozásra, amennyiben
a problémák nem a szakszerűtlen kezelés következtében lépnek
fel. A garancia csak eredeti iSi Mini Whip alkatrészek használata
esetére érvényes. A készülék kifogástalan működését csak akkor
tudjuk garantálni, ha kizárólag iSi patronokat használ hozzá. Az
olyan hibákért, károkért és közvetett károkért, amelyek különösen
a használati útmutatóban, valamint ezen belül a biztonsági tudnivalóknál leírtak figyelmen kívül hagyása és/vagy el nem olvasása
miatt következnek be, sem garanciális kötelezettség, sem felelősségvállalás nem terhel bennünket.

Az iSi Mini Whip megvásárlásakor az iSi minőségi konyhafelszerelési terméke mellett döntött. Segítségével csodálatosan könnyű
tejszínhabot és felséges desszerteket készíthet (ételhabok és forró
készítmények előállítására nem alkalmas). A garantált minőség
érdekében kérjük, csak iSi habpatronokat használjon.

Magyar

A használatbavétel előtt kérjük, tanulmányozza át alaposan a
használati útmutatót!

Használati útmutató
(lásd az ábrákat a borító kihajtható oldalain)

1.	Vegye le a dugattyú menetéről a szállítási biztosítót. Csavarja

le a készülékfejet a palacktestről. Ha a készüléket első ízben
használja, vagy a készülék hosszabb ideig nem volt használatban, akkor öblítse ki a palackot langyos vízzel.

2.	Töltsön be jól lehűtött, friss tejszínt. Sohase használjon a

készülék alján megjelölt maximális töltési térfogatnál nagyobb
mennyiséget (0,25 l esetén legfeljebb 250 ml). Desszertek
készítésénél kérjük, tartsa be pontosan a receptelőírásokat.
A csomósodás elkerülése érdekében a hozzávalókat
betöltés előtt keveréssel mindig teljesen oldja fel.

3.	Ellenőrizze, hogy a fejtömítés fixen be van helyezve a fejbe, és
a díszítőcső fel van csavarva. Csavarja rá a fejet egyenesen és
erősen a palackra. A fejet sohase helyezze fel ferdén!

4.	Az iSi N2O habpatront (ezüst színű) az ábrán látható módon
helyezze be a patrontartóba.

5.	Csavarja fel a patrontartót a patronnal, hogy a patron tartalma

hallhatóan beáramoljon. (Egy feltöltéshez csak 1 patront
használjon.) Rázza fel 3–4-szer a palackot, és a hab máris
használatra kész. A jól behűtött tartós vagy könnyű habot akár
tízszer is fel kell rázni. Ezután csavarja le a patrontartót (a
közben hallható halk sziszegés normális jelenség), tegye félre
az üres patront, és csavarja fel a porsapkát.

6.	Ürítéshez a készüléket fejjel lefelé kell tartani (függőleges a

díszítőcső), és érzéssel kell megnyomni a kinyomó kart. Ha
a hab vagy a desszert nem lenne elég kemény, akkor rázza
fel ismét röviden a palackot. A megtöltött készüléket tárolja
hűtőszekrényben, de sohase tegye mélyhűtő rekeszbe
vagy mélyhűtő ládába. Mielőtt a készüléket hűtőszekrénybe
helyezné, csavarja le a díszítőcsövet, forró vízzel és enyhe
hatású mosogatószerrel tisztítsa meg, és ismét csavarja fel.

Csak iSi N2O egyszer használatos habpatront használjon az iSi
készülékekhez. Az iSi acélpatronok a hulladékfeldolgozásban
újrafeldolgozott nyersanyagként nyerhetők vissza.

Fontos használati tudnivalók
Ügyeljen a következőkre:

www.isi-group.com
iSi GmbH
Kürschnergasse 4, 1217 Wien
Austria
Tel. +43 (1) 250 99-0
Fax +43 (1) 250 99-555
info@isi.at

▪	Az Ön iSi Mini Whip készüléke nem alkalmas ételhabok vagy
forró készítmények előállítására.
▪	A túl hosszú és túl gyakori rázás következtében a hab vagy a
habtartalmú desszert túlságosan megkeményedik, és nem lehet
maradéktalanul kinyomni a készülékből.
▪	A habot/desszertet lehetőség szerint röviddel a fogyasztása előtt
nyomja ki a készülékből.
▪	Ha a készüléket nem lefelé néző díszítőcsővel működteti, akkor
gáz távozhat belőle, és így a megmaradó nyomás nem lesz elegendő a teljes tartalom kinyeréséhez.
▪	Használat közben a díszítőcsövet rendszeres időközönként tisztítsa meg.

▪	Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor tárolja
nyitott állapotban.
▪	A készüléktest belül bevonattal van ellátva, ezért könnyen tisztítható, de éles tárgyakat nem szabad használni!
▪	Ne tegye ki a készüléket hő vagy közvetlen napsugárzás hatásának.
▪	A kiürült patront mindig azonnal vegye ki a patrontartóból. Védje
napsugárzástól és 50 °C feletti felmelegedéstől a patronokat!
▪	Mikrohullámú készülékben vagy a sütőben ne melegítse a készüléket.
▪	Nyomás alatt álló készülékről sohase csavarja le a fejet. Előbb
tartsa megnyomva a kart mindaddig, amíg nem szűnik meg a
nyomás a készülékben.
▪	A fejről ne szereljen le semmilyen alkatrészt a patrontartó, a
porsapka, a csövek, a fejtömítés és a dugattyú kivételével.
▪	A díszítőcsöveket csak ütközésig forgassa. Ne csavarja fel erősen őket.
▪	Pótalkatrész rendeléséhez forduljon a szaküzlethez vagy
közvetlenül az iSi céghez, pl. a www.isi.at címen elérhető online
üzletünkhöz.
▪	Csak iSi Mini Whip fejeket csavarjon rá az iSi Mini Whip
palacktestre. Kizárólag eredeti iSi Mini Whip alkatrészeket
használjon! Sohase kombináljon más gyártmányokat iSi
alkatrészekkel! Az iSi fejek a kinyomó karon és a patrontartón, az iSi palacktestek pedig az aljukon iSi jelöléssel
vannak ellátva.
▪	Önhatalmúan ne végezzen a készüléken átalakításokat.
▪	Javításra csak komplett készüléket (fej és palack) küldjön be.

Mi van akkor, ha?
Nem szúródik át a patron:
a) Nem megfelelő patront használt, vagy fordítva helyezte be a
patront.
Csak iSi N2O egyszer használatos habpatront használjon,
és a 4. ábra szerint helyezze be a patrontartóba.
b) Sérült az átszúró egység.
Küldje be a készüléket az iSi céghez vagy valamelyik szervizbe.
Annak ellenére, hogy a kinyomó kart jó helyzetben nyomja, mégsem jön ki tejszínhab/desszert a díszítőcsövön:
Olyan adalékokat használ (mint pl. porcukor, habkeményítő
stb.), amelyeket nem oldott fel teljesen, ill. amelyek szilárd
alkotórészeket tartalmaznak (gyümölcshús vagy mag), és ezek
eldugaszolják a dugattyút.
Csak olyan adalékokat használjon, amelyek teljesen feloldódnak, és nem tartalmaznak szilárd alkotóelemeket. A palacktestbe való betöltés előtt oldja fel teljesen őket. Küldje
be a készüléket az iSi céghez vagy valamelyik szervizbe.
A patron becsavarásakor gáz távozik a palack és a fej között:
a) Hiányzik a fej tömítése.
Tegye be a fej tömítését a fejbe.
b) Sérült a fej tömítése.
Helyezzen be új fejtömítést.
c) Nincs elég szorosan felcsavarva a fej.
A használati útmutató szerint csavarja fel erősen a fejet a
palackra.
d) Megsérült a palacktest felső pereme.
Küldje be a készüléket az iSi céghez vagy valamelyik szervizbe.
Túl kemény a hab, és kinyomáskor oldalt kifröccsen a csőből:
Túl sokszor rázta fel a készüléket.
Ne rázza fel minden kinyomás előtt!

A hab/desszert az elkészítése után folyékony marad:
a) Nem vagy háromnál kevesebbszer rázta fel a palackot.
Rázza fel ismét erősen.
b) Könnyű vagy tartós tejszínt használt.
Csak jól lehűtött, könnyű, ill. tartós tejszínt használjon, és
rázza fel kb. tízszer.
c) A készüléket a kinyomás megkezdésekor vízszintesen tartotta.
A kinyomó kar megnyomása előtt állítsa a készüléket mindig „fejre” (a díszítőcső függőlegesen lefelé nézzen).
FONTOS: Önhatalmúan ne végezzen a készüléken átalakításokat. Ha a fenti útmutatások betartása esetén is problémái
lennének a hab készítésénél, ill. a készülék kezelésénél,
akkor kérjük, forduljon az iSi céghez vagy egy szervizhez.

Tisztítás
Az iSi Mini Whip csupán néhány alkatrészből áll, amelyek könnyen
tisztíthatók. Tisztítás előtt ürítse ki teljesen a készüléket. Ehhez
nyomja annyi ideig a kart, amíg a csövön keresztül már nem jön
ki hab, ill. gáz. A palackban visszamaradó anyag legfeljebb egy
kávéskanálnyi folyékony habnak felel meg.
Az iSi Mini Whip tisztítása három lépésben:

1.	Csavarja le a készülékfejet a teljesen kiürített készülékről,
és vegye le a fejtömítést a belső gyűrűnél.

2.	Csavarja le a díszítőcsövet, és húzza ki a dugattyút a recézett részénél a fejből.

3.	Enyhe hatású mosogatószerrel tisztítsa meg alaposan a fejet,
a csövet, a tömítést, a dugattyút és a palacktestet.

Ne tegye mosogatógépbe, és ne főzze ki!

Biztonsági tudnivalók
▪	A Mini Whip kizárólag a háztartásban használható, professzionális célra nem alkalmas.
▪	Az iSi patronokra a patron csomagolásán megadott biztonsági
előírások vonatkoznak. Az üres patronok nem maradhatnak a készülékfejen, hanem a patrontartóval együtt el kell távolítani őket.
▪	Az iSi készülékek nyomástartálynak minősülnek, amelyekre különleges biztonsági előírások vonatkoznak. Ne használjon sérült
készüléket – a leesett készüléket vizsgáltassa meg az iSi céggel,
mielőtt újra használatba venné. A készüléket és a patronokat
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek ne férhetnek hozzájuk.
▪	A patron becsavarása közben ne hajoljon a készülék fölé! Az iSi
készülékfej nagyon könnyen rácsavarható az iSi palackra. A fejet
sohase helyezze fel ferdén!
▪	Ne tartsa a készüléket a kinyomó karjánál fogva!
▪	Sohase alkalmazzon erőszakot.
▪	Kérjük, kerüljön mindenfajta önkényes beavatkozást, mert ez
a garanciánk megszűnését és a felelősségvállalásunk kizárását vonja maga után. A használati útmutatót a kezelési hibák
elkerülése érdekében jól őrizze meg. Csak az ebben a használati
útmutatóban megnevezett célokra használja a készüléket.

