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Dávkovač nápojů

cs  Informace o výrobku a recepty
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• Výrobek používejte pouze na stude
né nápoje! Neplňte teplými nápoji. 
Nebezpečí prasknutí skla.

• Při plnění alkoholickými nápoji ne
smí obsah alkoholu překročit 20 %.

• Dávkovač nápojů musí být postaven 
těsně u okraje stolu, aby bylo možné 
přiložit sklenici nebo hrnek pod ko
houtek. Dbejte na to, aby nikdo do 
dávkovače nápojů nevrazil, nebo jej 
nepřevrhl. 

• Dohlížejte na děti a zajistěte, aby 
neskotačily v blízkosti dávkovače 
nápojů. Dětem při napouštění pomá
hejte a v případě potřeby dávkovač 
nápojů přidržujte. Hrozí nebezpečí 
převrhnutí!

• Pokud naplníte do výrobku alkoho
lický nápoj, dohlížejte na děti a zajis
těte, aby se nenapily.

• Pod výrobek vždy položte protisklu
zovou podložku.

• Široký otvor víka umožňuje rychlé  
a jednoduché plnění i větších přísad, 
jako např. ovoce nakrájeného na 
kousky nebo kolečka a ledových 
 kostek. Pamatujte přitom na to, že 
kousky ovoce mohou ucpat kohou
tek.

• Objem: cca 3,8 l.

Montáž kohoutku

kohoutek

matice

víko

1.

2.

2.

podložka

silikonová zátka

1. Sejměte víko.  
2. Kohoutek prostrčte zátkou, zevnitř 

posuňte podložku přes závin 
 kohoutku a našroubujte matici.

3. Pro optimální usazení pak podržte 
matici a pevně zašroubujte kohou
tek. 

4. Kohoutek nakonec svisle vyrovnejte.

Bezpečnostní pokyny 
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  M Když chcete čepovat nápoj, otočte 
páčku proti směru hodinových 
 ručiček. 

  M Následně proud zastavíte otočením 
páčky zpět ve směru hodinových 
ručiček až na doraz.

Nelze úplně vyloučit, že nebude teku
tina následně odkapávat z kohoutku.  
V případě potřeby umístěte pod kohou
tek záchytnou nádobu.

3.

4.

Použití
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Příprava
1. Vymačkejte citróny a pomeranče. 

Omyjte tymián a meduňku  
a otrhejte lístky. 

2. Všechny přísady (až na jahody) 
 naplňte společně s svazek do 
 dávkovače nápojů a dolijte sekt. 

3. Nechte louhovat asi 1 hodinu na 
chladném místě. 

4. Během toho omyjte a očistěte  
jahody a nakrájejte je na čtvrtky. 

5. Přidejte do nápoje ovoce  
a servírujte s kostkami ledu.   

Bezinkovo-citrónová bowle

Přísady asi na 4 l bowle
800 ml bezinkového sirupu
1 svazek čerstvých bezinek 
1 – 2 bio citróny
3 l minerální vody
 Kostky ledu

Příprava
1. Omyjte citróny a nakrájejte je na 

kolečka. 
2. Omyjte bezinkové větvičky. 
3. Všechny přísady dejte do dávkova

če nápojů a zalijte minerální vodou. 
 
 
 
 

Číslo výrobku: 
389 526

Čištění

• Před prvním použitím a po každém 
dalším použití dávkovač nápojů 
 umyjte.

• Jestliže byla předtím v dávkovači 
 nápojů šťáva, propláchněte hned 
 kohoutek čistou vodou.

• Při mytí odmontujte kohoutek včetně 
matice a podložky a všechny díly 
umyjte ručně teplou vodou s trochou 
prostředku na mytí nádobí. Dávkovač 
nápojů je bez víka a kohoutku také 
vhodný do myčky!

• K důkladnějšímu vyčištění kohoutek 
příp. nechte odmočit ve vodě a vyjmě
te zátku. Při vyjímaní a nasazování  
zátky postupujte opatrně. Okraj skla 
má ostré hrany. 

• Dřevěné víko jen opláchněte pod 
tekoucí vodou. Nenechte je ležet ve 
vodě. Mohlo by tím nabobtnat nebo  
se zdeformovat.

• Před namontováním kohoutku zpátky 
na místo nechte všechny díly úplně 
uschnout. 

• Dávkovač nápojů skladujte otevřený, 
aby se zabránilo tvorbě plísně.

Recepty

Osvěžující letní jahodový nápoj

Přísady asi na 4 l bowle
600 g jahod
4 bio citrónů
1 – 2 bio pomeranče
1/2 svazku větviček tymiánu
1 svazek větviček meduňky
180 g  třtinového cukru
2 l minerální vody
1,5 lahve sektu (suchého)
 kostky ledu
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