
 
 

NAVOD K POUŽITI 
 
Blahopřejeme k zakoupení výrobku Tescoma a děkujeme za důvěru projevenou 
naší značce. V případě potřeby se prosím obraťte na svého prodejce. 
 
Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro 
další použiti. 
 
LAHEV NA PŘIPRAVU ŠLEHAČKY DELICIA 
 
CHARAKTERISTIKA 
Láhev na přípravu šlehačky DELÍCIA je vynikající pro přípravu a podávání šlehačky. 
Je dodávána se třemi dekoračními tryskami, vyrobena ze zdravotně nezávadného 
hliníku 
(EN 610), odolného plastu, těsnění z prvotřídního silikonu. K přípravě šlehačky 
používejte 
běžné šlehačkové bombičky s náplní N2O (nejsou součástí balení).  

Nemyjte v myčce. 
 
 



POPIS 
1 Láhev 
2 Hlavice 
3 Dávkovací rukojeť 
4 Matice trysky 
5 Dekorační trysky 
6 Dávkovací ventil 
7 Pružina 
8 Plnicí ventil 
9 Kryt plnicího ventilu 
10 Pouzdro na bombičku 
11 Silikonové těsnění 
12 Transportní pojistka 
13 Kartáček 
 
PŘED PRVNIM POUŽITIM 
Láhev na šlehačku a všechny její části důkladně umyjte teplou vodou a osušte, 
nemyjte 
v myčce. 
 
SESTAVENI 
Stiskněte dávkovací rukojeť a sejměte transportní pojistku, na její místo našroubujte 
matici 
trysky a na ni zvolenou dekorační trysku. 
 
 
PLNĚNI 
Lahev na přípravu šlehačky DELICIA 0,25 l 
Pro přípravu šlehačky použijte 250 ml vychlazené smetany ke šlehání a jednu 
šlehačkovou 
bombičku. 
 
Lahev na přípravu šlehačky DELICIA 0,5 l 
Pro přípravu šlehačky použijte 500 ml vychlazené smetany ke šlehání a jednu až dvě 
šlehačkové bombičky, dle požadované tuhosti šlehačky. 
Pro přípravu co nejlepší šlehačky láhev před plněním ochlaďte – vypláchněte 
studenou 
vodou. 
 
PŘIPRAVA ŠLEHAČKY 
Na láhev s vychlazenou tekutou smetanou našroubujte hlavici a dobře ji dotáhněte, 
nepoužívejte nepřiměřenou sílu. 
Z hlavice sejměte kryt plnicího ventilu, do pouzdra vložte šlehačkovou bombičku, 
láhev 
otočte dnem vzhůru a pouzdro s vloženou bombičkou našroubujte na plnicí ventil. 
Zvolna dotahujte, dokud se plyn z bombičky nevyprázdní do láhve - mírné zasyčení 
plynu 
unikajícího z dávkovacího ventilu během dotahování je normální. 
Po dotažení otočte láhev dekorační tryskou vzhůru a 4-5krát jí rázně zatřepte. 
 



Pokud připravujete ochucenou šlehačku nebo šlehačku z trvanlivé smetany ke 
šlehání, zatřepte 
láhví vícekrát. Pozor - nadměrné protřepávání může způsobit příliš vysokou tuhost 
šlehačky. 
Před podáváním šlehačky sejměte z hlavice pouzdro s bombičkou a plnicí ventil 
uzavřete krytem. 
 
PŘIPRAVA OCHUCENE ŠLEHAČKY 
K přípravě ochucené šlehačky používejte tekuté přísady nebo takové přísady, které 
lze 
ve smetaně ke šlehání beze zbytku rozpustit - např. ovocné sirupy a šťávy bez 
dužiny, 
moučkový cukr nebo rozpustné kakao. Přísady předem dobře rozmíchejte ve 
smetaně 
ke šlehání a ujistěte se, že vzniklá směs neobsahuje žádné pevné částice, hrudky 
apod. 
K přípravě ochucené šlehačky nepoužívejte takové přísady, které mohou způsobit 
zanesení 
nebo ucpání dávkovacího ventilu, např. ovocné šťávy s dužinou, jadérky apod. 
 
PODAVANI ŠLEHAČKY 
Láhev otočte dnem vzhůru tak, aby dekorační tryska směřovala dolů a byla cca 1 cm 
nad úrovní pokrmu nebo nápoje. Pozvolným stisknutím dávkovací rukojeti 
naservírujte 
požadované množství šlehačky. 
 
SKLADOVANI ŠLEHAČKY V LAHVI 
Nespotřebovanou šlehačku lze v uzavřené láhvi skladovat několik dní, délka 
skladování závisí 
na výrobcem udané lhůtě spotřeby šlehačky. Před uložením šlehačky sejměte 
dekorační 
trysku, umyjte ji pod tekoucí teplou vodou, přišroubujte zpět a láhev umístěte ve 
vertikální 
poloze do lednice. Před dalším podáváním uložené šlehačky již láhev 
neprotřepávejte, 
v případě ochucené šlehačky láhev mírně protřepte, aby se ve šlehačce rovnoměrně 
rozptýlily usazené přísady. 
 
OTEVŘENI LAHVE 
Láhev otvírejte vždy až po úplném vyprázdnění obsahu. Opakovaným stisknutím 
dávkovací 
rukojeti se ujistěte, že je veškerá šlehačka z láhve vyčerpána, z trysky nesmí 
vycházet 
šlehačka ani plyn. Po úplném vyprázdnění obsahu sejměte z hlavice dekorační 
trysku 
a hlavici odšroubujte z láhve. 
 
 
 
 



ÚDRŽBA 
Hlavici odšroubujte z láhve, z hlavice odšroubujte matici s tryskou, zevnitř hlavice 
vyjměte 
silikonové těsnění a dávkovací ventil. Pružinu umístěnou pod dávkovací rukojetí 
nevyjímejte. 
Všechny díly láhve na šlehačku důkladně propláchněte pod tekoucí teplou vodou a 
nechte 
oschnout, otvory v dávkovacím ventilu vyčistěte přiloženým kartáčkem. 
Láhev myjte běžnými čisticími prostředky, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi 
písku, ostré 
předměty - drátěnky apod. ani agresivní chemické látky. 
 

Lahev ani hlavici nemyjte v myčce nádobí. 
 
 
SKLADOVANÍ 
Láhev skladujte samostatně, bez dotažené hlavice. Hlavici skladujte s nasazeným 
krytem 
plnicího ventilu. 
 
Používejte pouze kvalitní šlehačkové bombičky s náplní N2O určené pro přípravu 
šlehačky v lahvích. 
Pro použití v České a Slovenské republice doporučujeme používat šlehačkové 
bombičky značky Sifon nebo jednorázové bombičky Tescoma dostupné v běžné 
prodejní síti. 
S bombičkami na přípravu šlehačky zacházejte vždy se zvýšenou opatrností, 
respektujte bezpečnostní pokyny uváděné výrobcem. 
Manipulaci a používání láhve na šlehačku DELÍCIA věnujte zvýšenou pozornost, 
přípravu šlehačky nesvěřujte dětem. Při manipulaci nepoužívejte nepřiměřenou sílu. 
 
Pokud po našroubování pouzdra s bombičkou na hlavici nedojde k vyprázdnění 
plynu do láhve, pravděpodobně to znamená, že jste do pouzdra vložili již použitou 
nebo vadnou bombičku. Pouzdro s bombičkou odšroubujte a nevyhovující bombičku 
vyměňte za novou. Pokud z prostoru mezi hlavicí a lahví uniká plyn, pravděpodobně 
to znamená, že jste do hlavice nevložili silikonové těsnění nebo jste hlavici 
dostatečně nedotáhli. Po úplném vypuštění plynu z láhve odšroubujte hlavici, vložte 
těsnění a hlavici dobře dotáhněte. 
 
 
Láhev na přípravu šlehačky neotevírejte, dokud není kompletně vyprázdněn celý její 
obsah. 
Pokud dojde k ucpání dávkovacího ventilu, hlavici z láhve nesnímejte, postavte ji na 
rovnou plochu a vyčkejte několik minut, dokud se obsah neusadí na dně láhve. 
Opakovaně stiskněte dávkovací rukojeť, dokud se průchodnost ventilu neobnoví. V 
případě, že ventil zůstává ucpaný, láhev neotevírejte, ale doručte ji do servisního 
střediska Tescoma. Lahev na přípravu šlehačky nedávejte do mikrovlnné trouby, 
mrazničky a myčky, 
Nevystavujte přímému zdroji tepla. 
Používejte výhradně originální náhradní díly značky Tescoma, náhradní díly žádejte 
u svého prodejce. 



Poškozenou nebo nesprávně fungující láhev na přípravu šlehačky nepoužívejte ani 
sami neopravujte, obraťte se na servisní středisko Tescoma, seznam na 
www.tescoma.com. 
 
3 ROKY ZARUKA 
 
Na tento výrobek je poskytována 3letá záruka, počínaje dnem prodeje. 
Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: 
- výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití 
- závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací 
- na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny 
- na výrobku byly použity neautorizované náhradní díly. 
V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na 
některé ze 
servisních středisek, seznam na www.tescoma.com. 
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