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Technické údaje:

----------------------------------------------------------------------------------Název:

● Dávkovač cereálií

Č. výrobku:

●

Provedení:

● podstavec: ocelový plech, stříbrně lakovaný
nádoba: umělá hmota, odolná vůči poškrábání

Objem nádoby:

● 3,5 litru

Rozměry:

● š 180 x h 170 x v 395 mm

Hmotnost:

●

500.377

1,8 kg

----------------------------------------------------------------------------------Přehled podsestav
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Vlastnosti:
•
•
•
•
•
•

Ideálně vhodný pro snídaňové bufety;
porcování bez drobení díky jednoduchému otočení;
obsah (müsli, kukuřičné, obilné vločky atd.) zůstává dlouho čerstvý a aromatický;
vhodný pro misky s výškou do 7,5 cm;
jednoduché čištění, lehce vyjímatelný;
vhodný pro montáž na stěnu (balení neobsahuje upevňovací materiál).

Použití shodné s určením
Dávkovač cereálií je určen k porcování cereálií.

Montáž
•

Dávkovač cereálií rozbalte a odstraňte veškerý obalový materiál. Zkontrolujte obsah
balení (obrázek na straně 45).

•

Před prvním použitím vyčistěte jednotlivé části teplou vodou a jemným čisticím
prostředkem. Opláchněte čistou vodou a na závěr osušte měkkým hadříkem.

➊
Porcovač umístěte
v nádobě tak, aby se
otvory nádoby a porcovače
pokrývaly a potom vložte
kolík otočného knoflíku,
tak aby byl porcovač
dobře připevněn.
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➋
Podstavec postavte na
rovný podklad a připevněte na něj úchyt nádoby.
Do úchytu vložte nádobu.

➌
Nádobu naplňte cereáliemi
a zakryjte víkem. Pod
nádobu postavte vhodnou
misku. Potom odeberte
požadované množství
cereálií otočením knoflíku
ve směru chodu
hodinových ručiček.

•

Jedním otočením můžete odebrat asi 50 ml cereálií.

•

Jestliže dávkovač nebudete delší čas používat, dobře uzavřete nádobu zespodu
pomocí zakrytí, aby produkty v nádobě zůstaly čerstvé.

Čištění
•
•
•

Dávkovač cereálií pravidelně čistěte.
Sejměte jednotlivé podsestavy a vyčistěte je teplou vodou a jemným čisticím
prostředkem. Opláchněte čistou vodou a nechte vyschnout na vzduchu nebo osušte
měkkým hadříkem.
Používejte pouze měkký hadřík a nikdy nepoužívejte žádná drsná čistidla, která by
mohla poškrábat povrch.
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