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Napeňovač
mlieka

rukoväť

priehradka 
na batérie

šľahacia metlička

maximálna 
hĺbka ponorenia

spínač 
zap./vyp.

uvoľnenie
šľahacej 
metličky



Vážení zákazníci!

S vaším novým napeňova-
čom mlieka rýchlo a jedno-
ducho napeníte studené
alebo teplé mlieko pre vaše
kapučíno, bielu kávu a iné
mliečne špeciality. 

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné
 upozornenia

Prečítajte si bezpečnostné
upozornenia. Uschovajte si
tento návod na neskoršie
použitie. 
Ak výrobok postúpite inej
osobe, musíte jej odovzdať 
aj tento návod.

Účel použitia
Napeňovač mlieka je určený
na napenenie tekutín. 
Nie je vhodný na spracovanie
hustých alebo pevných látok
akéhokoľvek druhu. 
Je určený na použitie pre
množstvá bežné v domác-
nosti a nie je vhodný na
komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti 
• Výrobok nie je detská hrač -

ka! Zabráňte prístupu detí 
k výrob ku.

• Prehltnutie batérií môže byť
životunebezpečné. Batérie 
a výrobok uschovajte mimo
dosahu detí. 



Ak dôjde k prehltnutiu
batérie, okamžite privolajte
zdravotnícku pomoc.

• Zabráňte prístupu detí 
k obalovému materiálu. 
Okrem iného hrozí  nebez -
pečenstvo udusenia! 

VAROVANIE pred 
obareninami
• Pri napeňovaní horúcich

tekutín postupujte opatrne.
Striekance môžu spôsobiť
obarenie. 

VAROVANIE pred 
poranením
• Batérie sa nesmú nabíjať,

rozoberať, hádzať do ohňa
alebo skratovať.

• Pri vytečení batérie zabráň -
te kontaktu s pokožkou,
očami a sliznicami. Prípadne
opláchnite postihnuté mies -
ta veľkým množstvom čistej
vody a okamžite vyhľadajte
lekára.

• Nedotýkajte sa šľahacej
metličky počas prevádzky.

POZOR – Vecné škody
• Nikdy neponárajte rukoväť

napeňovača do tekutiny. 
Nie je vhodný do umývačky
riadu! Rešpektujte maximál -
nu hĺbku ponorenia!

• Vyberte batérie zo zariade -
nia po ich vybití alebo pred
dlhším nepoužívaním zaria-
denia. Pri vytečení batérií
môže dôjsť k poškodeniam.



• Vždy vymieňajte všetky
batérie. Nekombinujte rôzne
typy a značky batérií alebo
batérie s rôznou kapacitou.

• Nádobu, v ktorej budete
napeňovať mlieko, postavte
na pevnú, rovnú a nešmy-
kľavú plochu, ktorá sa dá
dobre čistiť.

• Na čistenie nepoužívajte
ostré chemikálie, agresívne
alebo abrazívne čistiace
prostriedky.

 

Číslo výrobku: 332 745

Technické údaje

Model: 332 745
Batérie: 2 x LR6/1,5 V 
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk
V rámci vylepšovania
 produktov si vyhradzujeme
právo na technické a optické
zmeny na výrobku.



Vloženie batérií

1. Odstráňte zo
za riadenia
kryt priehrad -
ky na batérie
podľa obráz -
ku.

2. Pribalené
batérie 
vložte podľa
obrázku.
Dbajte na
správ nu
 polaritu (+/-). 

3. Znovu zat vor -
te priehradku
na batérie
pod ľa obráz -
ku.

Napenenie mlieka

Pred prvým použitím vyčis-
tite šľahaciu metličku podľa
popisu v kapitole „Čistenie“.
Na napeňovanie používajte
vhodnú, podľa možnosti
vysokú nádobu, pretože strie-
kacom sa nie vždy vyhnete.
Nepoužívajte žiadne nádoby 
s citlivým povrchom.
Zabráňte kontaktu šľahacej
metličky so stenami nádoby,
pretože sa môžu poškriabať. 
Ideálnym riešením na nape-
ňovanie sú nádobky z ušľa-
chtilej ocele. 



1. Nalejte mlieko do vhodnej
nádoby. Nádobu naplňte
maximálne do 1/3.

2. Ponorte šľahaciu metličku
do mlieka a následne
stlačte spínač zap./vyp. 

3. Pohybujte napeňovačom
sem-tam, aby sa vzduch
dostal do mlieka. 

4. Na vypnutie zariadenia
opäť stlačte spínač zap./
vyp.

5. Pridajte napenené mlieko
na svoje kapučíno atď. a
posypte ho kakaom alebo
cukrom.

Tip: 
Najlepšie výsledky sme
dosiah li buď s mliekom
vychladeným v chladničke,
alebo s horúcim mliekom.
Nenechajte ale mlieko 
zovrieť. Výsledkom je neprí-
jemná chuť a tvorba kože na
povrchu.

aVAROVANIE pred
obareninami

Aby ste sa vyhli striekan -
com: Najskôr ponorte šľa-
haciu metličku do tekutiny
a až potom zapnite zaria-
denie. 
Najskôr vypnite zariadenie
a až potom vyberajte šľa-
haciu metličku z tekutiny.



Čistenie

Poutierajte rukoväť iba
navlhčenou handričkou 
a prípadne trochou pro-
striedku na umývanie
riadu.
Okamžite po každom
použi tí dôkladne poumý-
vajte šľahaciu metličku.
Zabránite tak tvorbe usa-
denín: Ponorte šľahaciu
metličku do nádoby
naplnenej čistou vodou 
s trochou prostriedku na
umývanie riadu a nakrátko
zapnite zariadenie.
Následne opláchnite 
šľahaciu metličku čistou
vodou.
Na osušenie umiestnite
zariadenie do prázdneho
drezu a nakrátko ho zap -
nite. 
Pri čistení dbajte na to, aby
nedošlo k ohnutiu hriadeľa
šľahacej metličky. 

Na vyčistenie
 šľahacej metličky
v umývačke riadu
ju vyberte zo
zariadenia podľa
obrázku. 
Samotné zaria-
denie sa nehodí
na umývanie 
v umývačkách
riadu!

m

m

m

m

m



Opäť upevnite
šľahaciu metličku
do zariadenia
podľa obrázku.

m

Likvidácia

Likvidujte obal podľa pravidiel
separovaného zberu. 

Zariadenia, ktoré sú
označené týmto sym-
bolom, sa nesmú likvi -
dovať spolu s do mo -

vým odpadom!
Informácie o zberných dvo-
roch, ktoré odoberajú staré
zariadenia bezplatne, vám
poskytne vaša obecná alebo
mestská správa.

Máte zákonnú povin-
nosť odovzdať vybité
batérie a akumulá-

tory v zbernom dvore vašej
obecnej alebo mestskej sprá -
vy alebo v špecializovanej
predajni, ktorá predáva
batérie.

www.tchibo.sk/navody


