
Zmrzlinovač-nanukovač

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uložte si tyto pokyny pro budoucí použití.
Tento výrobek není hračka, při používání zařízení je vždy nutný dohled dospělé osoby.

● K přípravě nanuků nepoužívejte čistou vodu nebo nápoje bez cukru.

● Nedotýkejte se studeného spotřebiče holými prsty.

● Při manipulaci se zmrazeným spotřebičem používejte ideálně rukavice nebo
kuchyňskou utěrku.

● Když se vám prsty přilepí ke spotřebiči, opláchněte je pod vlažnou vodou.

● Při  manipulaci nepoužívejte ostré předměty nebo náčiní.

● Nemyjte spotřebič v myčce nádobí - pouze ručně.  Počkejte, dokud zcela nerozmrzne.

● Čistěte pouze jemným mýdlem, nikdy ne tekutým pískem nebo ostrými nástroji.

● Po umytí spotřebič pečlivě osušte.

● Nepouštějte spotřebič na zem.

● Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

Výroba nanuků

● Ujistěte se, že jsou formy zcela suché a vložte je na 24 hodin do mrazničky.

● Pokud je ve formičkách voda, může být téměř nemožné nanuky po zmrazení vyndat.

● Ujistěte se, že je teplota v mrazničce nastavena na -18 stupňů Celsia nebo nižší.

● Chcete-li zkontrolovat, zda je spotřebič připraven k použití, otočte jej a opatrně s ním
zatřeste. Pokud je tekutina stále slyšet, je třeba ji nechat déle zmrazit.

● Nepoužívejte  prosím vodu nebo nápoje bez cukru (ani nápoje slazené umělými
sladidly). Ty se špatně zmrazují a později se obtížně odstraňují (kromě nepříjemné
chuti).

● Vychladlou tekutinu pomalu nalijte do forem až pod hranici.



● Vzhledem k tomu, že se kapalina stále rozpíná, je ideální nechat k hranici asi 5 mm
prostoru

● Tyčky přesně zapadají do forem. Dbejte na to, aby byla tyčka vložena ve správném
směru. V opačném případě může být obtížné tyčinky později vyjmout.

● Když je nanuk uprostřed viditelně pevný (asi po 10-12 minutách), nasaďte uvolňovací
nástroj na nanukovou tyčku a otáčejte rukojetí, dokud led nepovolí. Jakmile se tyčka
uvolní z dutiny, vytáhněte uvolňovací nástroj.

Připevnění volitelné ochrany proti odkapávání

● Nasaďte odkapávací misku na rukojeť tyčky a přitlačte ji, dokud nezapadne na své
místo. Pak zmrzlinu opatrně vytáhněte a vychutnejte si ji.

Poznámka: Výrobník nanuků by se neměl čistit ani mýt mezi jednotlivými koly procesu
výroby. Zpravidla je možné provést tři bezprostředně po sobě jdoucí kola výroby zmrzliny, než
je třeba jednotku znovu vyčistit a zmrazit.

Bavte se experimentováním

Do nanuků lze použít i další ingredience, jako jsou ořechy, sladkosti a ovoce. Ujistěte se, že
jsou kousky dostatečně malé, aby se vešly do formiček, a že jsou tyčky po přidání ingrediencí
správně umístěny.


