Icing Dispenser SugarVeil ® je ruční, vzduchem poháněný nástroj pro kreslení jemných
ozdobných detailů z polev, omáček, čokolády a lehkých těst. Cukrářské dekorace a dezertní ozdoby
jsou snadno vytvořeny umístěním prstu na otvor regulující tok vzduchu do dávkovače. Obsah lze
snadno dávkovat pro vytváření jemných čar, teček a jiných motivů bez únavy ruky. S přístrojem lze
tvořit i na svislou plochu.
Patentovaný SugarVeil Icing Dispenser ® nekape a je dodáván s veškerým příslušenstvím, včetně
vzduchového čerpadla. Všechny komponenty jsou uspořádány v praktickém kufříku, který obsahuje
sáček patentované SugarVeil ® hmoty na jedlou krajku.
Sada obsahuje:

8 zásobníků
8 záslepek
14 dávkovacích špiček
8 úložných špiček
8 úložných záslepek
1 dávkovač
2 písty k čištění
1 háček
1 vzduchové čerpadlo
1 hadička k čerpadlu,
1 balení hmoty SugarVeil
1 úložný kufřík

Použití:
Před prvním použitím umyjte všechny díly. Zásobníky lze mýt v horním stojanu myčky. Pro udržení
obsahu v zásobníku použijte uzavírací špičku.
Namíchejte SugarVeil hmotu podle návodu na obalu. Pro snadné a rychlé použití kápněte pár kapek
vody do již namíchané hmoty před naplněním zásobníku.
Zásobník naplňte asi do dvou třetin hmotou, poté do konce zásobníku vložte záslepku, slepým
koncem napřed.
Uchopte konec naplněného zásobníku a vložte jej do dávkovače otáčivým pohybem k zajištění
vzduchotěsnosti.
Připojte napájecí kabel do vzduchového čerpadla. Vzduchové čerpadlo je napájeno univerzálním
adaptérem ( 12V DC 110V/220-240V) a je vybaven bezpečnostní zásuvkou. Pro individuální
konfiguraci konektoru připojte odpovídající redukci zásuvky. Čerpadlo zapojte do zásuvky a
spusťte jej červeným tlačítkem „on/off“
Vyjměte uzavírací špičku a nasaďte zelenou dávkovací špičku. Poznámka: Před použitím se vždy
ujistěte, že špičky jsou čisté, konec špičky nesmí být zacpaný.
Nyní je přístroj připraven k použití a je třeba jej držet a odkládat tak, aby hrot směřoval vždy dolů a
obsah zásobníku nestékal do hadičky sloužící k přívodu vzduchu.
Pro spuštění průtoku hmoty přiložte špičku těsně k povrchu, na který chcete hmotu nanášet.
Ukazováčkem lehce zakryjte otvor pro regulaci proudu vzduchu – tím se začne hmota vytlačovat z
dávkovače. Pro zastavení průtoku hmoty prst zvedněte. Průtok regulujete tím, že otvor pro regulaci
zakryjete prstem méně, či více (čím více je otvor zacpán, tím větší silou je hmota vyháněna ze

zásobníku). Další způsob regulace je výměna špičky za větší, či naopak menší.
Při výměně zásobníku naplněné zásobníky dočasně odložte do nádoby s papírovými ubrousky tak,
aby mířily špičkou dolů.
Při skončení práce sejměte dávkovací špičku a nahraďte ji špičkou uzavírací, poté vypněte
vzduchové čerpadlo. Vyjměte zásobník z dávkovače a vložte do něj špunt, sloužící k bezpečnému
uložení naplněného zásobníku, nebo jej umyjte (viz níže).
Zprovoznění kompresoru:
Připojte bílou hadičku ke kompresoru- nasaďte hadičku na vývod vzduchu. Druhý konec hadičky
připojte k průhledné hadičce od dávkovače (průhledná hadička by nikdy neměla být z dávkovače
vyjmuta).
Jak čistit:
Namočte špičky a záslepky ve vodě po každém použití a před čištěním. Důležité! Nikdy
nenamáčejte elektrické čerpadlo nebo adaptér do vody.
Vyjměte zásobník z dávkovače, vyjměte dávkovací špičky, a odstraňte záslepku.
Pístem vyprázdněte zásobníky. Pístem vtáhněte vodu do zásobníku a důkladně vypláchněte.
Dávkovací špičky mohou být čištěny podobným způsobem: připojením špičky do zásobníku a
proplachování vodou. Poznámka: Zásobníky lze mýt v horní části myčky na nádobí.

