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Wskazówki bezpieczeństwa 
Stosować wyłącznie do napojów zimnych! Nie wlewać•
napojów gorących. Istnieje ryzyko pęknięcia szkła.

W przypadku, gdy wlewane są napoje alkoholowe,•
zawartość alkoholu nie może przekraczać 20%
 objętości.

Dystrybutor napojów należy ustawić bezpośrednio•
przy krawędzi stołu, tak aby możliwe było umiesz-
czanie naczynia do picia pod kranikiem. Należy
 dopilnować, aby nikt nie uderzył w dystrybutor
napojów i go nie przewrócił.  

Aby mieć pewność, że dzieci nie bawią się w pobliżu•
dystrybutora napojów, powinny się one znajdować
pod stałym nadzorem. Należy pomagać dzieciom
przy nalewaniu napoju i w razie potrzeby przytrzy -
mać dystrybutor napojów. Istnieje ryzyko przewró-
cenia!

Jeśli do dystrybutora wlewane są napoje alkoholowe,•
należy pilnować, aby dzieci z niego nie piły.

Pod dystrybutorem napojów należy zawsze umiesz-•
czać podkładkę antypoślizgową.

Do pisania na dystrybutorze należy używać zmywal-•
nych pisaków.

Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie i proste•
napełnianie dystrybutora również napojami zawie -
rającymi większe składniki stałe, takie jak np. ka -
wałki/plastry owoców czy też kostki lodu. Należy
jednak pamiętać, że kawałki owoców mogą zatkać
kranik dystrybutora.

Pojemność: ok. 5 litrów.•

Czyszczenie
Dystrybutor napojów należy umyć przed pierwszym
oraz po każdym następnym użyciu.

W celu umycia należy usunąć kranik wraz z nakrętką 
i silikonową zatyczką oraz pierścień uszczelniający
pokrywki i umyć wszystkie te elementy ręcznie w cie-
płej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do
naczyń. Dystrybutor napojów nie nadaje się do mycia
w zmywarce do naczyń!

Przed ponownym zamontowaniem kraniku i zamoco-
waniem pierścienia uszczelniającego pokrywki należy
pozostawić wszystkie elementy do całkowitego
wyschnięcia. 

Przepisy

Orzeźwiający napój truskawkowy na lato

Składniki na ok. 5 l napoju

750 g truskawek

5 cytryn BIO

2-3 pomarańcze BIO

1 pęczek gałązek tymianku

2 pęczki melisy cytrynowej

225 g cukru trzcinowego

2,5 l gazowanej wody mineralnej 

2 butelki wina musującego (wytrawnego)

kostki lodu

Sposób przyrządzania

Wycisnąć cytryny i pomarańcze. Umyć tymianek1.
oraz melisę cytrynową i oderwać listki. 

Wszystkie składniki (za wyjątkiem truskawek)2.
umieścić wraz z wodą i cukrem w słoju dystry -
butora napojów i dopełnić winem musującym. 

Odstawić na ok. 1 godzinę w chłodne miejsce, 3.
tak aby składniki dobrze się połączyły. 

W tym czasie umyć i oczyścić truskawki, 4.
a następnie pokroić na ćwiartki. 

Umieścić owoce w słoju dystrybutora napojów 5.
i dopełnić kostkami lodu. Napój jest gotowy 
do podania.  

Napój cytrynowy na bazie czarnego bzu

Składniki na ok. 5 l napoju

1 litr syropu z czarnego bzu

2 pęczki świeżego czarnego bzu 

3-4 cytryny BIO

4 litry gazowanej wody mineralnej

kostki lodu

Sposób przyrządzania

Umyć cytryny i pokroić na plastry. 1.

Umyć gałązki czarnego bzu. 2.

Wszystkie składniki umieścić w słoju dystrybutora3.
napojów i dopełnić wodą mineralną. 

Odstawić na ok. 30 minut w chłodne miejsce, 4.
tak aby składniki dobrze się połączyły. 

Podawać po dopełnieniu kostkami lodu.5.



Montaż kraniku

silikonowa zatyczka

nakrętka

gwint

Wsunąć silikonową zatyczkę w otwór 
na kranik (jeśli nie została jeszcze
 zamontowana), a następnie przetknąć
przez nią kranik. Nakręcić od wewnątrz
nakrętkę na kranik.

Aby zapewnić optymalne osadzenie kraniku,
 przytrzymać nakrętkę i dokręcić kranik siłą ręki.

Ustawić kranik pionowo.
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Zamykanie

Użytkowanie
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Przechylić pokrywkę na otwór wlewowy słoja1.
dystrybutora napojów.

Górny pałąk zamknięcia zahaczyć o drucianą2.
końcówkę na pokrywce.

Dolny pałąk zamknięcia powoli i ostrożnie3.
docisnąć w dół. Przytrzymywać przy tym
górny pałąk we właściwej pozycji.

Obrócić dźwignię kraniku w kierunku prze-m

ciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby
wylać napój z dystrybutora do podstawio-
nego naczynia. 

Obrócić dźwignię kraniku z powrotem m

do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby zatrzymać wypływ
napoju z dystrybutora.

Istnieje możliwość, że po zamknięciu kraniku
napój będzie jeszcze przez jakiś czas skapywał 
z kraniku. W razie potrzeby należy umieścić pod
kranikiem naczynie zbiorcze.
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