Strzykawka do przypraw
i marynat
Drodzy Klienci!
Nowa strzykawka do marynat pozwoli Państwu w prosty sposób
przygotować doskonale przyprawione i soczyste pieczenie. Strzykawkę można stosować do wszystkich rodzajów mięsa. Końcówka
z igłą pozwala na wstrzyknięcie marynaty bezpośrednio do środka
mięsa. Zaś praktyczna końcówka z pędzlem pomaga optymalnie
rozprowadzić marynatę po jego wierzchu.
Życzymy Państwu oraz Państwa gościom smacznego!

Użytkowanie i czyszczenie
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Wskazówki bezpieczeństwa
Przeznaczenie
• Produkt jest przeznaczony do wstrzykiwania zimnych (maks. 40°C)
marynat do mięsa, jak również do rozprowadzania ich po jego
wierzchu. Nie nadaje się do innych celów.
• Nie nadaje się do marynat ze stałymi cząstkami, ponieważ mogłyby
one zatkać końcówkę z igłą lub z pędzlem.
• Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się
on do zastosowań komercyjnych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci
• Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć dostępu do niego,
a w szczególności do końcówki z igłą i końcówki z pędzlem.
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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• Materiały opakowaniowe oraz małe części, które mogą zostać
połknięte (końcówka z pędzlem), trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
• Nie wlewać do strzykawki gorącej marynaty. Strzykawka może
nagrzać się do bardzo wysokiej temperatury. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia! Marynata może mieć maksymalnie 40°C.
• Końcówka z igłą jest bardzo ostro zakończona. Podczas jej obsługi
należy zachować ostrożność. Po użyciu najlepiej przechowywać
końcówkę zarówno z igłą, jak i z pędzlem w przeznaczonych
do tego uchwytach w strzykawce.
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Przed pierwszym użyciem
1. Przed pierwszym użyciem umyć strzykawkę oraz wszystkie części
zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i przechowywanie“.
W tym celu rozłożyć strzykawkę, jak pokazano na ilustracji.
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2. Natłuścić silikonowe pierścienie na końcu tłoka odrobiną
oleju spożywczego. Dzięki temu tłok będzie lepiej wchodził
w cylinder strzykawki.
3. Następnie z powrotem złożyć strzykawkę zgodnie z ilustracją.
Osłona musi być mocno dokręcona do cylindra strzykawki
i zablokowana (zamknięcie bagnetowe).
4. Najpierw nakręcić na strzykawkę końcówkę z igłą, aby następnie
za jej pomocą wciągnąć marynatę. Nie ma możliwości nabrania
marynaty za pomocą końcówki z pędzlem.
osłona
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pierścień
silikonowy

Ważne: podczas użycia nieużywana końcówka nie może znajdować
się w cylindrze strzykawki, ponieważ wciśnięcie tłoka nie będzie
wówczas możliwe.
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Użytkowanie
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1. Wcisnąć tłok do końca cylindra strzykawki.
Upewnić się, że osłona jest mocno przykręcona
do cylindra.
2. Umieścić koniec igły w marynacie i powoli wyciągnąć
tłok do góry, aż w strzykawce znajdzie się odpowiednia
ilość płynu. Nie wyciągać tłoka do końca, gdyż w przeciwnym razie marynata może wytrysnąć. Podczas
użycia nie przekrzywiać zbytnio strzykawki.
W przeciwnym wypadku marynata może wyciec
przez obydwa otwory w osłonie!
3. Ostrożnie wkłuć igłę strzykawki w różnych miejscach
w mięso i nacisnąć na tłok, aby wstrzyknąć trochę
marynaty.
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4. Zdjąć końcówkę z igłą i założyć końcówkę z pędzlem.
Wypędzlować mięso z zewnątrz marynatą, naciskając na tłok
i rozprowadzając wypływającą marynatę za pomocą pędzla.

Czyszczenie i przechowywanie
1. Po użyciu rozłożyć strzykawkę zgodnie z opisem zawartym
w rozdziale „Przed pierwszym użyciem“.
2. Dokładnie umyć wszystkie części ciepłą wodą z dodatkiem
łagodnego płynu do mycia naczyń.
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3. Aby dobrze wyczyścić końcówkę z igłą, złożyć strzykawkę
i wciągnąć do niej wodę z płynem do mycia naczyń. Porządnie
przepłukać igłę, kilkakrotnie przepompowując przez nią wodę.
4. Następnie w taki sam sposób wypłukać strzykawkę czystą
wodą, aż ostatnie resztki płynu do mycia naczyń zostaną
usunięte końcówki z igłą.
5. Sprawdzić wizualnie, czy obie końcówki - z igłą i z pędzlem
- rzeczywiście nie są w żaden sposób zatkane (np. większymi
cząstkami marynaty). W razie potrzeby przetkać końcówkę
za pomocą np. szpilki.
6. Następnie z powrotem rozłożyć strzykawkę i pozostawić
wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
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7. Natłuścić silikonowe pierścienie na końcu tłoka
odrobiną oleju spożywczego, aby tłok łatwiej
wchodził w cylinder strzykawki.
8. Wkręcić końcówkę z igłą i z pędzlem do przeznaczonych na to uchwytów w osłonie i z powrotem złożyć
strzykawkę.
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Wszystkie części strzykawki można również
myć w zmywarce do naczyń. Włożyć końcówkę
z pędzlem do koszyka na sztućce, żeby się nie
zgubiła.
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Numer artykułu: 332 192

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

www.tchibo.pl/instrukcje

