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AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN1

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti 
ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk.  
De kérjük, az italhűtő használata során óvatosan járjon el, és tartsa 
be a következő utasításokat:

•	 Tartsa be azokat az 
utasításokat, amelyeket ez 
az útmutató, valamint az 
italhűtővel használni kívánt 
kannának az útmutatója előír. 

•	 Az italhűtőt csak azokkal 
a kannákkal használja, 
amelyekhez való. Az italhűtő 
csak háztartási használatra 
való. Ez egyes Catler kannák 
kiegészítő tartozéka, és 
a kannában tárolt ital hűtésére 
szolgál. Ne használja más célra, 
mint amire készült.

•	 Az első használat 
előtt távolítson el, és 
környezetkímélő módon 
semmisítsen meg minden 
csomagolóanyagot és 
reklámcímkét.

•	 Az első használat előtt és 
minden használatot követően 
mossa el mosogatószeres 
langyos vízben a hűtő minden 
alkatrészét. Öblítse le és törölje 
szárazra.

•	 FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt az 
italhűtőt beleteszi, győződjön 
meg róla, hogy a kanna le 
van véve az alapzatáról, és 
a hálózati csatlakozó ki van 
húzva a konnektorból.

•	 Mindig tiszta és hideg vizet 
használjon.

•	 Az italhűtőt legfeljebb 
a toldalék belsejében lévő 
menet alsó széléig töltse vízzel 
(maximum kb. 300 ml).

•	 Győződjön meg róla, hogy 
a fedél megfelelően (se túl 
erősen, se túl lazán) be van 
csavarva.

•	 Közvetlenül az italhűtő 
használata után ne öntsön 
a kannába meleg vizet, mert 
a hirtelen hőmérsékletváltozás 
kárt okozhat benne. Várja meg, 
míg a kanna alkalmazkodik 
a környezet hőmérsékletéhez, 
vagy öblítse ki langyos vízzel.
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2AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

•	 A víz térfogata a kannában az 
italhűtő behelyezése után nem 
haladhatja meg a 1,5 litert. 

•	 Mielőtt az italhűtőt 
a hűtőszekrénybe vagy 
a fagyasztóba teszi, alaposan 
törölje szárazra, nehogy 
odafagyjon. 

•	 Ha a hűtő megtöltésére forralt 
vizet használ, várja meg, míg 
szobahőmérsékletűre hűl, 
mielőtt a hűtőbe önti.

•	 Az italhűtőt úgy teheti be 
a kannába, ha leveszi a belső 
fedelet, és az aljával lefelé 
kiveszi a szűrőt.

•	 Amikor beteszi az italhűtőt, 
legyen óvatos, nehogy 
megsértse az üvegkannát.

•	 Semmi esetre se tegye az 
italhűtőt forrásban lévő 
folyadékba. Megsérülhet.

•	 Az italhűtőt ne tegye gáz- vagy 
villanytűzhelyre, se annak 
közelébe, vagy olyan helyre, 
ahol forró sütővel érintkezhet.

•	 Ne tegye az italhűtőt 
mikrohullámú sütőbe. 

•	 Ne tegye ki az italhűtőt 
ismételten extrém hőnek. 

•	 Ha az italhűtő megsérül, 
semmi esetre se használja. 

•	 Az italhűtő tisztítására csak 
tiszta vizet használjon kevés 
konyhai mosogatószerrel, és 
puha szivacsot. A tisztításhoz 
ne használjon drótkefét, durva 
és maró hatású tisztítószereket, 
oldószert, benzint és 
hasonló anyagokat. Ezek 
visszafordíthatatlan károsodást 
okozhatnak.
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3 ISMERKEDJEN MEG A CL 2010 ITALHŰTŐVEL

1.  Az italhűtő rozsdamentes edénye
2.  A menet alsó része (a toldalékon belül)
3.  Fedél a tömítéssel
4.  Védőburkolat

2

4

3

ISMERKEDJEN MEG A CL 2010 ITALHŰTŐVEL

2

1
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4A CL 2010 ITALHŰTŐ HASZNÁLATA

A Catler CL 2010 italhűtő a Catler BM 8010, 
BM 8030 és SP 8010 kannák kiegészítő 
tartozéka. Tartsa be az adott kanna használati 
útmutatójában található utasításokat. 

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
1.  Az első használat előtt távolítson el 

az italhűtőről minden csomagolást, 
reklámmatricát/címkét.

2.  Az összes alkatrészt mosogatószeres 
meleg vízben mossa el. Öblítse le és törölje 
szárazra.

 

HŰTÉS
1.  Csavarja le a kupakot, és öntsön az 

italhűtőbe tiszta és hideg vizet. A víz szintje 
NEM LÉPHETI TÚL a rozsdamentes acél 
edény belsejében lévő menet alsó szélét. 

2.  Tegye fel a kupakot, és alaposan húzza meg. 
A konyhai mosogató fölött fordítsa a hűtőt 
fejjel lefelé, hogy meggyőződjön róla, a víz 
nem folyik ki.

3.  Az italhűtő külső felületét és kupakját törölje 
szárazra. 

4.  Győződjön meg róla, hogy a burkolat 
száraz és tiszta, és tegye be a hűtőt 
a védőburkolatba. A burkolat külső felületét 
törölje szárazra.

5.  Most tegye be a védőburkolatban lévő hűtőt 
kb. 12 órára a fagyasztóba.

ITAL KÉSZÍTÉSE
1.  Készítse el a kannában az italt, amit majd 

hűteni akar. Győződjön meg róla, hogy 
a szűrőt kivette a kannából. 

2.  A kannát vegye le az alapzatról, és tegye 
a konyhapultra. Várja meg, míg az ital 
szobahőmérsékletűre hűl.

3.  Az italhűtőt kb. 5-10 perccel korábban vegye 
ki a fagyasztóból, mielőtt a kannába tenné.

FIGYELMEZTETÉS:
A fagyasztóból kivett 
italhűtőt mindig 
a védőburkolatnál 
vagy a műanyag 
kupaknál fogja meg. 
Ügyeljen rá, hogy 
a keze száraz legyen. 
Soha ne érintse 
a rozsdamentes acél 
köpenyt. Fagyási 
sérüléseket okozhat. 

4.  Távolítsa el a kanna belső fedelét. 
5.  Egyik kezével tartsa az italhűtőt 

a védőburkolatánál fogva, a másikkal fogja 
meg a hűtő kupakját, és a kanna nagy 
fedelén lévő nyíláson keresztül tegye bele 
a kannába. 

6.  Hagyja az italt 30 percig - 1 óráig hűlni. 
Ezután vegye ki a hűtőt a kannából, és 
tálalja fel az italt.  

MEGJEGYZÉS
Az italhűtő kb. 10 °C-ra hűti 
le az italt (az italnak előzőleg 
szobahőmérsékletűnek kell lennie, 
a térfogata 1,2 l). A végső hőmérséklet 
persze függ az ital mennyiségétől, 
a hűtő behelyezése előtti 
hőmérsékletétől, a hűtés időtartamától, 
a környezet hőmérsékletétől stb.

 

A CL 2010 ITALHŰTŐ HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS:
A 2. lépést minden használat után 
ismételje meg.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
AZ ITALHŰTŐT MINDEN HASZNÁLAT 
UTÁN MEG KELL TISZTÍTANI.
1.   Csavarja le a kupakját, és öntse ki belőle 

a vizet. 
2.   Az összes alkatrész tisztításához csak 

meleg vizet használjon kevés konyhai 
mosogatószerrel, és puha szivacsot. 

3.   A kupakról vegye le a tömítést, és 
mossa el meleg vízben. Hagyja teljesen 
megszáradni, mielőtt újra összerakja. 

4.   Öblítse le és törölje szárazra. 

FIGYELMEZTETÉS:
A tisztításhoz 
ne használjon 
drótkefét, durva 
és maró hatású 
tisztítószereket, 
oldószert, benzint 
és hasonló 
anyagokat. Ezek 
visszafordíthatatlan 
károsodást 
okozhatnak 
a készülékben.
Az italhűtő 
egyetlen alkatrésze 
sem mosható 
mosogatógépben.

TÁROLÁS
•	 Az italhűtőt jól szellőző helyen tárolja. 

Ne tegye rá a kupakot, hogy ne 
keletkezzen benne kellemetlen szag.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki 
jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek 
és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s.,  
Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

 2017    Revison10/2017
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6RECEPTEK

HŰTÖTT SZILVAITAL
• 15 g szárított szilva • 30 g szárított galagonya (a cseregalagonya termése)
• 10 db szárított mandarinhéj • 2 g édesgyökér • 50 g kandírozott cukor

1.  Az italhűtőbe vizet töltünk, és éjszakára betesszük a fagyasztóba.
2.  A szárított szilvát, galagonyát, édesgyökeret és mandarinhéjat megmossuk, a kandírozott 

cukorral együtt betesszük a kanna szűrőjébe, és legfeljebb 1200 ml vizet öntünk hozzá.
3. A szilvaitalt 90 °C-on készítjük, majd 10 percig áztatjuk. 
4. A kész italt néhány percig hűlni hagyjuk, mielőtt beletesszük az italhűtőt. 
5. Az italt hagyjuk 30 percet - 1 órát hűlni. Kivesszük a hűtőt, és felszolgáljuk az italt.

TEAÁZTATÁS HIDEGEN
•  A hideg teaáztatás nem annyira a módszeren, mint a türelmen múlik. Az áztatáshoz 

megfelelő időre van szükség.
•  A hidegen áztatásra olyan tea alkalmas, amelynek alacsony a fermentációs szintje, mint 

a zöld tea, wu-lung, rózsavirág tea stb.
•  Az áztatás ideje általában 4-8 óra körül mozog, 8 óránál tovább nem javasoljuk áztatni, mert 

túl erős lesz, vagy penészedni kezd.
•  A hidegen áztatott teának friss édes íze van, nem kesernyés. Ez az édes ízű aminosavak és 

polifenolok felszabadulásának köszönhető, míg a keserű tein, koffein és tannin az alacsony 
hőmérséklet miatt nem szabadul fel könnyen.

ZÖLD TEA HIDEGEN, MANGÓVAL ÉS MARACUJÁVAL
• 12 g zöld tea • 1200 ml tiszta víz • ½ mangó • 1 maracuja • ½ kivi
• 40 g kandírozott cukor

1.  Az italhűtőbe vizet töltünk, és éjszakára betesszük a fagyasztóba.
2.  A mangót megmossuk, kimagozzuk és darabokra vágjuk. A kivit meghámozzuk, és 

darabokra vágjuk. A maracujának kivesszük a húsát.
3.  A mangót, a kivit és a kandírozott cukrot betesszük a kannába, és legfeljebb 1200 ml vizet 

öntünk hozzá.
4. Bekapcsoljuk a teakészítés üzemmódot (90 °C, áztatási idő 8 perc).
5. A kész italt néhány percig hűlni hagyjuk, mielőtt beletesszük az italhűtőt. 
6. Az italt hagyjuk 30 percet - 1 órát hűlni. Kivesszük a hűtőt.
7.  Miután kihűlt, beletesszük a maracuja húsát, hozzáadjuk a zöld teát, és 4 órán keresztül 

hagyjuk ázni. 
8. A kész italt felszolgáljuk.

Lehetséges alternatív receptek:  
zöld tea + szilva/méz/kumquat, rózsavirág tea + zöld tea/kumquat.

RECEPTEK
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