
ISI CREAM PROFI WHIP PLUS for professionals 

 

Инструкции за безопасност 

 
-  Никога не прилагайте сила 

- Спазвайте инструкциите за безопасност от 

опаковката на патроните 

- Пазете патроните от директна слънчева светлина и 

топлина над 50 C/ 120 F 

- Пазете компонентите на продукта и патроните 

далеч от деца 

- Работете с продукта само когато е пълен 

- Използвайте продукта само за целите упоменати в 

тази инструкция 

- Комбинирайте главите и бутилките на сифони само 

от един и същ вид. 

- Никога не комбинирайте части от iSi Cream Profi 

Whip с части произведени от други производители 

- Никога не монтирайте главата на сифона накриво 

- Никога не се надвесвайте с тяло над сифона когато 

завивате патрона 

- Никога не отвивайте главата на сифона от сифон 

под налягане 

- Никога не използвайте лоста на сифона като дръжка 

за носене 

- Никога не нагрявайте сифона iSi Cream Profi Whip 

- Никога не съхранявайте пълен сифон във фризер 

или отделение за дълбоко замразяване 

- Сифона е съд под налягане. Падането и/или 

нараняването може да превърне съда в източник на 

натравяне и може да не може да се използва повече. 

Моля да бъде отнесен съда за проверка до 

сервизния център. 

- Разглобявайте сифона само в случай, че ще бъде 

почистван според  глава    „ Основно почистване” 

- Проверете взаимодействието на почистващите 

продукти/ дезинфектанти с материала на сифона 

- Не извършвайте никакви поправки по сифона. Това 

води до загуба на гаранцията. 

- Прочетете инструкциите добре и съхранявайте на 

безопасно място за да се избегнат грешки при 

работата. 

 

Инструкции за употреба 

 

Важно: Разглобявайте сифона  на отделни компоненти 

преди използването за първи път.Махнете заключващия 

механизъм за транспортирането от клапата. Извършете 

основно почистване както е описано в гл. „ Основно 

почистване” 

 

Преди да напълните 

Важно: Моля следвате снимковата последователност на 

плика 

1. Проверете дали уплътнението е монтирано на 

главата на сифона 

2. Монтирайте клапата в главата на сифона 

3. Отстранете /развъртете го/ жълтото капаче 

върху клапана на главата. Леко (не прекалено 

стегнато) завинтете декоратора към клапата за 

разпръскване докато повече не се върти. 

Едновременно с навиването на декоратора, 

притискайте нагоре дюзата, която се намира 

от долната страна на главата, така че 

декоратора и дюзата да се свържат плътно 

заедно. 

Пълнене 

4. Напълнете бутилката със сместа 

Важно: Максималното ниво на напълване е 

0,5 л. или 1 л. Моля обърнете внимание на 

външното обозначение на бутилката  за ниво, 

както и на основата на бутилката.Не 

препълвайте! Останалото празно място се 

изисква за по –добри резултати в 

набухването. Използвайте мерителна чаша. 

Напълно разтворете захарта и прахообразните 

съставки и др в сместа преди напълването за 

да избегнете образуването на гарнули. Не 

използвайте съставки със семена или плодови 

ципи 

Зареждане 

При поставяне на декоратора – свалете главата на сифона 

и при навиване на самия декоратор, придържайте дюзата, 

която се намира в долната част на главата – спазването на 

това условие е много важно, за да не изпуска газа след 

зареждане и за получаване на хубаво набухнала сметана. 

5. Завийте главата върху бутилката от 

неръждаема стомана, така че да бъде права и 

уплътнена добре. 

Внимание: Никога не монтирайте главата на 

сифона накриво 

6. Сложете 1 оригинален iSi патрон в държателя 

на патрона както е показано на фиг.6 

Важно: Никога не слагайте патрона ако няма 

монтиран накрайник за декорации върху 

пръскащата клапа 

7. Завийте държателя с патрона към главата 

докато чуете че цялото съдържание на 

патрона се изпусне в бутилката. 

Важно: Никога не се надвесвайте или 

излагайте тялото си над сифона при завиване 

на държателя с патрона. 

Важно: Сега вече сифона е под налягане 

 

8. Разтърсете добре сифона. 

Забележка: Доброто разтърсване на сифона е  важно за 

постигането на оптимална консистенция на вашия 

продукт. Прекаленото разклащане води до втечняване на 

продукта и ще бъде невъзможно да се изпръска цялото 

съдържание от бутилката. 

 

Примерна таблица за сравнение за брой разклащания : 

Вид сметана Процент 

масленост 

Разклащания 

на патрон 

Прясна 

сметана 

36% 

33% 

3-4 

4-5 

Стабилизирана 

сметана ( от 

полица) 

32 % 5-6 

  При  приготвяне на смес с по –ниско съдържание на 

масленост (минимум 30 %) или ако сместа е прекалено 

лека, разклатете отново при необходимост. 

 

9. Отвийте патрона и изхвърлете празния патрон 

Важно: Може да чуете слаб свистящ звук 

докато отвивате държателя с патрона , което е 

нормално за сифона 

10. Повторете стъпки 6 до 9 когато използвате 1 

л. сифон. Важно:  Само 1 патрон iSi е 

необходим за сифон 0,5 л.. Сифон от 1 л. 

изисква 2 iSi патрона за напълването, дори то 

да е по –малко количество 

 

Приготвяне/ Изпръскване на сметаната 

11. За да изкарате съдържанието , наклонете 

сифона надолу ( като накрайника за 

декорация е  във вертикална позиция) и леко 

натиснете лоста.  

Важно: Изпръскайте малко количество за да 

пробвате гъстотата 

 

Важни инструкции за употреба 

Основни  

- Ако сифона не се държи правилно когато се пръска 

( с главата надолу и накрайника във вертикална 

позиция) се губи от налягането , което може да 

доведе до невъзможност да се изпръска цялото 

съдържание от бутилката. 

- Самата сметана трябва да бъде охладена когато се 

налива в бутилката. 

Важно: Никога не съхранявайте пълната бутилка във 

фризера или отделението за дълбоко замразяване 

- Сметаната трябва да се изпръсква от сифона 

непосредствено преди консумация 

- Периодично почиствайте декоративния накрайник 

по време на употреба ( на всеки 1-2 часа) 

- Регулярно смазвайте държателя на патрони и 

клапата ( обикновено олио като слънчогледовото 

или захтин трябва да се използва)  

Сервиз: 

- Резервни части могат да бъдат закупени 

индивидуално на ниски цени 

Важно: не правете никакви поправки на 

сифона iSi Cream Profi 

- Свържете се с местния дилър за резервни части 

- Винаги изпращайте цялия сифон за поправка ( напр. 

Глава и бутилка) 

Съхранение: 

Ако сифона няма да използва скоро, дайте 

възможност на елементите на изсъхнат на 

чисто място ( не забърсвайте с кърпа). 

Съхранявайте сифона с всички  части 

разглобени и работете само с чисти части и 

ръце 

Важно:наблюдавайте валидните хигиенни 

изисквания 

 

Почистване 

Важно: Проверете съвместимостта на 

материала с разтвора за пчоистване преди да 

използвате за почистване( виж” списък на 

материалите) 

Важно: За механичноили ръчно почистване, 

внимателно подбрете подходящия разтвор 

или комбинирайте с подходящ дезинфектант. 

Времето з ареакция на избраната температура 

за важни за добрите почистващи резултати. 

Основно почистване: 

Моля следвайте последователността на 

папката с инструкции 

А. Натиснете лоста докато се изпразни 

сифона напълно и няма налягане. Свалете 

главата от бутилката. 

В. Махнете накрайника за украса. За да го 

направите добре, задръжте клапата на синята 

част от вътрешната страна на главата. След 

това дръпнете клапата от главата. 

Важно: На този модел пружината е фиксирана 

и не може да се махне. 

С. Махнете уплътнението на главата за 

основно почистване  

D. Измийте отделните компоненти с топла ( 

не гореща!) питейна вода и почистваща 

течност, а клапата , накрайника с малката 

четка. Изцяло отстранете остатъците от 

мазнина и протеин. 

Е. Сложете елементите в съдомиялната или 

измийте ръчно. 

Важно: Не мийте държателя за патрони в 

съдомиялната. Никога не използвайте 

специални препарати за неръждавейка, такива 

които надраскват гъбички/четки.

Дезинфекция: 

Всички части на сифона , които влизат в контакт с храна могат 

да бъдат почистени нормално и после дезинфекцирани. 

Съблюдавайте  инструкциите за употреба за препарати 

подходящи за почистване и дезинфекция. 

 

 

 

 

 

Периодично почистване 

Накрайника може да бъде свален по всяко време за 

периодично почистване или може да бъде 

изплакнат с питейна вода докато е прикрепен към 

сифона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бързо почистване 

 

1.Натиснете лоста докато сифона бъде изпразнен напълно и 

няма налягане. Махнете главата от сифона. 

2. С 0,5 л или 1л. топла вода и един патрон iSi следвайте стъпки 

от 4 до 9 според Инструкциите за употреба 

3. натиснете няколко пъти лоста ( с глава насочена надолу) за 

да изпразнете бързо сифона и за да се убедите че сифона не е 

под налягане 

4. разглобете сифона iSi Cream profi на отделни компоненти. 

Важно: Бързото почистване не може да замени основното 

почистване 

 

Отстраняване на неизправности 

Важно: не използвайте сила за да отворите сифон под налягане 

iSi Cream Profi Whip 

 

Освобождаване на налягането 

Сложете сифона изправен, сложете кърпа върху клапата или 

върха и леко натиснете лоста докато няма повече налягане в 

сифона. Само след това можете да отвиете главата на сифона от 

бутилката. 

 

Пр 1: : Съдържанието не  може да бъде изпръскано от 

накрайника. 

Причина 1: Има блокаж причинен от неразтворени съставки 

или захар. Решение:- Освободете налягането и после следвайте 

стъпките при „ Основно почистване”. 

-Убедете се че прахообразните съставки са напълно разтворени. 

Причина 2: Съдържанието е прекалено гъсто поради прекалено 

изстудяване 

Решение: Избягвайте замразяването на съдържанието 

 

Пр2: Сметаната или десерта са станали прекалено гъсти 

Решение: 1. Намалете интензивността и броя на разтърсваниятя 

на сифона след зареждането на новия патрон за следваща 

употреба 2. Следвайте инструкциите за разклащане на сифона 

под „ Смяна на патрон” 

  

Пр3: Няма достатъчно или никакво налягане в сифона 

Решение 1: Използвайте само iSi оригинални патрони 

Решение 2: Не използвайте повторно празните патрони; те 

следва да се изхвърлят незабавно 

Решение 3: Използвайте сифона с главата надолу и накрайника 

във вертикална позиция, за да не се губи от налягането. 

Решение 4 : Погледнете „ Зареждане на патрон” за нужното 

количество патрони , които да използвате. 

 

Пр 4: Използвани са прекалено много патрони 

Решение 1: Следвайте „ освободете налягането” . Сифона е 

готов за употреба отново 

Решение 2: Погледнете „ зареждане на патрон” за нужното 

количество патрони , които да използвате 

 

Пр5: Сместа е прекалено течна 

Причина: Сифона е бил препълнен 

Решение: „ Освободете налягането”. Изсипете излишното 

количество. Сега отново може да използвате сифона. 

Погледнете „ Напълване” за максималното количество  на 

съдържанието.  

Причина 1: Сифона не е бил разтърсен достатъчно пъти или 

въобще не е бил разклащан. Решение: Следвайте инструкциите 

за разклащане в гл ”Зареждане на патрон”  

Причина 2: Съдържанието не е било достатъчно 

студено 

Решение: След като сифона Cream Profi Whip  е 

напълнен и готов за употреба, охладете в 

хладилника за 1-2 часа. 

Убедете се че сифона Cream Profi Whip се 

съхранява в хладилника между ползванията. 

 

Причина 3: Сметаната не съдържа достатъчно 

мазнини , не е маслена достатъчно 

Решение: Сметаната трябва да има съдържание на 

мазнини между 32-36 % . Минималният процент 

трябва да е 30 % 

 

Причина 4: няма достатъчно патрони или патрони 

които не пасват , или са били използвани 

Решение: Погледнете „ Зареждане на патрони” за 

нужното количество  патрони.Използвайте само 

оригинални iSiпатрони. 

 

Пр 6:  Патроните на сифона не са били 

продупчени 

Причина: Изполаваните патрони не са оригинални. 

Решение: Използвайте само оригинални патрони 

Причина: Патрона е бил сложен не правилно 

Решение: Поставете патрона правилно ( погледнете 

последователността на папката с инструкции, 

стъпка 6) 

Причина: Пробиващата игла е била повредена 

Решение: Изпратете сифона до най-близкия 

сервизен център 

 

Пр 7: Накрайника за украса не може да бъде свален 

Причина: накрайника е бил завит прекалено 

стегнато 

Решение: „ Освободете налягането” . Следвайте 

стъпки 2 на „ основно почистване”. Ако пак е 

невъзможно да свалите накрайника, изпратете 

целия сифон до сервизния център. 

Не заиввайте прекалено стегнато накрайника, само 

докато спре да се върти. 

 

Пр 8: Трудно е да са завие държателя за патрони 

Причина: използвания патрон не е оригинален 

Решение: използвайте само оригинални iSiпатрони 

 

Причина: Има прекалено много отпор / заяжда 

резбата на държателя на патрона и иглата за 

пробиване 

Решение: Постоянно смазвайте резбата на 

държателя ( обикновено с олио, зехтин) 

 

Пр 9: Газът изтича от клапата на накрайника за 

украса по време на зареждане 

Причина 1: Сифона е бил зареждан без да е сложен 

накрайника  

Решение: Убедете се , че накрайника е сложен / 

завит на клапата преди да сложите патрона. 

Причина2: Уплътнението е изхабено/ наранено 

Решение: „ Освободете налягането” Заменете 

клапата за пръскане 

Пр. 10 Газът изтича между бутилката и главата по 

време на зареждане  

 

 

 

 

Причина 1: Липсва уплътнение 

Решение: „ Освободете налягането” Сложете 

уплътнението на главата 

 

Причина 2: Главата не е била добре завита. 

Решение: Завийте главата според инструкциите 

така че да е права и добре прилепнала 

 Причина 3: Бутилката е повредена по резбата 

Решение: „ Освободете налягането” изпратете 

сифона до близкиа сервиз или дилър  

 

Дистрибутор за България: ВРИТА ООД,  

гр. Бургас, Княз Борис І №2, ет. 1,  

тел. 056/840401 , тел./факс: 0568840967 

vrita@vrita.net , www.vrita.net 

 

Закупувайки ISI Cream profi Whip Вие сте избрали 

иновативен продукт и качествен продукт на фирма 

iSi за професионалисти в кухнята. Може да се 

използва за приготвянето на прясна бита сметана 

който е лек и пухкав, бита сметана овкусена със 

сироп и вкусни леки деерти за секунди. Удвоява до 

два пъти количеството сметана в сравнение с 

другите методи. 

Важно! iSi Cream Whip не е подходящ за горещи 

ястия, супи, сосове или еспуми 

Важно! Използвайте само оригинални патрони, на 

които има логото  iSi в червено 

 

Характерситики на продукта: 

 

- Подходящ само за студено приложение 

- Издръжлива бутилка от неръждаема стомана  - мат 

- Максимално напълване на обем от 0.5 л или 1 л.  

- Глава от неръждаема стомана със защитен силиконов 

захват и подвижно бутало от неръждаема стомана за по –

лесно почистване 

- Лост  с функция спираща капенето 

- Уплътнение на главата с вътрешен пръстен за по –лесно 

почистване 

- Декоративен накрайник с резба от неръждаема стомана 

- Хромиран държател за патрона 

- Специална четка за лесно почистване 

- Възможност за миене в съдомиялни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък  на материалите и резервните части 

 

Съставните части  

са показани на 

малката папка с 

инструкции -

Компоненти 

Номер на 

частта 

Материал 

Бутилка от 

неръждаема 

стомана 

- Неръждаема 

стомана 

Държател на 

патрона 

2204001 Хромиран 

цинкова отливка 

Подвижна дюза 2205001 Неръждаема 

стомана, 

polyoxymethylene 

( POM), nitrile 

butadiene rubber 

(NBR) 

Уплътнение на 

главата 

2234001 Thermoplastic 

elastomer (TPE) 

Почистваща 

четка 

2236001  

Глава на сифона 2305001 Неръждаема 

стомана, 

polyoxymethylene 

( POM), силикон 

Декоратор 

/накрайник/  

2306001 Polypropylene (PP) 

неръждаема 

стомана 
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