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Упътване 
(виж картинките на разгъващата се 

страница на корицата) 

1.Главата на уреда се отвива от бутилката 

(ако бутилката се използва за пръв път или 

не е употребявана отдавна,да се изплакне 
добре с хладка вода). 

2.Напълва се с добре изстудена прясна 

сметана. Никога не използвайте повече от 
отразеното на дъното на Вашия уред 

максимално посочено количество. (при 

0,25л. максимум 250мл.; при 

0,5л.максимум 500мл.) Вашият EASY 

WHIP увеличава обема на сметаната 5 
пъти и  е специално разработен за 

любители на неподправената бита 

сметана. 
Ако все пак не желаете да се откажете от 

сладкото,моля,по възможност използвайте 

захарен сироп. При използване на захар 
или втвърдител за сметана, преди 

напълване разбъркайте добре до 

пълното им разтваряне, за 
предотвратяване образуването на бучици. 

3.Уверете се, че уплътнението е добре 

поставено в главата на уреда. След това 
поставете главата върху бутилката и 

завийте както е указано: Завийте главата 

по посока на часовниковата стрелка, 
докато усетите съпротивление,направете 

четвърт оборот в обратна посока. 

Никога не поставяйте главата накриво! 

4.Гарниращата дюза с капачето се 

изважада от отвора, а патрона се поставя в 

накрайника за патрони както е показано. 
5.Завийте накрайника с патрона в резбата 

на главата, докато чуете съскащ звук 

(използвайте само 1патрон за 1 доза) 
3-4 пъти разклатете добре. Сметаната е 

готова за употреба. При добре изстудена 

или лека сметана да се разклати до 10 
пъти. След това се отвива поставката за 

патрона. При отвиваненто се чува леко 

съскане,което е нормално. 

6.Гарниращата дюза се поставя върху 
главата на уреда. За шприцоването, уредът 

трябва да се наклони надолу и 

страничното копче трябва да се натисне 
леко. 

Ако сметаната все още не е достатъчно 

твърда,разклатете още малко уреда. 
Когато уредът е пълен може да се 

съхранява в хладилник, но никога в 

камерата или във фризера за дълбоко 

замразяване. 

Преди да оставите уреда в хладилник, 

свалете гарниращата дюза и я  изплакнете 
под течаща вода. След това я поставете 

отново. 

 

Важни напътствия за употреба-- 

Обърнете внимание на това: 

 Вашият EASY WHIP  е 
специалист в приготвянето на 

бита сметана. Ако все пак 

желаете да добавите съставки,те 
трябва да са само течни или 

прахообразни, като преди да 

бъдат добавени трябва да се 
разтворят/разбъркат в малко 

сметана. 

 Продължителното разклащане 
прави сметаната доста твърда и 

пълното й почистване е доста 

трудно. 
 Сметаната трябва да се 

шприцова непосредствено 

преди консумация. 
 Ако уредът не се обърне 

вертикално, е възможно спадане 

на налягането,което прави 
пълното изпразване на уреда 

невъзможно. 
 Уредът да се съхранява отворен, 

ако не се използва дълго време. 

 Тялото на уреда е с вътрешно 
покритие, което улеснява 

неговото почистване-да не се 

използват остри предмети! 

 Да не се излага на топлина или 
непосредствено слъчево 

влияние! 

 Не отваряйте със сила уред, под 
налягане! 

 При почиставне разглобявайте 

само онези части, които са 
показани на картинките. 

 За резервни части се обърнете 

към Вашия специализиран 
търговец-вносител или 

директно към ISI. 

 Завивайте само ISI глави 

върху ISI тела. Марката ISI е 

щампована вурху главата на 

уреда и върху накрайника за 

патрони ISI, а ISI бутилката е 

щампована на дъното. 

Използвайте само ISI 

оригинални части! Никога не 

комбинирайте чужди 

продукти с ISI части! 
 Не правете самодейно промени 

по уреда! 

 За поправка изпращайте само 
окомплектован уред (глава и 

бутилка). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Разрешете проблема 
Не чувате съскащ звук при 

завиването на патрона. 
Използвали сте неподходящ вид 

патрон/или вече празен (ако е 

така то той вече ще бъде 
пробит) 

 

Използвайте само ISI 

патрони... 

 

Не сте натиснали бутона за 

шприцоване и въпреки това, 

сметаната излиза от 

дозиращата дюза и не може 

да бъде спряна. 
 Използвани са съставки като 

прахообразна/пудра захар, 
втвърдител за сметана и др., 

които не са се разтворили 

напълно, блокирали са буталото 
и са повредили шприцоващия 

вентил/бутало. 

Използвайте само 
съставки,които се разтварят 

напълно. Преди напълването на 

уреда,разбъркайте добре. 
Изпратете уреда на фирма ISI 

или на ISI сервиза. 

При завиването на патрона 

има изпускане газ между 

бутилката и главата. 
1.Липсва уплътнителя. 

2.Уплатнителят е повреден. 
3.Главата не е завита 

достатъчно здраво. 

4.Тялото на бутилката е 
повредено в горния си край. 

 

1.Поставете уплътнителя в 
главата на уреда. 

2.Поставете ново уплътнение. 
3.Завийте здраво главата според 

упътването. 

4.Изпратете уреда на фабриката 
ISI или сервиза й. 

След приготвяне сметаната 

остава течна. 
1.Уредът не е разклатен 
достатъчно. 

2.Използвана е  недостатъчно 

изстудена лека или дълготрайна 
сметана. 

3.Уредът не е бил обърнат 

вертикално при натискане на 
бутона. 

1.Разтърсете силно още веднъж. 

2.Изплвайте само добре 
изстудена лека или дълготрайна 

сметана и разтърсете добре 

около 10 пъти. 
3.Преди да натиснете бутона, 

винаги обръщайте уреда “с 

главата надолу” 

Сметаната е доста твърда и 

излиза при шпроцоване извън 

дюзата: 
Уредът е бил разклатен доста. 
Да не се разклаща при всяко 

шприцоване. 

 

 

 

 

Почистване 
Вашият ISI сифон за сметана се 

състои от малко на брой части, лесни 
за почиставне. Преди почиставне 

изпразнете уреда напълно. За тази 

цел натискайте бутона толкова дълго, 
докато от дюзата не излиза никаква 

сметана/газ. Оставащото в бутилката 
съдържание отговаря максимално на 

1 кафяна лъжичка течна сметана. 

Пътят към чистия ISI уред. 

1. Развийте главата на уреда,извадете 

гарниращата дюза, свалете 

уплътнението от вътрешния ръб. 
2. Изплакнете вентила под течаща 

вода, като междувременно натискате 

здраво бутона многократно (докато 
чуете “щракване “). 

3. Главата,дюзата,уплътнението, 

бутилката се почистват основно с мек  
миещ препарат. 

Да не се мие в миална машина и да 

не се изварява! 
 

 

 
 

Инструкции за сигурност 

Уредът EASY WHIP е пригоден само 

за употерба в домакинството, а не за 

професионални нужди. 
За патроните за сметана важат 

правилата за сигурност, отпечатани 

върху опаковката им. Сметановите 
уреди са съдове под налягане, за 

които важат особени предпазни 

мерки. 
 Не използвайте повредени  уреди; 

уред, повреден при падане трябва да 

бъде проверен от нас преди да бъде 
използван отново. 

Патроните за сметана и сифоните за 

сметана да се съхраняват на място, 
недостъпно за деца. 

Не се навеждайте над уреда, докато 

завивате патрона! Главата ISI се 
завива лесно върху бутилката ISI. 

Никога не поставяйте накрайника 

за патрони и главата накриво! 
Никога не прилагайте сила! 

Моля, избягвайте всякаква собственоръчна 

манипулация, тъй като това прави 
гаранцията и надежността,дадена от нас 

невалидни. 

Запазете тази инструкция , за да 
предотвратите грешки в употребата. 

Този уред служи само за упоменатите в 

тази инструкция цели на употерба! 
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