CLEVER DRIPPER®
NÁVOD K POUŽITÍ CLEVER DRIPPER – CHYTRÁČEK, zařízení pro přípravu kávy
Objem: S: 300 ml/L: 500 ml
Materiál:
•
•
•
•

Tělo dripperu: Eastman TritanTM
Patentovaná kulička pro ovládání průtoku, patentovaný silikonový prstenec: Silikonová pryž
Krycí víko, patentovaný uvolňovací prstenec, tácek: Akrylonitrilstyren
Papírový filtr (pouze některé modely): přírodní vlákna

Maximální tepelná odolnost: 100 C
Země původu: Dripper – Taiwan; Papírové filtry – Japonsko

Pokyny pro používání:
Doporučený postup, který je možno upravit podle osobních preferencí.
•
•
•
•
•
•

Připravte a vložte papírový filtr do Chytráčku, nalijte horkou vodu pro jeho zahřátí/propláchnutí a vypusťte vodu do šálku
pro jeho nahřátí. Před přípravou kávy vodu vylijte.
Hrubost mletí: hrubě až středně hrubě mletá káva.
Doporučená teplota vody: 90 až 96 °C.
Doporučený poměr mleté kávy a vody: 1:18 až 1:20.
Doporučená doba extrakce: 2 až 4 minuty.
Dobu louhování, hrubost mletí a poměr vody je třeba upravit podle osobních preferencí.

Kroky pro extrakci:
1.
2.
3.
4.

Vložte mletou kávu do dripperu, zalijte horkou vodou.
Přikryjte dripper víkem a nechte extrahovat.
Položte dripper na šálek nebo konvičku a nechte kávu automaticky vytéct směrem dolů.
Po vytečení kávy stačí zvednout dripper z šálku a výtok tekutiny se okamžitě zastaví.

Postup pro rozebírání:
1.
2.
3.

Zatlačte na kuličku pro ovládání průtoku z vnitřku dripperu pro oddělení spodního uvolňovacího prstence od těla dripperu.
Vyjměte silikonovou kuličku pro ovládání průtoku ze spodního uvolňovacího prstence.
zatlačte směrem nahoru silikonový prstenec ze dna dripperu pro jeho oddělení od těla dripperu a tím dokončíte rozebrání
všech částí.

Postup pro sestavování:
1.
2.
3.
4.

Umístěte silikonový prstenec do spodní drážky a pevně jej přitlačte, aby dobře pasoval.
Nasaďte spodní uvolňovací prstenec do těla dripperu (ujistěte se, že čtyři spojovací body na prstenci odpovídají drážkám na
dně dripperu).
Nainstalujte silikonovou kuličku pro ovládání průtoku na tyčku spodního prstence větším otvorem obráceným k tyčce, a
pevně zatlačte tak, aby správně zapadla.
Dokončete sestavování všech částí a máte dripper připraven k použití.
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Součásti:

POZNÁMKY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ujistěte se, že máte všechny součásti správně umístěny a nasazeny do dripperu, než produkt použijete. A nedotýkejte se
uvolňovacího prstence během používání pro zamezení úniku tekutiny.
Pokládejte dripper na ploché povrchy nebo na tácek, případná vyboulenina by mohla tlačit na uvolňovací prstenec a spustit
vypouštění tekutiny.
Používejte a ukládejte mimo dosah malých dětí pro zamezení jakýmkoliv potenciálním rizikům.
Produkt je třeba mýt ručně pomocí měkké houby a neutrálních čisticích prostředků.
NENÍ určeno pro použití v mikrovlnné troubě. NENÍ určeno pro použití na sporáku.
Pozor, ať vám produkt nespadne z výšky nebo nedojde k silnému nárazu, mohlo by dojít k prasknutí.
V případě viditelných prasklin na produktu nebo prasknutí součástí, prosíme, zakupte příslušné náhradní díly.
Pravidelně myjte a čistěte pro zajištění bezpečnosti produktu a prodloužení životnosti produktu.

VÝROBCE: E.K.INT’L CO., LTD.
Adresa: 2F-10, No. 270, Sec.5, Chung-Hsiao E. Rd., Taipei, 110, Taiwan.
TEL: +886-2-2720-6058
JJLMT@MS25.HINET.NET
WWW.HANDYBREW.COM

Dovozce: doubleshot s.r.o., Těně 15, 338 45 Strašice, Česká republika, IČ: 29105170, DIČ: CZ29105170, www.doubleshot.cz
Provozovna dovozce: Dehtáry 37, 250 91 Zeleneč, Česká republika, telefon: +420 314 004 550, info@doubleshot.cz
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