Zevro dávkovač cukru – návod na použití
3.
4.

element vložíme do ovládací páky, páku držíme v jedné ruce ze užší část, druhou rukou
uchopíme element tak, aby nápis 1TS (¼ TS nebo ½ TS) byl nahoře – natočením a
posunutím zapadnou drážky elementu do čepů na páce.
Takto složenou páku s elementem vložíme do dávkovače a zatlačíme ovládací pákou
element do otvoru s pružinou. Šroub s páčkou musí být mírně povytažený a natočený ve
směru šipky „OPEN“
Pootočte šroubek s páčkou ve směru šipky „LOCK“ o 90° a tím zajistíte páku.

Použití
Vložte do dávkovače zvolený dávkovací element dle postupu popsaného výše. Opatrně sejměte
víko, naplňte zásobník cukrem a vraťte víko na své místo. Cukr dávkujeme mačkáním ovládací
páky. Případně můžeme sypat cukr přes víko tak, že ovladač výstupu cukru natočíme do vybrané
polohy a otočením dávkovače dnem vzhůru sypeme cukr. Ovladač výstupu cukru má tři polohy.
V první poloze je víko uzavřeno, otočením ovladače výstupu cukru ve směru hodinových ručiček
otevřeme otvor pro jemnější sypání a otočením ovladače proti směru hodinových ručiček
otevřeme otvor většího průměru pro intenzivnější sypání.

Čištění/demontáž
1. Úplně vyprázdněte zásobník cukru.
2. Mačkejte ovládací páku dokud nevyprázdníte cukr z odměřovacího elementu.
3. Pro demontáž zatlačte na ovládací páku a držte ji stlačenou (dávkovač držte dnem
vzhůru), otočte o 90° páčkou šroubku (poz. 9) na dně dávkovače proti směru
hodinových ručiček – ve směru šipky OPEN.
4. Opatrně šroubek povytáhněte o několik milimetrů a uvolněte ovládací páku. Ovládací
páka společně s odměřovacím elementem jsou tímto demontovány.
5. Odměřovací element vyjměte z ovládací páky tak, že do levé ruky uchopíte ovládací
páku za užší část. Nahoře budete mít odměřovací element, ten uchopíte pravou rukou a
posunete směrem dolů dokud se nezastaví o doraz. Pak odměřovací element opatrně
natočíte nahoru a vytáhnete. Element je v ovládací páce uložen na dvou malých
výstupcích, které zapadají do drážek na bocích elementu.
6. Všechny díly můžete umýt ve vrchní části myčky na nádobí nebo v teplé vodě s trochou
saponátu a osušte je měkkou utěrkou – nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, houbu
nebo utěrku.
Opětovná montáž/výměna odměřovacího elementu
1. Vyberte odměřovací element, který budete chtít použít. K dispozici jsou 3 odměřovací
elementy: 1TS – čajová lžička, ½ TS – polovina čajové lžičky a ¼ TS – jedna čtvrtina
čajové lžičky. Jeden element je vložený v dávkovači cukru a další dva jsou v papírové
krabičce uvnitř dávkovače.
2. Montáž dávkovacího elementu je obráceným postupem k demontáži. Dávkovací
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Název
Ovladač výstupu cukru
Víko
Zásobník
Ovládací páka
Pružina
Odměřovací element
Vnitřní základna
Základna
Šroub s páčkou

