
NÁVOD  K  VÝROBĚ 

LEDOVÉ  TŘÍŠTĚ  A  PÉČE  O  STROJ

Datum vydání: 20. 3. 2018.

PÉČE O STROJ A HYGIENA PROVOZU

OBECNÁ DOPORUČENÍ
• Před tím, než začnete stroj umývat nebo jakkoliv čistit, vždy mějte stroj odpojený od 

přívodu elektrické energie.

• Je striktně zakázáno jakkoliv omývat stroj, když je pod elektrickým proudem.

• Před zahájením manipulace se strojem (čištění, údržba), prosím použijte ochranné 
pracovní pomůcky, např. rukavice, ochranné pracovní brýle apod.

DENNÍ ÚDRŽBA
• Každý den omývejte stroj neparfémovanou hygienickou utěrkou a to po celé jeho ploše.

• Každý den vylévejte nádržky, které odchytávají zbytkovou směs. Nádržky vždy 
opláchněte pod tekoucím proudem pitné vody.

• Obecně platí, že čím čistší stroj máte, tím více ledové tříště prodáte.

10ti DENNÍ ÚDRŽBA
• Dle návodu výrobce stroje odmontujte ze stroje míchací nádrž, těsnění, míchací spirálu 

a ventily, kterými dávkujete ledovou tříšť. 

• Tyto součástky umyjte v horké vodě ideálně za použití saponátu, hygienicky čistého 
kuchyňského kartáče na nádobí a samozřejmě za použití rukavic. Při použití špinavého 
kartáče může dojít k mikrobiální kontaminaci výrobníku a posléze připraveného výrobku. 

• Všechny součástky nakonec umyjte pod tekoucí vodou. Těsnění vyčistěte také za použití 
vhodného desinfekčního prostředku. 

• Poklop míchací nádrže umyjte a očistěte vždy pouze vhodným papírovým ubrouskem 
či neparfémovanou hygienickou utěrkou za použití vhodného čistícího prostředku.

• Rotační válec (bez míchací spirály) umývejte vždy pouze vhodným papírovým 
ubrouskem či neparfémovanou hygienickou utěrkou za použití vhodného čistícího 
prostředku. 

• Po složení všech součástí do původního stavu naplňte nádrž 1 litrem pitné vody 
a dezinfekčním prostředkem pro gastronomii. Stroj poté spusťte a nechte 30 minut pouze 
míchat vodu (nemrazte). Poté vodu vypusťte. 

• Nakonec vlijte 2 litry pitné vody (bez dalších desinfekčních prostředků) do nádrže 
a po 5 minutách míchání (opět bez mrazení) vodu vypusťte. 

• Pro čištění stroje prosím použijte pouze vhodný dezinfekční prostředek pro gastronomii. 
Udržujte základní hygienická pravidla. 

• Nemyjte žádnou z výše popsaných součástek v myčce. Nepoužívejte pro umytí houbičky, 
ani žádná rozpouštědla.

PÉČE O STROJ A HYGIENA PROVOZU
Nikdy nespouštějte stroj bez poklopů míchacích nádrží.

Před sundáním poklopu na míchacích nádržích vždy vypněte stroj 
od přívodu elektrické energie.

Ve stroji (a v míchacích nádržích) jsou pohybující-se části, 
které mohou způsobit úraz.

Vždy vypněte stroj a odpojte jej od přívodu elektrické energie, 
než začnete jakkoliv manipulovat s produktem uvnitř nádrží.
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SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVA KONCENTRÁTU 
PRO LEDOVOU TŘÍŠŤ

• Po doručení produktů Calippo Slush distributorem 
je uskladněte v suchu a chraňte před přímým slunečním 
zářením.

• Produkty po celou dobu skladování udržujte v pokojové 
teplotě.

• Pokud budou produkty krátkodobě vystaveny mrazu během 
transportu, nechte je před použitím, 
alespoň 45 minut odstát.

• Pro přípravu koncentrátu si nachystejte 
dvě nádoby, ideálně s měřítkem objemu (mililitráž).

• Do čisté nádoby vlijte 5 litrů (studené) pitné vody a 1 litr 
tekutého koncentrátu Calippo Slush (v poměru 5:1 – zajistíte 
správnou chuť a konzistenci výsledného produktu).

• Čím je použitá voda studenější, tím rychleji bude ledová tříšť 
ve stroji připravená.

• Připravenou tekutinu vlijte do nádrže stroje na ledovou tříšť.

• Danou nádrž stroje mějte vždy při naplňování vypnutou 
(mražení, světlo, míchací cyklus).

• Ihned poté můžete zapnout stroj a začít míchat ledovou tříšť.

• Ledová tříšť bude připravena za cca 90 minut.

TRVANLIVOST LEDOVÉ TŘÍŠTĚ

• 2 roky od data výroby (produkt nesmí být otevřen)

• 1 měsíc po otevření produktu.

• Již namíchaná ledová tříšť může být umístěna ve stroji 
maximálně 10 dní.

6 l5 l1 l + + =
VODASLUSH

DŮLEŽITÉ INFORMACE O STROJI 
CALIPPO SLUSH

UMÍSTĚNÍ STROJE V PRODEJNÍM MÍSTĚ

• Nedávejte stroj do těsné blízkosti tekoucí vody (vedle dřezu); 
od dřezu vždy držte bezpečnou vzdálenost 50cm

• Obecně platí, že stroj Calippo Slush musí mít po svém obvodu 
prostor alespoň 25 cm a to zdůvodu správné cirkulace 
vzduchu a chlazení stroje.

• V ideálním případě se vyvarujte umístění stroje přímému 
slunečnímu svitu.

• Zajistěte pevnou a stabilní podstavu, tak aby nehrozilo 
zřícení stroje z výšky.

• Umístěte stroj tak, aby byl viditelný pro zákazníky – 
maximalizujete tak své prodeje.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ STROJE

• Vždy se řiďte instrukcemi, které jsou v návodu na obsluhu 
stroje od jeho výrobce. Respektujte i maximální kapacitu 
nádrže u vašeho přístroje.

• Nezapomeňte vždy na:  

1. Zapnutí stroje

2. Zapnutí mrazicího cyklu

3. Zapnutí míchacího cyklu, tak aby tříšť byla stále promíchávána 

SERVIS V PŘÍPADĚ PORUCHY STROJE

• V případě jakékoliv poruchy prosím volejte svého 
obchodního zástupce, který zajistí opravu či výměnu stroje.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O STROJI SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVA KONCENTRÁTU 
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