
Edelstahl Isolier-Milchbehälter

Stainless steel vacuum milk container

Récipient à lait isolant en inox

Contenitore termico in acciaio inox 
per il latte

Roestvrijstalen isoleer-melkhouder

Termo de leche en acero inoxidable

Reservatório térmico do leite em 
aço inoxidável

Rostfri isolerad mjölkbehållare

Термоконтейнер для молока 
из высококачественной стали
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Bästa kund

Hjärtligt tack för förtroendet som du visar oss genom att köpa rostfri isolerad mjölkbehållare För att garantera  
att din mjölkbehållare fungerar som den ska bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och spara  
den så att du kan titta i den i fortsättningen.

  Den isolerade mjölkbehållaren samt locket går INTE att maskindiska.
  Diska den isolerade mjölkbehållaren noggrant före den första användningen.
  Kontrollera varje gång du tappar av mjölk eller Cappuccino att det finns tillräckligt med mjölk i den  

isolerade mjölkbehållaren.
  Kall påfylld mjölk håller sig kall i den slutna isolerade mjölkbehållaren i cirka 8 timmar. Isoleringsförmågan kan  

utnyttjas helt bara om den isolerade mjölkbehållaren är helt fylld och ordentligt tillsluten.
  Om det finns mjölk kvar efter användningen bör du hälla över den till ett annat kärl och ställa den i kylskåpet.
  Fyll ALDRIG på isbitar eller kolsyrehaltiga vätskor i den isolerade mjölkbehållaren.
  Skydda den isolerade mjölkbehållaren mot värmekällor som spisplattor etc.
  Om du tappar den isolerade mjölkbehållaren kan den bli skadad.
  Rengör ALLTID den isolerade mjölkbehållaren efter användningen. Skölj ur den med kallt vatten. Rengör med 

handdiskmedel och varmt vatten. Ta bort stigröret inuti mjölkbehållaren och slanganslutningen utanpå behållaren  
och skölj dessa delar inklusive locket noggrant med rent vatten. Använd under inga omständigheter skur-,  
blek- eller lösningsmedel eller grova skursvampar vid rengöringen. Förvara alltid den isolerade mjölkbehållaren  
ÖPPEN när den inte används.

  Till den isolerade mjölkbehållaren hör en slangsats som består av två 120 mm lång slang (med en anslutningsnippel  
i varje ända) och en 360 mm lång slangar. Med den längre slangen kan behållaren placeras på lite längre avstånd från 
apparaten. Du kan också skära till den här slangen till 3 reservslangar med vardera 120 mm längd (figur 1). Sätt i sådana 
fall på anslutningsnipplarna så här: (figur 2).

  Tänk på att när fäster insugningsröret på locket först måste sticka in den transparenta gummipackningen till botten  
i hålet. Skjut därefter in insugningsröret tills det tar stopp i gummipackningen (figur 3a + b).




