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Antes de usar seu CreamWhipper por favor leia 
atentamente as seguintes instruções: 

1.Quando utilizar a sua garrafa sifão pela primeira vez, ou 
se não a tiver usado durante algum tempo, lave o frasco 
primeiro com água morna e depois com água fria antes de 
encher com creme. 

2.Encher com creme previamente refrigerado (fig. 1) ou 
outros ingredientes dependendo da receita (se for quente e 
salgada por exemplo). Não encher o CreamWhipper com 
mais do que o permitido para a capacidade. Quando 
preparar receitas certifique-se, por favor que não haja 
partes sólidas em seu creme. Dissolva sólidos primeiro, 
peneire e evite a formação de caroços.   

3. Coloque o creme/líquido na garrafa e firmemente 
rosqueie a tampa até o fim (fig2).   

4.Introduza o carregador de creme (8g N20) no suporte do 
carregador (fig1).   

5. Aparafuse o suporte do carregador na válvula de entrada 
(fig. 3) até que o conteúdo do carregador seja liberado com 
um som de assobio. Use 1 cápsula para carregar a cada 
enchimento.  Agite rapidamente o batedor de quatro a cinco 
vezes na direção vertical. O som de assobio leve enquanto 
se desenrosca é normal (fig4).  Remova e descarte os 
carregadores de aço vazios que são recicláveis como 
sucata.  

6.Para dispensar, segure na vertical (bocal de decoração 
apontando para baixo) cerca de 1cm acima da superfície. 

Para decorar, pressione levemente a alavanca (fig5). Se o 
chantilly (mousse, creme) não está firme o suficiente, agite 
mais uma vez.  

 7.Sempre mantenha o seu CreamWhipper na geladeira 
(nunca no compartimento de freezer ou no congelador.)  

8.Armazenamento quando cheio. Retire o nozie de 
decoração do adaptador de bocal, enxague bem e volte a 
colocar o bocal.  Após o uso coloque o CreamWhip pela 
geladeira.  O conteúdo permanecerá atualizado por vários 
dias.   

9.Limpeza e armazenamento do CreamWhipper vazio: - 
Antes de abrir, permita que a pressão restante escape, 
pressionando a alavanca.  Desaparafuse a cabeça e retire 
a vedação da cabeça e o bocal de decoração.  Segure a 
extremidade da válvula dentro da cabeça enquanto 
desenrosca o adaptador do bico com a outra mão. Limpe 
completamente cada componente individual com um 
detergente neutro e uma escova.  Deixe as partes secarem 
e guarde a cabeça e a garrafa separadamente.  Não utilize 
sabão que não seja detergente neutro, e jamais coloque na 
máquina de lavar louças. 

Dicas úteis: 1. Antes de encher o whipper por favor esfriar 
bem sob água fria ou na geladeira. 2. Use apenas 
ingredientes solúveis.  Substâncias insolúveis, como 
sementes, polpa, devem ser evitadas, pois podem entupir o 
CreamWhipper. 3.Para temperar, é melhor usar açúcar em 
pó. Em caso de sal, deve ser primeiro dissolvido em água 
ou leite.  Use apenas temperos em pó ou líquidos. 
4.Quando dispensar, sempre segure o gatilho de cabeça 
para baixo (bico de decoração apontando para baixo), caso 

contrário a pressão irá escapar e algum creme 
permanecerá dentro do gatilho. 5. Para um melhor 
resultado, sirva imediatamente após a distribuição 6. Para 
um armazenamento prolongado, por favor, mantenha a 
cabeça e a garrafa separadamente. 

Medidas de segurança: 1. Não use objetos afiados ou 
materiais abrasivos ao limpar a garrafa.  2. Não coloque o 
batedor de creme no compartimento de congelamento ou 
no freezer.  3. Não exponha o Creamwhipper ao calor 
(estufa, sol, micro-ondas. 4. Apenas abra o Creamwhipper 
quando a pressão tiver escapado completamente. 
Pressione a alavanca até que o som de assobio pare. 
5.Quando a limpeza só remova peças como mostrado na 
fig.6.Todas as peças podem ser montadas facilmente, 
portanto, nunca use força. 7.Por razões de segurança, não 
dobre o chicote durante o carregamento. 8.Em caso de 
enchimento inadequado do cilindro com entupimento de 
ingredientes sólidos da válvula, faça o seguinte: Sob 
nenhuma circunstância tente desparafusar a cabeça! 
Coloque o whipper sobre o balcão até que o conteúdo se 
deposite no fundo. Em seguida, cubra a cabeça com um 
pano grosso e pressione a alavanca várias vezes até que o 
gás tenha escapado completamente. Se ainda não pode 
desparafusar a cabeça - por favor envie para reparação. 
Atenção: Utilize apenas peças sobresselentes originais! 
Nunca combine peças com outros produtos ou produtos de 
outros fabricantes. 9.Para reparações, devolva sempre a 
unidade completa (cabeça e frasco).10.Nunca use o 
whipper se danificado.12. Mantenha fora do alcance das 
crianças.   

 


