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Záruční list / Záručný list
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Výrobce: Isolit-Bravo, spol. s r. o.
 561 64 Jablonné nad Orlicí 
 tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000
Dovozca do SR:  Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina
 tel: 00421 415 006 682, fax: 00421 415 006 683, GSM: 00421 910 904 984
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Pečiatka predajne a podpis predavača:
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Důvod reklamace / Dôvod reklamácie: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne): 
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Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne: 
Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa: 
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Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu): 

Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu): 
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Návod k použití – Návod na po u ži tie
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Vážená paní, vážený pane, koupili jste si jo gur to vač BIO Bravo, 
který Vám bude sloužit k plné spo ko je nos ti. Udržování přes-
né tep lo ty, která je v jo gur to va či nej dů le ži těj ší záležitostí, je 
zajišťováno člán ky, kte ré se samy au to ma tic ky regulují podle 
teploty oko lí. Tak je za jiš tě no, že jogurt, který při pra ví te, bude 
mít stále stej nou kon zis ten ci a bude jemný.
Návod na přípravu bílého jogurtu byl vy pra co ván a peč li vě 
odzkoušen ve spo lu prá ci s Vý zkum ným ústa vem potravinář-
ským v Praze.

Předpokládané po u ži tí: 
Výrobek je určen k po u ži tí v domácnosti. 

Bezpečnostní upozornění:
• Přečtěte si prosím všech ny instrukce před použitím.
• Přístroj nesmí obsluhovat malé děti a oso by silně men tál ně 
postižené!
• Přívodní kabel veďte mimo pro sto ry, kde se chodí a jez dí!
• Pokud přístroj ne po u ží vá te, odpojte ho od el. sítě vy jmu tím 
ze zásuvky!
• Přívodní kabel chraňte před os t rý mi hranami.
• Ujistěte se, že napětí na ty po vém štítku souhlasí sna pě tím 
vsíti u vás doma.
• Přístroj používejte jen k ú če lům ke kterým je určený.
• Nepoužívejte přístroj po kud je poškozená šňůra nebo zástr-
č ka. 
• Nikdy nepoužívejte přístroj pokud je poškozen jakýmko li 
způsobem. Neriskujte úraz elek tric kým prou dem a neopra-
vujte ho. 
• Nedávejte přístroj, šňů ru nebo zástrčku do vody nebo jiné 
kapaliny
• Elektrický rozvod, na který je pří stroj připojen, musí odpoví-
dat příslušným elektrotechnickým normám!
• Opravy smí pro vá dět pouze odborné opravny!
• Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte 
jeho výměnu odbornému servisu

Uvedení do provozu:
• Přístroj vyjměte z krabice.
• Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. 
• Umyjte skleničky a přístroj (viz čištění )
• Umístěte ho na rovném a pevném povrchu.

Obsluha přístroje:
Princip přípravy jogurtu: 
Princip přípravy jo gur tu spočívá v kul ti va ci speciální mikro-
biální kultury v pasterovaném mléce. Pro tzv. očkování mléka 
lze použít buď pří rod ní bílý jogurt nebo speciální jogurtovou 
kulturu, která se vyrábí pů so be ním vybraných ušlechtilých 
bakterií mléčného kysání. Kultivace jogurtové kultury vyžaduje 
určitou teplotu a čas. Optimální teplota je 42°C až 45°C. Při 
této teplotě trvá pří pra va jogurtu 4–6 hodin, při nižší teplotě 
vyžaduje příprava jogurtu delší dobu.

Vážený spotrebiteľ, zakúpili ste si jo gur to vač BIO BRA VO, kto-
rý Vám bude slúžiť k plnej spokojnosti.
Udržovanie presnej teploty, ktorá je v jo gur to va či naj dô le ži tej šou 
záležitosťou, je zaisťované článkami, kto ré sa sami au to ma tic ky 
regulujú podľa teploty oko lia. Takto je zaistené, že jogurt, ktorý 
pri pra ví te, bude mať stále rovnakú kon zis ten ciu a bude jemný.
Návod na prípravu bieleho jogurtu bol vy pra co va ný a dôklad-
ne odskúšaný v spo lu prá ci s Vý skumným ústa vom potravi-
nárskym v Prahe.

Predpokladané použitie:
Výrobok je určený na použitie v do mác nos ti.

Bezpečnostné upozornenie:
• Prečítajte si, prosím, všetky inštrukcie pred použitím.
• Prístroj nesmú obsluhovať malé deti a os o by sil ne mentálne 
postihnuté!
• Prívodnú el. šnúru veďte mimo priestor ov, kade sa chodí a jazdí!
• Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od el. si ete vytiahnutím 
zo zásuvky!
• Prívodnú el. šnúru chráňte pred ostrými hranami.
• Uistite sa, že napätie na typovom štítku prístro ja súhlasí s napä-
tím el. siete u vás doma.
• Prístroj používajte len na účely, ku kto rým je určený.
• Nikdy nešklbte s prívodnou el. šnúrou pri jej vyťahovaní zo 
zásuvky.
• Nepoužívajte prístroj ak je poškodená prívod ná el. šnúra alebo 
zástrčka.
• Nikdy nepoužívajte prístroj pokiaľ je pošk ode ný akýmkoľvek 
spôsobom. Ner isk ujte úraz ele k trick ým prúdom a prístroj neo-
pravujte.
• Nedávajte prístroj, prívodnú el. šnúru ale bo zá strč ku do vody 
alebo inej kva paliny.
• Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pri pojený, musí zodpovedať 
prís luš ným elektrotechnickým normám!
• Opravy smú vykonávať iba odborné opra vovne a servisy!
Ak je sieťový prívod spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu 
odbornému servisu.

Uvedenie do prevádzky:
• Prístroj vytiahnite zkrabice.
• Skontrolujte, či vý ro bok nie je poškodený prepravou.
• Umyte poháre a prístroj (viď. čistenie).
• Umiestnite ho na rovnom a pevnom povrchu.

Obsluha prístroja:
Princíp prípravy jogurtu:
Princíp prípravy jogurtu je v kultivácii špeciálnej mik ro bi ál nej 
kultúry v pasterizovanom mlieku. Pre tzv. oč ko va nie mlieka 
je možné použiť buď prírodný biely jogurt alebo špeciálnu 
jogurtovú kultúru, ktorá sa vyrába pôsobením vybraných 
ušľachtilých bak té rií mliečneho kysnutia. Kultivácia jogurtovej 
kultúry vy ža du je určitú teplotu a čas. Optimálna teplota je 
42°C až 45°C. Pri tejto tep lo te trvá príprava jogurtu 4–6 hodín, 
pri nižšej teplote vy ža du je príprava jogurtu dlhšiu dobu.

Přejeme Vám dobrou chuť 
s BIO JO GUR TO VA ČEM BRA VO

• Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně 
a nepřetěžován.

• Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouz-
drem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel 
než pro podnikání s tímto výrobkem.

• Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími 
otvory.

• Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či 
elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, pře-
pětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém 
výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné 
polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích 
článků apod.

• Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistící-
mi prostředky (např. chemický a mechanický vliv)

• Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace 
ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro 
možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schvá-
len.

• Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu 
pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. 
baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod 
a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných 
výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečistěného 
příslušenství a náplní.

• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný 
kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo 
není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo 
přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v prů-
běhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

• Je používán v souladu se zákony,technickými normami a bezpečnostními 
předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí 
odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

• Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti. 
• Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l)

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. 
považováno zejména:
• Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrob-

ku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení 
nožů, frézek a struhadel). 

• Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
• Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí 

topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch. 
• Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
• Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, střihacích 

a řezacích nožů. 
• Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 

nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 
6 měsíců).

• Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do 
vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude 
firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním 
(opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstrani-
telné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady 
neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy 
Isolit-BRAVO, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než 
informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný 
důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů 
odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok 
na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen 
vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochraného 
obalu.
Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.
V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla 
uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má 
příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opra-
veného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek 
stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na 
opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2005

• Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený 
púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný 
účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.

• Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími 
otvormi. 

• Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému 
žiareniu, či elektromagnetickému polu vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, 
preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu 
vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu 
alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických 
procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými 
čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)

• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo 
adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevede-
niu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, 
vyrobený a schválený.

• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu 
pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. 
baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod 
a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní 
iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečiste-
ného príslušenstva a náplní. 

• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochran-
ný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky 
alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením 
alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetne poškode-
nia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany 
predávajúceho.

• Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými 
predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené 
napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku. 

• Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.  
• Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 Občianského zákoníka) nieje firmou 
Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považované:
• Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním 

výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, 
otupenie nožov, frézok a strúhadiel).

• Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
• Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí 

výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.
• Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
• Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích 

a rezacích nožov.
• Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 

nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, 
žiarovky 6 mesiacov).

• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky 
do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

 
Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rychlo a bez následkov odstraniť, 
bude firma Isolit-Bravo, spol s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrbiteľa jej odstranením 
(opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, 
aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 
6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor 
s kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou 
Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. 
Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotre-
biteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli 
vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok 
včetne dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína 
bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom.
V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uzna-
ná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, 
má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie 
opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja 
si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2005
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Technické zmeny:
Výrobca si vyhrazuje právo technických zmen na vý rob ku ko na-
ných za účelom zvýšenia kvality vý rob ku.

Likvidácia prístroja
Vážený spotrebiteľ. Pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je 
potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné 
prostredie. Túto problematiku rieši zákon 223/2001 v platnom 
znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály 
(kovy. sklo, plasty, papier atď) oddelené a znova použité pre 
priemyselné účely. Taktiež je zamedzené, aby sa do prírody 
dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu 
hradí výrobca prístroja a prevádza ju poverená organizácia. 
Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať 
výrobok na jednom z týchto miest:
– v predajni, kde si kupujete nový výrobok (kus za kus)
– v ostatných „miestach zpetného odberu“ bližšie definova-
ných obcí alebo výrobcom.
Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálne-
ho odpadu (popolnice) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu
Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť 
odložený do komunálneho odpadu (popolnice). Obalový mate-
riál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené 
obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčši-
nou zberné zvony a kontajnery. Odpad trieďte takto:
Krabice a papierové preložky – triedený zber papiera
Plastový sáčok – triedený zber plastu (PE)
Polystyren – odovzdajte do zberného dvora.

Servisné zaistenie
Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší 
servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktuali-
zovanej internetovej stránke www.isolit-bravo.cz, prípadne 
u dovozca Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r.o., 010 01 Žilina, 
e-mail: bravosk@stonline.sk., tel: 00421 415 006 682, 
fax: 00421 415 006 683, GSM: 00421 910 904 984.

Obecné podmienky záruky
Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že 
výrobok nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii.
Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo 
pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesi-
onálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prí-
padný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobe-
ná škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento 
výrobok je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je 
možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrob-
ku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) 
po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej 
reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku 
(bloček) s typovým označním výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo 
dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak 
poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za 
doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým použí-
vaním (§619,odst. 2 Občianského zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle 
firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:
• Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom 

návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, 
spol s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.

• Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozor-
ne a nepreťažovaný.

Technické změny:
Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku ko na-
ných za účelem zvýšení kvality vý rob ku.

Likvidace přístroje
Vážený spotřebiteli. Pokud výrobek jednoho dne doslouží, je 
třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní pro-
středí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. 
Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, 
sklo, plasty, papír atd) odděleny a znovu použity pro průmys-
lové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly 
případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí 
výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, 
ale důležitou povinností spotřebitele, je odevzdat výrobek na 
jednom z těchto míst:
– v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus) 
– v ostatních místech „zpětného odběru“ blíže definovaných 
obcí nebo výrobcem.
Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního 
odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu
Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být 
uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál 
odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené 
obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou 
sběrné zvony a kontejnery. Odpad třiďte takto:
Krabice a papírové proložky – tříděný sběr papíru
Plastový sáček – tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren – odevzdejte do sběrného dvora.

Servisní zajištění
Isolit-Bravo spol. s r.o., 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 
465 616 278, e-mail: servis@isolit-bravo.cz.
Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší 
servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho na-
jdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové 
stránce www.isolit-bravo.cz.

Obecné podmínky záruky f. Isolit-Bravo, spol s r.o.:
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že 
výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.
Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo 
používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro profe-
sionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro 
případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku.Takto způsobená 
škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.
Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Práva odpo-
vědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na 
opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizova-
ných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem 
uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu o zakoupení 
výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Prosté kopie 
záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních 
údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou 
považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým pou-
žíváním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady 
výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku. Za obvyklé používání 
v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:
• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém 

návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol 
s r.o. je pro spotřebitele závazný.
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Suroviny pro domácí přípravu jogurtu:
Pasterované mléko (1 litr), sušené polotučné mléko (4–5 po-
lévk. lžic) nebo ne sla ze né kondenz. mléko (5–7 lžic), z důvodu 
lepšího rozmíchání směsi přírodní bílý jo gurt (180 ml, doporu-
čujeme jogurt z Choceňské mlékárny.)

Příprava jogurtu v 7 skleničkách:
• V 1 litru pas te ri zo va né ho mléka rozmícháme 1 bílý jogurt a 5 
lžic sušeného mléka nebo 7 lžic neslazeného kondenzovaného 
mléka.
• Směs rozlijte rov no měr ně do vymytých skle ni ček, uza vře te 
víčky.
• Vše ostatní obstará jogurtovač sám za 4–6 hodin.
• Po vychlazení je jogurt připravený ke konzumaci. Pří pad ně 
uvolněná syrovátka není na závadu. Jo gurt ve skleničce rozmí-
chejte a pří pad ně dochuťte podle Vašich představ – ovocem, 
džemem, kakaem, oříš ky, oves ný mi vločkami, rozinkami.

Připrava acidofilního mléka:
• V 1 litru pas te ri zo va né ho mléka rozmíchejte acidofilní 
kulturu (ke koupi v drogerii), směs necháme po dobu 4–5 
hodin v za pnu tém jo gur to va či a po vypnutí ještě 6–8 hodin 
uzavřeno. Poté vychladit a konzumovat.

Číselné ozna če ní na krytu jo gur to va če
je pouze vizuální pomůckou k nastavení začátku nebo ukonče-
ní výroby jogurtu. Při použití chlad né ho mléka počítejte s pro-
dlou že nou dobou přípravy až 7 hodin.

Dobré rady:
Pro úspěšnou domácí přípravu jogurtu je třeba do dr žo vat 
některé zásady:
1. Především úzkostlivou čistotu při jeho pří pra vě. Všechny ná-
doby a před mě ty, které při přípravě po u ži je te, musí být naprosto 
čisté, nej lé pe vyvařené. Úzkostlivou čistotou zabráníte případné 
kon ta mi na ci mléka ne žá dou cí mi bakteriemi, které mohou proces 
zrání jogurtu ohrozit, či prokysávání mlé ka zabránit. Pozor na 
saponáty!!! – Jejich zbytky na po u ži tých nádobách i předmětech 
mohou potřebné bakterie mléč né ho kysání poškodit nebo usmrtit 
a rovněž ohro zit proces prokysávání.
2. Nebezpečná je i kon ta mi na ce mléka bakteriemi z okolního 
vzduchu. Pro to je třeba všechny operace s mlékem (rozmíchá-
vání su še né ho mléka, jogurtu či kultury) provádět pečlivě, ale 
co nejrychleji.
3. Pro omezení nežádoucích bakterií v samotném mlé ce je 
nutné používat mléko pasterované, pří pad ně se doporučuje 
jeho zahřátí na 80°C až 85°C (resp. jeho krátké převaření) 
a následné rychlé ochla ze ní před při mí chá ním jogurtu či jo-
gurtové kul tu ry.

Pozor! 
Zchladnutí mléka na cca 40 stupňů Celsia před jeho očková-
ním je nezbytné. Vysoká teplota může po třeb né mikroorga-
nismy bak te rií mléčného kysání usmr tit a přípravu jogurtu 
ohrozit. Dodatečná pas te ra ce mlé ka (uvedené zahřátí na 80°až 
85°C) a ná sled né zchla ze ní a úzkostlivá čistota jsou zcela ne-
zbyt né, chce me-li použít zbytek vyrobeného jogurtu pro příš tí 
pří pra vu. Podle výrobce jogurtové kultury lze ten to po stup 
opakovat asi pětkrát.

Suroviny pre domácu prípravu jogurtu:
Pasterizované mlieko (1 liter), sušené polotučné mlie ko (4–5 
polievkových lyžíc) ale bo nesladené kon den zo va né mlieko 
(5–7 lyžíc), z dôvodu lepšieho rozmiešania zmesi prírodný 
biely jogurt (180 ml, bež ný neochutený jogurt).

Príprava jogurtu v 7 pohároch:
V 1 litri pas te ri zo va né ho mlieka rozmiešate 
1 biely jogurt a 5 lyžíc sušeného mlieka alebo 7 lyžíc ne sla de-
né ho kondenzovaného mlieka.
• Zmes vylejte rovnomerne do umytých po há rov a po há re 
zatvorte.
• Všetko ostatné zabezpečí jo gur to vač sám za 4–6 hodín.
• Po vychladnutí je jogurt pripravený na kon zu má ciu. Prípadný 
uvolnený cmar nie je na zá va du. Jo gurt v pohári rozmiešajte 
a prípadne do chuť te podľa Vašej predstavy – ovocím, dže-
mom, kakaom, orieš ka mi, ovsenými vloč ka mi, hrozienkami.

 Príprava acidofilného mlieka:
• V 1 litri pas te ri zo va né ho mlieka roz mie šaj te acidofilnú kultú-
ru (dostať kúpiť v dro gé rii), zmes nechajte po dobu 4–5 hodín 
v zapnutom jo gur to va či a po vypnutí ešte 6–8 hodín uza tvo re-
nú. Potom vy chla diť a konzumovať. 

Číselné označenie na kryte jogurtovača
je iba vizuálna pomôcka na nastavenie začiatku alebo ukon-
čenia výroby jogurtu. Pri použití studeného mlie ka počítajte 
spredĺženou dobou prípravy až 7 ho dín.

Dobré rady:
Pre úspešnú domácu prípravu jo gur tu je treba do dr žo vať 
niektoré zásady:
1. Predovšetkým dô klad nú čistotu pri jeho prí pra ve. Všetky 
nádoby a predmety, ktoré pri prí pra ve po u ži je te, musia byť 
úplne čisté, naj lep šie vyvarené. Dô klad nou čistotou zabránite 
prí pad nej kontaminácii mlieka nežiadúcimi bak té ria mi, ktoré 
môžu proces zre tia jogurtu ohro ziť, či za brá niť prekysnutiu 
mlieka. Pozor na saponáty!!! – Ich zbytky na po u ži tých ná do-
bách a predmetoch môžu po treb né bak té rie mlieč ne ho kysnu-
tia poškodiť ale bo usmr tiť a tiež ohro ziť proces kysnutia.
2. Nebezpečná je ikon ta mi ná cia mlieka bak té ria mi 
z okolitého vzduchu. Preto je treba všetky ope rá cie s mliekom 
(roz mie ša nie su še né ho mlieka, jo gur tu ale bo kultúry) vy ko ná-
vať dôkladne, ale čo najrýchlejšie.
3. Pre obmedzenie nežiadúcich baktérií v samotnom mlieku je 
nutné používať mlieko pas te ri zo va né, prí pad ne sa doporučuje 
jeho za hria tie na 80° až 85°C (resp. jeho krátke pre va re nie) 
a následné rých le ochla de nie pred pri mie ša ním jo gur tu či jo-
gur to vej kultúry.

Pozor! 
Ochladenie mlieka na cca 40°C pred jeho oč ko va ním je ne-
vy hnut né. Vysoká tep lo ta môže po treb né mik ro or ga niz my 
baktérií mlieč ne ho kys nu tia usmr tiť a prípravu jogurtu ohro ziť. 
Do da toč ná pas te ri zá cia mlie ka (uvedené zahriatie na 80°– 
85°C) a následné schla de nie a úzkostlivá čis to ta sú úpl ne 
ne vy hnut né, ak chceme použiť zby tok vy ro be né ho jo gur tu na 
bu dú cu prí pra vu. Podľa vý rob cu jo gur to vej kul tú ry je možné 
tento postup opa ko vať asi 5x.
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4. Učelem přídavku sušeného mléka je úprava su ši ny vyrobe-
ného jogurtu, jinými slovy tuhosti jeho kon zis ten ce. Množství 
přidávaného su še né ho mléka je proto možné upravit podle 
vlastních představ o op ti mál ní kon zis ten ci. Dobré rozmíchání 
sušeného mlé ka je podmínkou získání hladké kon zis ten ce vý-
sled né ho jogurtu.
5. Kyselost jogurtu ovlivňuje proces pro ky sá vá ní mlé ka. Kromě 
aktivity bakterií mléčného kysání jej ovliv ňu je doba procesu zrání.
6. Vychlazený jogurt je obvykle vhodné před použitím ve skle-
ničce roz mí chat.

Čištění:
Skleničky myjte v horké vodě se saponátem. Po umy tí důklad-
ně opláchněte pitnou vodou zbytky sa po ná tu! Pří stroj otí rej te 
vlhkým hadříkem s pří dav kem saponátu. Přístroj neponořujte 
do tekutin a ne vklá dej te do myčky nádobí.

Receptář jogurtových pokrmů:

Jarní pomazánka
10 ks ředkviček, 1 bílý jogurt, 2 vejce, sůl a pepř, 1 cibulka, 
hořčice, pomazánkové máslo.
10 ředkviček a cibulku nastrouháme, přidáme 2 na tvr do uvaře-
ná a nakrájená vejce, přidáme 1/4 po ma zán ko vé ho másla, při-
dá me jogurt, sůl, 1/2 lžič ky hoř či ce a vše dob ře promícháme. 
Po ma zán ku na ma že me na chléb nebo veku, ob lo ží me líst ky 
salátu (raj če, pa p ri ka). Místo ředk vi ček lze dát 1 ks ked lub ny.

Speciálita a la humr
200 g syrového celeru, sůl, 1 bílý jogurt, citronová šťáva.
Očištěný celer nastrouháme, pokapeme ci t ro no vou šťávou, 
podle chuti osolíme a dobře pro mí chá me s jogurtem. Směs 
má podobnou chuť jako humro vá majonéza. Maže se na krajíč-
ky veky a zdobí plátkem citronu.

Fazolová polévka s jogurtem
15 dkg fazolí, 1 jogurt, 5 lžic rajčat. protlaku, 10 dkg párků, 
kabanosu, 4 dkg hladké mouky, vývar z kos tí a zeleniny, 4 dkg 
slaniny, zelená petrželka, sůl
Fazole namočíme přes noc a v téže vodě je uva ří me. Zahustíme 
žlutou jíškou, povaříme a pak roz mi xu je me. Na talíř vložíme 
plátky párku nebo ope če né ho kabanosu, posypeme petrželkou.

Zdravá majonéza
2 lžíce pomazán. másla, 2 lží ce jogurtu, 4 lžíce horké vody, 1/2 
lžičky hořčice, špetka estragonu, drceného hřebíčku, 2 lžíce 
slunečnic. oleje, 1/2 lžičky cukru a soli, 2 lžíce oleje
Pomazánkové máslo rozšleháme s horkou vodou, za šle há me 
ostatní přísady, nakonec vmícháme olej. Pokud tuto majonézu 
rozředíme tro chou vody a vmí chá me nastrouhanou malou 
cibulku, popř. okur ku, vznikne „zdravá ta tar ská omáčka“.

Tatarská omáčka z jogurtu
1 kelímek bílého jogurtu, 1 lžíce citronové šťávy, 
1 malá majolka, 1 menší cibule
Jogurt s majolkou dobře promícháme, přidáme ci t ro no vou 
šťávu a jemně nastrouhanou cibuli, ochu tí me solí a pepřem, 
podle chutí při dá me lžíci kře ne xu, česnek, příp. okurku.

4. Účelom prí dav ku sušeného mlieka je úprava su ši ny vy-
ro be né ho jogurtu, inými slo va mi tu hos ti jeho kon zis ten cie. 
Množstvo pri dá va né ho sušeného mlie ka je preto možné upra-
viť podľa vlastných pred stáv o optimálnej konzistencii. Dob ré 
rozmiešanie su še né ho mlie ka je pod mien kou získania hladkej 
kon zis ten cie vý sled né ho jogurtu.
5. Kyslosť jogurtu ovlyvňuje proces kysnutia mlie ka. Okrem aktivi-
ty bak té rií mlieč ne ho kys nu tia ju ovplyv ňu je doba pro ce su zrenia.
6. Vychladnutý jogurt je obvykle vhod né pred po u ži tím v po-
hári rozmiešať.

Čistenie:
Poháre umývajte v horúcej vode so saponátom. Po umy tí dôklad-
ne opláchnite pitnou vodou zbytky sa po ná tu! Prí stroj utierajte 
vlhkou handričkou s prí dav kom saponátu. Prístroj neponárajte do 
tekutín a nevkladajte do umý vač ky riadu.

Receptár jogurtových pokrmov:

Jarná pomazánka
10 ks redkvičiek, 1 biely jogurt, 2 vajíčka, soľ a ko re nie, 1 ci-
buľka, horčica, pomazánkové maslo.
10 red kvi čiek a cibuľku nastrúhame, pridáme 2 na tvr do uva re né 
a nakrájané vajcia, pridáme 1 po ma zán ko vé ho masla, pridáme 
jogurt, soľ, 1 ly žič ky hor či ce a všetko dobre premiešame. Po ma-
zán ku natrieme na chlieb alebo veku, obložíme lístkami ša lá tu 
(raj či na, paprika). Miesto redkvičiek je možné dať 1 ks kalerábu.

Špecialita ala humr
200 g surového zeleru, soľ, 1 biely jogurt, citrónová šťava.
Očistený zeler nastrúhame, pokvapkáme cit ró no vou šťavou, 
podľa chuti dosolíme a dobre pre mie ša me s jogurtom. Zmes 
má podobnú chuť ako hum ro vá majonéza. Natiera sa na kra-
jíčky veky a ozdo bu je plát kom citrónu.

Fazuľová polievka s jogurtom
15 dkg fazule, 1 jogurt, 5 lyžíc rajčinového pretlaku 10 dkg 
párkov, kabanosu, 4 dkg hladkej múky, vývar z kostí a zeleniny, 
4 dkg slaniny, zelená pe trž len. vňať, soľ.
Fazuľu cez noc namočíme a vtej istej vode ju uva rí me. Za-
hustíme žltou zásmažkou, povaríme a potom roz mi xu je me. 
Na tanier položíme plátky párku alebo ope če né ho kabanosu, 
posypeme petržlenovou vňa ťou.

Zdravá majonéza:
2 lyžice pomazánkového masla, 2 ly ži ce jogurtu, 4 ly ži ce horúcej 
vody, 1 lyžičky horčice, štipka es tra go nu, mletého hrebíčku, 2 lyži-
ce oleja, 2 lyžice sl neč ni co vé ho oleja, lyžičky cukru a soli.
Pomazánkové maslo rozšľaháme s horúcou vo dou, zašľaháme 
ostatné prísady, nakoniec vmiešame olej. Pokiaľ túto majonézu 
rozriedime trochou vody a vmiešame nastrúhanú malú cibuľku, 
prípadne uhor ku, vznikne „zdravá tatárska omáčka“.

Tatárska omáčka z jogurtu
1 téglik bieleho jogurtu, 1 lyžica cit ró no vej šťavy, 
1 malá majolka, 1 menšia ci bu ľa
Jogurt s majolkou dobre premiešame, pridáme cit ró no vú šťavu 
a jemne nastrúhanú cibuľu, ochu tí me soľou a korením, podľa 
chuti pridáme lyžicu strú ha né ho chrenu, cesnaku príp. uhorku.
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Saláty:
Vlašský salát
40 dkg měkkého salámu, 10 dkg okurek, 20 dkg ci bu le, 1–2 
bílé jogurty.
Svařit: po 1 lžíci oleje, octa, cukru, hořčice, wor ces te ru a tro-
chy pepře.
Salám, cibuli a okurky nakrájíme na nudličky, při dá me svařené 
suroviny, dobře promícháme. Vmí chá me 1–2 jogurty a nechá-
me 1–2 ho di ny proležet v lednici.

Sýrový salát se zeleninou a jogurtem
200 k tvr dé ho sýra (cihly), 1 kelímek bílého jogurtu, 2 vařená 
vejce, 1 cibulka, 2 svazky ředkviček, pažitka.
Sýr, vejce a ředkvičky nastrouháme, přidáme roz se ka nou cibulku, 
nakrájíme pažitku a promícháme s rozšlehaným jogurtem.

Bulharský salát
4 zelené papriky, 1 vět ší cibule, 1 středně velká sa lá to vá 
okurka, sůl, 1 lžíce natě (pažitka, petrželka), 1 bílý jogurt, 
3 stroužky česneku
Papriky nakrájíme na nudličky a dáme do misky, přidáme nastrou-
hanou okurku, pokrájenou cibuli, čes nek utřený se solí, jemně 
roz se ka né natě a vše dobře promícháme. Nakonec do salátu vmí-
cháme roz šle ha ný jogurt. Salát podáváme vychlazený.

Šunkový salát s jogurtem a sýrem
20 dkg tvrdého sýra, 2 sterilované okurky, 20 dkg šunky (šun-
kový salám), 2 lžíce steril. hrášku, 1 ste ri lo va ná kapie, 1 jablko
Zálivka: 1 1/2 kelímku bílého jogurtu, špetka soli, cukru, pepře, 
1 natvrdo uvařené vejce, zelená pe tr žel ka.
Sýr, šunku, oloupané a jadřinců zbavené ja bl ko na krá jí me 
na nudličky a vložíme do misky. Do jo gur tu vmícháme sůl, 
pepř a cukr. Omáč ku pro mí chá me s připravenými surovinami 
a vychladíme. Před podáváním salát zdo bí me plátky vejce 
a snítkou petrželky, podáváme s bílým pečivem.

Jahodový pohár s jogurtem
40 dkg jahod, 0,2 l jogurtu, 0,05 l likéru, 0,25 l šlehačky nebo 
citronové šťávy, 1 lží ce práš ko vé ho cukru.
Jahody pečlivě omyjeme, pokapeme je ovocným li ké rem nebo 
citronovou šťávou. Vložíme do pohárů a zalijeme bílým jogur-
tem, který jsme smíchali se šle ha nou šlehačkou a cukrem.

Jogurtový mls
3–4 lžíce ovesných vloček, 2 nastrouhaná jablka, 
1 lží ce práškového cukru, hrst rozsekaných ořechů
1 jogurt, hrst rozinek, trochu másla.
Ovesné vločky opražíme na másle, zasypeme práš ko vým cuk-
rem, necháme zkaramelizovat.
Smícháme s jogurtem, přidáme rozinky, jablka, roz se ka né oře-
chy, posypeme strouhanou čokoládou.

Technické údaje:
Regulace teploty: automatická
Příkon:  13 W
Napájecí napětí:  230 V ~ 50Hz
Náplň:  7 x 150 ml

Šaláty:
Vlašský šalát
40 dkg mäkkej salámy, 10 dkg uhoriek, 20 dkg ci bu le, 1–2 
biele jogurty.
Uvariť: po 1 lyžici oleja, octu, cukru, horčice, wor ceste ru a tro-
chu korenia.
Salámu, cibuľu a uhorky nakrájame na slížiky, pri dá me uvarené 
suroviny, dobre premiešame. Vmiešame 1–2 jogurty a nechá-
me 1–2 hodiny pre le žať v ľad nič ke.

Syrový šalát so zeleninou a jogurtom
20 dkg tvr dé ho syra (tehly), 1 téglik bieleho jogurtu, 2 uvarené 
vajcia, 1 cibuľka, 2 zväzky redkvičiek, pažítka.
Syr, vajcia a redkvičky nastrúhame, pridáme roz se ka nú cibuľku, 
nakrájame pažítku a premiešame s rozšľahaným jogurtom.

Bulharský šalát
4 zelené papriky, 1 väčšia cibuľa, 1 stredne veľká ša lá to vá 
uhorka, soľ, 1 lyžica vňate (pažítka, petržlen), 1 biely jogurt, 
3 strúčiky cesnaku
Papriky nakrájame na slížiky a dáme do misky, pri dá me nastr-
úhanú uhorku, pokrájanú cibuľu, ces nak roz mie ša ný so soľou, 
jemne rozsekanú vňať a všetko dobre premiešame. Nakoniec do 
šalátu vmie ša me roz šľa ha ný jogurt. Šalát podávame vychladený.

Šunkový šalát s jogurtom a syrom
20 dkg tvrdého syra, 2 ste ri li zo va né uhorky, 20 dkg šunky 
(šunková saláma), 2 lyžice ste ri li zo va né ho hráš ku, 1 sterilizo-
vaná kapia, 1 jablko
Zálievka: 1 tégliku bieleho jogurtu, štipka soli, cuk ru, mletého 
korenia, 1 natvrdo uvarené vajce, ze le ná petržlenová vňať. 
Syr, šunku, olúpané jablko bez jaderníka na krá ja me na slížiky 
a vložíme do misky. Do jogurtu vmie ša me soľ, korenie a cukor. 
Omáčku premiešame s pri pra ve ný mi surovinami a vychladíme. 
Pred po dá va ním šalát zdo bí me plátkami vajíčka a posekanou 
pe trž le no vou vňaťou, podávame s bielym pečivom.

Jahodový pohár s jogurtom
40 dkg jahôd, 0,2 l jogurtu, 0,05 l likéra, 0,25 l šľahačky alebo 
citrónovej šťavy, 1 lyžica práš ko vé ho cukru
Jahody dôkladne umyjeme, pokvapkáme ich ovoc ným likérom 
alebo citrónovou šťavou. Vložíme do po há rov a zalejeme bielym 
jogurtom, ktorý sme zmiešali so šľahanou šľahačkou a cukrom.

Jogurtová pochúťka
3–4 lyžice ovsených vločiek, 2 nastrúhané jablká, 
1 ly ži ca práškového cukru, hrsť roz se ka ných ore chov, 1 jogurt, 
hrsť hrozienok, trocha mas la
Ovsené vločky opražíme na masle, zasypeme práš ko vým cuk-
rom, necháme zkaramelizovať. Zmie ša me s jogurtom, pridáme 
hrozienka, jablko, roz se ka né orechy, posypeme strúhanou 
čokoládou.

Technické údaje:
Regulácia teploty: automatická
Príkon :  13 W
Napätie:  230 V ~ 50 Hz
Náplň:  7 x 150 ml
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