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Tack för att du valt

En hockeyprofilerad hällkanna för droppfri servering av kanadensisk lönnsirap!
Några användartips!
Produkten består av
Din Stick-Handler består av (se Bild 1);
- glascontainer,
- handtag med skruvring i plast,
- innerlock med pip i silikon,
- ytterlock (pucklock) i plast.
Samtliga delar är maskindiskbara i övre diskmaskinsfacket. När logga har applicerats, rekommenderar vi dock
handdisk av pucklocket.

Bild 1
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När du plockar isär och sätter ihop din Stick-Handler
När du får produkten från återförsäljaren är den färdigmonterad och klar för användning. Vi rekommenderar
dock att du plockar isär produkten och diskar delarna var för sig innan du använder produkten första gången.
Obs! Pucklocket har monterats fast på handtaget av tillverkaren. För att bibehålla stabiliteten i pucklocket och
för att inte riskera skador på upphängningen, rekommenderar vi att du inte tar isär pucklock och handtag, utan
att du behandlar dem som en enhet.
Gör så här när du plockar isär produkten;
1. Greppa handtaget så som framgår av Bild 2 och skruva av det från glascontainern. Håll inte i pucklocket
när handtaget skruvas av från (eller skruvas fast på) glascontainern.
2. Lossa silikoninnerlocket från skruvringen.

Bild 2
Gör så här när du sätter ihop produkten;
1. Öppna pucklocket och använd båda händerna för att pressa silikoninnerlocket på plats underifrån, så
som framgår av Bild 3. Genom att placera avfasningen i silikoninnerlocket mot klacken på ovansidan av
skruvringen, försäkrar du dig om att hällpipen riktas rakt framåt.
2. Vänd handtaget upp och ned och pressa silikoninnerlocket förbi stoppklackarna på de tre bajonetterna
på skruvringens insida, hela vägen upp mot skruvringens undersida, så som framgår av Bild 4.
3. Greppa handtaget på samma sätt som när du skulle skruva av det (se Bild 2). Skruva först handtaget
moturs tills du känner att det faller helt på plats mot glasbehållaren. Skruva därefter handtaget medurs,
till du känner att det sitter säkert fast mot glascontainern. Notera att det krävs mindre än 1/8 varv för
att handtaget ska vara säkert fastsatt.

Bild 3

Bild 4
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När du använder din Stick-Handler
Liksom i riktig hockey, finns det olika sätt att greppa klubban och hantera pucken när du använder din StickHandler. Även om du efterhand kommer att hitta din egen favorit, delar vi gärna med oss av tre alternativa
tekniker så här i början.
Teknik 1 (Bild 5 & 6)
Den här tekniken - med ett stadigt grepp om handtaget som framgår av Bild 5 & 6 - gör det möjligt för dig att se
innehållet hela tiden medan du häller och ger dig full kontroll att sluta hälla i exakt rätt tillfälle. Med tummen
placerad på tumgreppet som framgår av bilderna, kan du - utan specialträning - smidigt röra pucken upp och
ned. Om du vill kan du naturligtvis även träna på att stänga pucklocket ljudlöst, men det är kanske lite ”överkurs”
så här i början.
Teknik 2 (Bild 7)
Om du vill stabilisera din Stick-Handler i sidled, så kan du göra det genom att placera ditt pekfinger på klubbbladet, så som framgår av Bild 7. I övrigt är denna teknik mycket lik den föregående. Och liksom med Teknik 1 så
har du med denna teknik full kontroll över innehållet under hela tiden du häller.
Teknik 3 (Bild 8)
Den här tekniken är något mer ”sofistikerad” än de föregående två. Här använder du istället ditt lillfinger för att
stabilisera din Stick-Handler, så som framgår av Bild 8. Den här tekniken kräver lite mer styrka i fingrarna och
dessutom kan du behöva luta huvudet en aning eller vinkla din hand något, för att hålla ögonen på innehållet
medan du häller. Vi tror därför att du bör vänta med denna teknik till du känner att du behärskar din StickHandler tillräckligt väl för att våga testa nåt nytt.

Bild 5

Bild 6

Bild 7
Bild 8
Avslutande tips
Det krävs inga snabba handrörelser för att förhindra spill i samband med att du slutar hälla. Sluta bara lugnt, så
tar pipen hand om dropparna.
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Vi önskar dig mycket glädje med din nya Stick-Handler!
Hör gärna av dig till oss med dina synpunkter på
produkten!

Stick-Handler levereras av
Sweden-Canada Products AB, ett familjeägt svenskt bolag med familjeband till Kanada.
Du hittar mer information om vårt företag på www.swe-can.com
Kontakt
Email: info@swe-can.com
Telefon: 073-387 72 92

