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Cool drinky Fun Cup!
Návod k použití.

Fun Cup



Dejte své party správnou páru!
Právě na to je Fun Cup.

Potřebujete něco zábavného, co vzbudí pozornost, pro svoji 
party, recepci nebo jiné události? Hledáte něco neobyčej-
ného, něco, co k sobě přitáhne všechny pohledy? Žádný 
problém, právě na to Fun Cup je, ten tomu přidá plyn. Pomocí 
Fun Cup si můžete koktejly a party drinky užívat ještě lépe, 
protože Fun Cup z nich vyrobí obrovské chladivé mlhomety. 
Vaši hosté ztuhnou obdivem jak kusy ledu.

Ale opatrně! Koktejly Fun Cup jsou studenější než parta ledních medvědů 
na snowboardech, protože mlha, kterou uvolňují, se tvoří pomocí kousků 
suchého ledu ze zmrzlého oxidu uhličitého (CO2). Tyto kousky neboli nugety 
mají teplotu -79°C a mohou při kontaktu s kůží způsobit těžké omrzliny. Nesmíte 
je proto jíst nebo je dávat do nápojů přímo bez zajištění pomocí vloženého 
speciálního ochranného víčka udržující led na dně pohárku. 

Abyste Vaši party nezmrazili až moc, uzavřou se nugety pod speciální ochranné 
perforované víčko, vložené do Fun Cup, a teprve potom se přelijí vhodným 
drinkem. Před použitím si proto bezpodmínečně přečtěte návod k použití 
na stranách 4 a 5 a dodržujte ho, a prostudujte si i bezpečnostní instrukce 
na straně 7 a také přiložené bezpečnostní informace (viz datový list). 

V tomto návodu také naleznete recepty na cool koktejly, na straně 6. 

Obsah setu Fun Cup:
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 1 návod k použití

8 pohárků z tvrzeného plastu 

8 ochranných víček na led

1 kleště na suchý led 

1 klíč
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Vhodné nápoje

Pro Fun Cup se hodí veškeré nápoje 
(studené nebo teplé), které:
      neobsahují oxid uhličitý (jinak by se 

mlha netvořila nebo by mohlo dojít 
k přetečení pěny)

      jsou čiré, například vína, aperitivy, 
bylinné likéry, svařené víno, nebo 
nealkoholické nápoje, jako je jableč-
ná šťáva, červené šťávy, čaj, ledový 
čaj atd.

Chcete vědět víc?

Pokud máte dotazy, návrhy nebo další 
objednávky, použijte, prosím, naši 
Zákaznickou linku  800 121 121.

Další připomínky, návrhy receptů a for-
muláře objednávek najdete na adrese 
www.funcup.cz. 
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Cool nápoje raz dva.

Před použitím Fun Cup se ujistěte, že pohárky a ochranná víčka nemají žádné 
trhliny. Pokud byste v nich našli trhliny nebo zlomy, nesmíte tyto díly v žádném 
případě používat a musíte je podle předpisů zlikvidovat. 

Pomocí kleští na suchý led vložte 1 až 2 nugety 
suchého ledu do pohárku. Pozor: používejte 
výhradně nugety v potravinářské kvalitě (E290) 
a vždy je vkládejte pomocí kleštiček! 

Nasuňte ochranné víčko na klíč tak, aby 
„křidélka“ klíče zapadla do otvorů ve víčku. 

Vsuňte klíč s nasunutým ochranným víčkem 
do pohárku, až štěrbiny ochranného víčka 
zacvaknou do dvou úchytek dole v pohárku. 
Zatlačte klíč, až pevně sedí, a pak jím otočte 
ve směru hodinových ručiček, až zjevně 
zacvakne (asi o 1/8 otáčky). Ochranné víčko 
je nyní zajištěno. Klíč nyní z ochranného víčka 
uvolněte. Klíč smějí používat pouze dospělé 
osoby, které mají s používáním Fun Cup 
zkušenosti. Nesmí je používat osoby nezletilé 
a nezaškolené v jejím používání. 

Nyní vlijte do pohárku nápoj. Okamžitě vznik-
ne studená mlha, která je tvořená jemnými 
krystaly ledu a plynným CO2 (oxidem uhliči-
tým). Dokonalý mlhový efekt se projeví pouze 
u nápojů, které samy oxid uhličitý neobsahují. 
Nepoužívejte žádné nápoje, které by mohly 
ucpat otvory v ochranném víčku a tím uzavřít 
CO2 ve dně pohárku. Pokud se mlha nezačne 
ihned vyvíjet, odstraňte ochranné víčko 
a nápoj se suchým ledem vylijte. 

Ochranné víčko se odstraní tak, že klíč nastr-
číte na otvory ve víčku a pro zachycení zatla-
číte směrem dolů. Víčkem pak otočte proti 
směru otáčení hodinových ručiček, až zářezy 
víčka zapadnou do úchytek v pohárku. Poté 
víčko z pohárku vyjměte. Všechny díly jsou 
omyvatelné a mohou být použity opakovaně. 
Při mytí víček dohlédněte na to, aby byla po 
umytí řádně osušena a otvory aby nebyly 
ucpané. Ochranná víčka nepřechovávejte 
v chladu, nýbrž za pokojové teploty. Součásti 
Fun Cup nikdy nepřechovávejte dohromady 
se suchým ledem. 
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Mlha se tvoří po dobu dvou až šesti minut, 
v závislosti na teplotě nápoje (pokud je 
nápoj teplý, mlha se tvoří prudčeji, ale po 
kratší dobu). Během této doby se nápoj 
zchladí a vzniká trochu šumícího CO2. 

Nugety rozhodně nevkládejte přímo do 
nápoje – volně pohyblivé nugety by se moh-
ly při pití dostat do úst a způsobit omrzliny. 

Aby se předešlo možnému znečištění nuget 
a příliš velkému zchlazení kleštiček, neskla-
dujte kleštičky nikdy přímo mezi nugetami 
suchého ledu. 

Tak, a Vaše party může začít. 
Nechte své fantazii volné pole a vyzkoušejte 
aperitivy, koktejly i čiré, tiché isotonické 
nápoje. 
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Cool! Koktejly z Fun Cup způsobí, 
že Vaši hosté budou jako diví po mlze!

Green Grass 
Žádný zelenáč! 2 cl limetkového likéru, 
2 cl vodky v šejkru důkladně protřepat 
po dobu asi 15 vteřin. Přelít do Fun Cup 
a ozdobit citrusovým ovocem nebo 
lístkem máty. 

Mai Tai 
Nejlepší květen v Thajsku! Smíchejte po 
1 cl bílého rumu, hnědého rumu, likéru 
Amaretto a Triple Sec, doplňte 2 cl ana-
nasové šťávy a 2 cl pomerančové šťávy 
a zamíchejte. Směs přelijte do Fun Cup 
a servírujte s koktejlovou třešničkou. 

Blue Star 
Blesk z čistého nebe! 5 cl ginu, 5 cl bílého 
rumu, 5 cl blue curacao a 2 cl citronové 
šťávy důkladně protřepejte v šejkru. 
Přelijte do Fun Cup a ozdobte plátkem 
citronu nebo limetky. 

Sweet Victory 
Není sladký? 11 cl třešňové šťávy, 
1 cl grenadiny, 3 cl ananasové šťávy 
a 1 cl citronové šťávy důkladně pro-
třepejte v šejkru. Přelijte do Fun Cup 
a ozdobte třešní. 

Manhattan
Skvělý longdrink! 4 cl whisky, 2 cl 
Vermouth Rosso a 1-2 střiky angostury 
promíchejte v míchací sklenici. Přelijte 
do Fun Cup a přidejte koktejlovou třešni. 

Pozor! 
Nadměrné požívání alkoholu ovlivňuje 
schopnost dodržovat předpisy týkající se 
zacházení se suchým ledem! Nepouží-
vejte Fun Cup v podroušeném stavu.

Důležitá připomínka: 
Chcete-li dosáhnout optimálního účinku, 
používejte pouze nápoje bez oxidu uhli-
čitého a bez ovocné dužniny. A teď vám 
přejeme spoustu zábavy a cool zážitek! 
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Skutečně důležité. 
Bezpečnostní instrukce.

Suchý led je zmrazený oxid uhličitý (CO2). Z pevného skupenství sublimuje (odpařuje 
se) přímo do plynného stavu. Jako plyn je neviditelný a víceméně bez zápachu. 
Z 1 kg suchého ledu se vytvoří asi 500 litrů plynu. Tento plyn působí omamně 
a, jestliže jeho koncentrace ve vzduchu překročí 7 %, způsobuje ztrátu vědomí. Při 
překročení koncentrace 8 % ve vzduchu hrozí nebezpeční udušení. Jelikož je plynný 
CO2 asi 1,5krát těžší než vzduch, šíří se při zemi a hromadí se v prohlubních. 
Z toho důvodu nikdy neskladujte suchý led ve špatně větraných prostorách, například 
ve sklepě. Vždy dbejte na dobré provětrávání od země. Nikdy nevkládejte suchý led 
do úst – není vhodný k přímému požívání. Nugety suchého ledu používejte výhradně 
podle návodu a v pohárcích Fun Cup. Jestliže dojde ke kontaktu kůže nebo očí s nuge-
tami, začněte postižené místo co nejdříve oplachovat vlažnou vodou a oplachujte ho 
nejméně 15 minut. Při polknutí mohou být nebezpečné jak nízká teplota, tak vznikají-
cí tlak. V obou případech vyhledejte neprodleně lékaře! 

Suchého ledu se nikdy 
nedotýkejte holýma rukama. 
Mohli byste si přivodit 
omrzliny. 

Nedovolte nedospělým 
dětem, aby zacházely 
s Fun Cup.

Suchý led nikdy neskladujte 
ve sklepě nebo malých míst-
nostech bez ventilace. 

Suchý led nikdy neskladujte 
ve vzduchotěsně uzavřených 
zásobnících. 

Suchý led pokud možno přepra-
vujte mimo prostor pro cestující. 
Pokud je suchý led ponechán 
po dobu delší než 30 minut 
v uzavřeném prostoru, napří-
klad ve vozidle, prostoru pro 
zavazadla, nákladním prostoru 
nebo kontejneru, je nutno před 
jeho vyložením ponechat dveře 
skladovacího prostoru alespoň 
jednu minutu otevřené kvůli 
důkladnému vyvětrání. 

Suchého ledu se dotý-
kejte vždy v rukavicích 
nebo pomocí speciálních 
nástrojů.

Suchý led uskladňujte 
tak, aby byl chráněn 
před dětmi. Suchý led 
není zmrzlina. 

Suchý led používejte 
pouze tam, kde je 
důkladné větrání, sahají-
cí až k zemi. 

Pro skladování suchého 
ledu používejte pouze 
k tomu účelu vhodné 
zásobníky. 

Suchý led  přepravujte 
vždy v prostoru odděle-
ném od řidiče. 



Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Zákaznické centrum: 800 121 121
www.linde-gas.com


