ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Aby nedošlo k
poškození v důsledku nesprávného použití, přečtěte si prosím
pozorně tento návod k použití před sestavením nebo použitím
výrobku. Věnujte pozornost pokynům bezpečnosti. V případě,
že bude výrobek předán třetí osobě, měla by také obdržet tento
uživatelský manuál. V případě, že objevíte rozbité části,
výrobek nesestavujte, nevztahuje se na něj potom záruka.

Bezpečnostní pokyny
• Kdykoli čokoládovou fontánu nepoužíváte, odpojte ji.
• Před montáží, čištěním nebo uschováním
čokoládovou fontánu odpojte a nechte ji vychladnout.
• Pokud je fontána zapnuta, buďte opatrní při používání
napájecího kabelu a nikdy nenechávejte čokoládovou
fontánu bez dozoru po dlouhou dobu.
• Buďte opatrní, používáte-li fontánu v blízkosti dětí
nebo domácích zvířat.
• Čokoládová fontána vytváří během používání teplo;
nedotýkejte se horkých povrchů nebo pohyblivých
částí a nepokoušejte se fontánu během provozu
přesunout.
• Čokoládová fontána neobsahuje žádné části, které
může uživatel sám opravit. Kontrolujte pravidelně, aby
napájecí kabel nebyl roztřepený nebo poškozený.

• Napájecí kabel nepoužívejte, pokud je roztřepený či
poškozený nebo v případě, že vám fontána spadla na
zem, případně byla jakkoliv poškozena.
• Veškeré opravy by měl provádět kvalifikovaný
elektrikář nebo vraťte produkt prodejci.
• Nikdy neponořujte topnou jednotku základního vařiče
do vody nebo jiných tekutin.
• Do zahřívací části nikdy nevkládejte jiné sustance než
přísady ke konzumaci.
• Aby jednotka správně fungovala, musí být ve
vodorovné poloze.
• Tento spotřebič nesmějí používat děti ani lidé s
omezením fyzických, smyslových či duševních
schopností.
• Zajistěte, aby si děti s přístrojem nehrály.

Seznam dílů

1

Hlavní těleso

2

Nerezová věž

3

Spirálová hřídel

4

Světelná kontrolka

5

Vypínač

6

Stojánek

7

Základní nádoba

8

Těsnění

Součástky 2 a 3 je možné mýt v myčce na nádobí.

Sestavení
Před použitím výrobku vyčistěte základní nádobu vlhkým
hadříkem a utřete dosucha. Umyjte spirálovou hřídel a věž
v teplé vodě se saponátem; opláchněte a osušte je.

Připevněte hřídel k nádobě a zkontrolujte, zda je řádně
zajištěna drážka na spodní straně hřídele s výstupkem na
základně, tak aby se zaklapla a uzamkla se.

Nesnažte se sestavovat nebo odmontovávat hřídel
nebo věž, zatímco je zapnutý motor.

Příprava čokolády
Lze použít jakýkoliv druh čokolády; druh pro tavení
čokolády usnadní proces, ale můžete také použít kousky
běžné čokolády (tmavé, mléčné nebo bílé).
Pro dosažení správné tekutosti bude možná nutné přidat
rostlinný olej (použijte lžíci pro kontrolu konzistence;
čokoláda by měla ze lžíce stékat). Nejrychlejší způsob, jak
připravit čokoládu je rozlámat ji na kousky, případně použít
čokoládové hobliny a v misce ji roztavit v mikrovlnné troubě.
Smíchejte 3 šálky rozkouskované čokolády s ¾ šálku
kuchyňského oleje. Čokoládu míchejte každých 30 sekund
dokud není zcela tekutá. V případě potřeby přidejte víc
oleje, aby čokoláda správně tekla.

Provoz
Umístěte čokoládovou fontánu na hladký, stabilní povrch a
připojte zástrčku do elektrické sítě, ujistěte se, že je spínač
v poloze "OFF (vypnuto)". Před přípravou čokolády otočte
knoflík ohřevu do polohy „HEAT“, aby se zdroj zahřál. Před
přidáním čokolády nechejte jednotku alespoň 3-5 minut
zahřát. Jakmile je fontána rozsvícena, můžete začít
připravovat čokoládu. Když je čokoláda kompletně
roztavena, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček
do polohy „HEAT MOTOR“, aby motor a ohřívač fungovaly
současně a spirálová hřídel se začala otáčet. Rozpuštěnou
čokoládu opatrně vlijte do základní nádoby. Vlévejte
čokoládu pod věž, ta začne stoupat po spirálové hřídeli
nahoru. Čokoláda by měla začít rovnoměrně stékat po
stranách dolů.

Poznámka: Fontána musí být postavena
vodorovně, aby čokoláda stékala po všech stranách stejně
(v základně by neměly být žádné kousky potravin, aby
čokoláda mohla rovnoměrně téct).
Do roztavené čokolády nikdy nepřidávejte studené tekutiny
nebo tuhou čokoládu, mohlo by to zabránit správnému toku
čokolády.

Řešení problémů
Problém

Možný důvod/Řešení

Čokoláda stéká po kapkách, Čokoláda je příliš hustá,
neteče
zřeďte rostlinným olejem,
zkontrolujte zda fontána
stojí na rovném povrchu.
Čokoláda nestéká
rovnoměrně po vodopádu

Jednotka není ve vodorovné
poloze. Vyrovnejte tak, aby
čokoláda byla rovnoměrně
rozložena kolem
věže tvořící vodopád.

Tok je přerušovaný, zastavil Ujistěte se, zda na dně
se nebo správně neproudí
nejsou žádné kousky jídla,
které by mohly blokovat tok
čokolády. Pokud existují,
odstaňte je.

Nepřidávejte tuhou čokoládu nebo tekutiny,
mohlo by to zabránit jejímu správnému stékání.

Čištění
Poznámka: Chcete-li prodloužit životnost vaší čokoládové
fontány, postupujte podle pokynů k čištění. Po každém použití
nezapomeňte opláchnout vnitřek věže a vyčistit jednotku, aby
nedošlo k zaschnutí čokolády. K čištění základny nebo věže
nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.
1. Před čištěním nezapomeňte odpojit fontánu od elektrické
sítě. Nechte dostatečně vychladnout všechny části. Věž, hřídel
i základna mohou dosáhnout velmi vysokých teplot.
2. Sejměte věž a hřídel a veškerou zbývající čokoládu setřete
kuchyňským papírem. Umyjte je teplou vodou a saponátem,
opláchněte a osušte. Pokud tyto části umýváte v myčce, vložte
je oddělené od sebe, aby nedošlo k poškození nerezové oceli.
3. Čokoláda, která zbyla, musí být ze základny vyjmuta. Můžete
ji skladovat ve vhodné nádobě pro toto použití.
4. Vlhkým hadříkem nebo houbičkou očistěte zbytky čokolády z
nádoby základny a k čištění vnějších částí jednotky použijte
neabrazivní hadřík.
Poznámka: Neponořujte podstavec do vody.

Ochrana životního prostředí
Výrobek, jeho příslušenství a obal
řádně zlikvidujte, šetrně k životnímu prostředí
a nevyhazujte jej s domácím odpadem. V EU,
tento symbol označuje, že produkt nesmí být
likvidován společně s domácím odpadem.
Tento výrobek obsahuje recyklovatelné
materiály a musí být začleněn
do recyklačního systému na ochranu životního prostředí a
veřejného zdraví. Zlikvidujte produkt s využitím příslušných
systémů sběrných dvorů nebo ho odešlete na místo, kde byl
zakoupen. Tam bude produkt zlikvidován v recyklaci. Chcete-li
informace o městských sběrných dvorech, obraťte se na
kompetentní místní úřad.

