APARÁT NA ČOKOLÁDOVÉ FONDU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Čokoládová fontána je nepostradatelný kuchyňský aparát pro všechny kdo milují čokoládu a rádi
překvapí svoje hosty výjimečnými a chutnými pokrmy. Pomocí tohoto aparátu můžete připravit
slastné čokoládové nebo slané fondu.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro další možné
použití.

OBSAH BALENÍ
BALENÍ OBSAHUJE:
1x čokoládová fontána
1x věž
1x vrták
1x uživatelská příručka
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Specifikace: 65 watts / 230 volts / 50 Hz
Barva: hnědá

NÁVOD K POUŽITÍ
Ve fonáně můžete roztopit různé druhy ovoce (jahody, hrozny, marshmallow, jablkové řezy,
piškoty, zmrzlinu, oříšky,...), které namáčíte do čokolády. Použít můžete mléčnou, hořkou
nebo bílou čokoládu.
A mnohem více! Místo čokolády můžete použít sýr a namočit do něj hrozny, krekry topinky
tad. V případě použití sýra, ho musíte roztopit nad vodní koupelí a zředit bílým vínem nebo
smetanou.
Fontána si poradí i s BBQ omáčkami. V případě, že je omáčka hustější, zřeďte ji bílým
vínem nebo trochou vody.

1. Před prvním použitím je nutné aparát sestavit. Fontána se skládá z více částí které
jednoduše demontujete a můžete umýt v myčce na nádobí. Neumývejte spodní část
fontány kde se nachází motor!
2. Před montáží aparátu všechny jeho části očistěte.
3. Při montáži aparátu postupujte přesně podle návodu

PŘÍPRAVA ČOKOLÁDY PRO ČOKOLÁDOVOU FONTÁNU
Pro použití fontány je vhodná jakákoliv čokoláda. Nejlepší je použít pravou belgickou
čokoládu která neobsahuje olej.

POSTUP:
1. Před začátkem postavte aparát na rovné místo.
2. Zapojte aparát do elektřiny a stiskněte tlačítko HEAT, mezitím roztopte čokoládu ve
vodní koupeli nebo mikrovlnce.
3. Když je čokoláda tekoucí, přidejte do ní trochu másla pro lepší vláčnost, zvláště
pokuď se jedná o čokoládu s menším podílem kakaových zrn.
4. Roztopenou čokoládu nalijte do aparátu a stiskněte tlačítko MOTOR. Čokoláda se
začne okamžitě pohybovat a téct po aparátu.
5. Čokoládu nechte koružit 2 minuty potom motor vypněte na dobu 30 sekund, aby jste
z aparátu odtranili zbytečný vzduch který bude rušit fungování přístroje. Po 30
sekundách přístroj znovu zapněte.
6. V případě, že se čokoláda v aparátě nepohybuje tekutě, přidejte trochu oleje.
7. Do čokolády nikdy nepřidávejte chladné tekutiny které změní její konzistenci.

UPOZORNĚNÍ!
-

Motor nikdy nečistěte vodou nebo pod vodou.
Motor ne umývejte v myčce na nádobí.
Pro čištění nepoužívejte abtrazivní houbičky a hadříky.
Fontánu nikdy nenechávejte bez dozoru.
Do fontány nikdy nepřidávejte jiné potraviny.
Při čištění a po konci použití odpojte aparát z elektřiny.
V případě, že jste zpozorovali poškozenou část, nepoužívejte.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Není vhodné pro použití v exteriérech.
Fontánu nepokládejte v blízkosti horkých předmětů.
Aparát nepoužívejte v blízkosti vody, aby nedošlo ke zraněním způsobeným
elektrickou energií. Po skončení použití přístroj odpojte z elektřiny.
U fungující fontány se nedotýkejte vrtáku! Věž a vrták můžete odstranit až po vypnutí
aparátu a jeho odpojení z elektrického proudu.

