CHOCOLATE FOUNTAIN

MANUAL DE UTILIZARE
Fântâna de ciocolată este un aparat de bucătărie indispensabil dacă adorați ciocolata și dacă vă
place să vă surprindeți musafirii cu bucate deosebite și gustoase. Cu acest aparat puteți pregăti
fonduri de ciocolată sau fonduri sărate delicioase pentru diferite ocazii.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare atașate și păstrați-le pentru
o consultare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI
PACHETUL CONȚINE:
1x fântână de ciocolată
1x stâlp
1x spirală
1x manual de utilizare
1x un an garanție

SPECIFICAȚII TEHNICE
Specificații: 65 watts / 230 volts / 50 Hz
Culoare: maro

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Scufundați în ciocolată dulciurile sau fructele preferate (căpșuni, struguri, marshmallow, felii
de măr, biscuiți, înghețată, nuci, etc.). Folosiți ciocolata cu lapte, ciocolata neagră sau albă.
Mai mult decât atât! În loc de ciocolată încercați să topiți cașcaval și să scufundați în el
struguri, biscuiți sărați, pesmeți, felii de măr uscat, etc. Dacă folosiți cașcaval, topiți-l la baia
de aburi și adăugați vin alb sau cremă/smântână.
Fântâna funcționează perfect și cu sosurile BBQ. Dacă sosul este prea dens, diluați-l cu vin
sau cu orice alt lichid.

1. Înainte de prima utilizare, fântâna trebuie mai întâi montată. Fântâna este compusă din
mai multe părți componente care se demontează foarte ușor și se spală în mașina de
spălat vase. Nu spălați partea principală a aparatului în care este montat motorul!
2. Înainte de asamblare, curățați părțile componente ale aparatului.
3. Asamblați aparatul și asigurați-vă că fiecare parte componentă este fixată bine.

PREGĂTIREA CIOCOLATEI
Fântâna funcționează bine cu orice tip de ciocolată. Cea mai recomandată este ciocolata
curată belgiană deoarece conține preponderent unt de cacao și nu mai trebuie adăugat ulei.

ETAPELE DE UTILIZARE:
1. Înainte de utilizare, puneți fântâna pe o suprafață sigură și stabilă.
Conectați fântâna la sursa de alimentare și apăsați butonul HEAT, topiți ciocolata la
baia de aburi sau în cuptorul cu microunde.
2. Când ciocolata s-a topit, adăugați unt sau ulei pentru o textură mai bună, îndeosebi
dacă ciocolata conține un procent mic de unt de cacao.
3. Turnați ciocolata topită în fântână și apăsați butonul MOTOR. Ciocolata va începe
imediat să circule.
4. Lăsați ciocolata să se miște timp de 2 minute, apoi opriți motorul timp de 30 de
secunde pentru ca aerul din fântână să iasă, în caz contrar ar putea ulterior să perturbe
funcționarea. După 30 de secunde porniți motorul.
5. Dacă ciocolata nu este destul de fluidă și se mișcă mai greu, adăugați puțin ulei.
6. Niciodată nu adăugați lichide reci, deoarece acestea vor încetini mișcarea ciocolatei.

AVERTIZARE!
-

Niciodată nu curățați motorul cu apă sau sub apă.
Nu este permisă curățarea motorului în mașina de spălat vase.
Nu folosiți pentru curățare lavete sau bureți abrazivi.
Nu lăsați niciodată fântâna fără supraveghere.
Nu puneți în fântână alte tipuri de alimente.
Scoateți fântâna din priză înainte de a o curăța și după utilizare.
Dacă observați că vreo parte componentă a fântânii este deteriorată, nu o folosiți.
Nu lăsați la îndemâna copiilor.
Nu este recomandată folosirea în exterior.
Feriți de sursele de căldură și de suprafețele fierbinți.
Pentru a evita electrocutarea, nu folosiți aparatul lângă apă. După utilizare scoateți
imediat aparatul din priză.
Nu atingeți spirala în timp ce fântâna funcționează! După ce ați scos din priză aparatul
iar motorul s-a oprit, puteți să scoateți stâlpul și spirala.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți
arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative
asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a
produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale.
Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele
competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de
unde ați cumpărat produsul.
Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

