
1

GZ-250

SI

SK

H
PL

CZ

EN
DE

Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi

Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung 

Instruction manual

ČoKoLáDová foNtáNa
ČoKoLáDová foNtáNa

foNtaNNa CZEKoLaDoWa
CSoKoLáDÉ SZÖKŐKÚt
ČoKoLaDNa foNtaNa

SCHoKoLaDENBRUNNEN
CHoCoLatE foUNtaIN



2



3

Jednotlivé komponenty/části spotřebiče
1 Gumové nožičky
2 Hnací jednotka
3 Přepínač ZAP/VYP s funkcí ohřevu
 Poloha HEAT/MOTOR: ohřev s používáním dopravního šroubu
 Poloha HEAT: předehřev
 Poloha OFF: vypnutí napájení
4 Indikátor
5 Plnicí žlábek
6 Vodicí kolíky pro držák
7 Upevňovací kolík pro dopravní šroub
8 Držák
9 Válec s deštníky
10 Dopravní šroub

Zkontrolujte následující
1. Ujistěte se prosím, zda je balení kompletní.
2. Ujistěte se, zda spotřebič nevykazuje žádné poškození během přepravy.
3. Spotřebič nepoužívejte tehdy, pokud je jeho balení neúplné nebo v případě nějakých 

poškození vzniklých během přepravy.

určené použití
Tento spotřebič je určen k tomu, aby umožnil protékání roztáté čokolády přes jeho deštníky, čímž 
se vytvoří dekorativní efekt podobný fontánce.
Namísto čokolády je možné taktéž používat jiné teplu odolné, tekuté potraviny, jako je například 
sýr nebo omáčky.
Tento spotřebič není vhodný na rozpouštění čokolády nebo jiných potravin. Tento spotřebič je 
určen výhradně pro používání v domácnosti a nesmí se používat na komerční využití.
Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může způsobit poškození majetku nebo 
dokonce poranění osob. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené 
nevhodným používáním.

Před používáním spotřebiče
Po vybalení a před použitím zkontrolujte spotřebič, zda není poškozený.
V případě poškození spotřebiče ho nepoužívejte, ale kontaktujte svého prodejce.
Návod k obsluze je založen na normách a pravidlech platných v Evropské unii. Dodržujte pokyny 
a zákony specifické pro danou zemi v ostatních státech!

Před používáním tohoto spotřebiče si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní a provozní 
pokyny. Je to nezbytné pro bezpečné a spolehlivé používání. Odložte tento návod k 
obsluze a doklad o zakoupení, a pokud je to možné vnější a vnitřní obal.
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PRo vaŠI BEZPEČNoSt

varovné výrazy

vysoké riziko!
Nedodržení tohoto varování může způsobit nebezpečí pro život a končetiny.

Střední riziko!
Nedodržení tohoto varování může způsobit nebezpečí pro majetek.

Nízké riziko!
Faktory, které je potřebné dodržet při manipulaci se spotřebičem.

BEZPEČNoStNÍ PoKYNY

Nebezpečné síťové napětí! Chybná elektrická instalace nebo nadměrné vysoké napětí. 
Napětí může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Spotřebič je výhradně vhodný pro používání s 220 - 240 V~, 50 Hz.
- Nepoužívejte spotřebič tehdy, pokud vykazuje zjevné poškození nebo je poškozen napájecí 

kabel nebo jeho zástrčka.
- Neotvírejte kryt spotřebiče, ale přenechejte všechny opravy na profesionály. Pro tento účel, 

se obraťte na speciální prodejnu. Spolehlivost a záruční práva jsou vyloučeny v případě 
neoprávněné opravy, nesprávného připojení nebo nesprávného používání.

- Při provádění oprav je možné používat pouze části odpovídající původním údajům spotřebiče. 
Tento spotřebič obsahuje elektrické a mechanické části, které jsou nezbytně nutné k ochraně 
před nebezpečím.

- Nikdy neponořujte samotný spotřebič ani napájecí kabel či jeho zástrčku do vody.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Uchovávejte spotřebič, zástrčku a napájecí kabel co nejdále od otevřených plamenů a horkých 

povrchů.
- Kabel neohýbejte a uchovávejte ho co nejdále od ostrých okrajů.
- Spotřebič používejte pouze v suchých místnostech v interiéru. Nikdy ho nepoužívejte ve 

vlhkých místnostech nebo na dešti.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během jeho používání bez dozoru!
- Nikdy neskladujte spotřebič tak, že by mohl spadnout do vany nebo umyvadla.
- Nikdy se nedotýkejte elektrického zařízení, pokud spadlo do vody. V takovém případě ihned 

vytáhněte zástrčku napájecího kabelu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, během jeho čištění nebo dokonce i v případě poruchy spotřebič 

vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a jeho napájecí kabel, zda není poškozený.
- Nikdy nepoužívejte napájecí kabel jako přepravní rukojeť.
- Udělejte starý spotřebič nepouživatelný: Vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a 

odřízněte ho.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem 

nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
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Nebezpečí pro děti!

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod dohledem, nebo nebyly poučeny ohledně používání spotřebiče osobou, která je 
zodpovědná za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být neustále pod dohledem, aby se zajistilo to, že si nebudou hrát se spotřebičem.

Nebezpečí poranění!

- Tento spotřebič obsahuje otočné části. Nikdy nevkládejte ruce do rotujících válců během 
provozu. Můžete se poranit a poškodit spotřebič.

- Kabel veďte tak, abyste zabránili tomu, že o něj někdo zakopne.

Nebezpečí v důsledku chybného provozu!

Nesprávná manipulace se spotřebičem, může způsobit škody.
- Spotřebič může být používán osobami, které jsou seznámeny s nebezpečím a speciálními 

funkcemi spotřebiče.
- Nikdy nevystavujte spotřebič vysokým teplotám (radiátoru, atd.) nebo působení 

povětrnostních vlivů (déšť, atd.).
- Nepoužívejte spotřebič venku. Hmyz by mohl být vtažen čokoládou a spotřebič si nemůže 

zachovat svou konzistentní teplotu.
- Spotřebič je vybaven gumovými nožičkami. Položte ho na necitlivý povrch, aby nedošlo k 

odbarvení díky gumovým nožičkám.

Symbol

Před prvním použitím
•	 Vyčistěte	spotřebič	tak,	jak	je	to	uvedeno	v	kapitole	„Péče	a	údržba“.
•	 Před	prvním	použitím,	spotřebič	důkladně	vysušte.

PŘÍPRava

Která čokoláda je vhodná?
Používejte běžnou čokoládu na polevy nebo speciální čokoládu do čokoládových fontán ze 
specializovaných prodejen, protože jsou mnohem tekutější než běžná čokoláda. K dispozici jsou 
různé třídy čokolády.
Při používání běžné čokolády, je třeba přidat rostlinný olej, na zajištění snadného průtoku. 
Čokoládová fontána je určena na přibližně 350 g roztopené čokolády.
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Příprava potravin na namáčení
•	 Namáčet	můžete	různé	druhy	ovoce.	V	závislosti	na	ročním	období	a	vašich	preferencích,	

můžete do tekoucí čokolády namáčet také sušenky, pěnové bonbóny nebo podobné 
 (viz obr. 3).
•	 Na	namáčení	potravin	použijte	dlouhé	dřevěné	špejle	nebo	podobné.

Nastavení a předehřívání spotřebiče
•	 Viz	obrázek	1 a 2.
•	 Umístěte	spotřebič	na	tepelně	odolný	a	rovný	povrch.
•	 Zasuňte	držák	8 na válec 9.
•	 Umístěte	dopravní	šroub	10 na upevňovací kolík 7.
•	 Posuňte	válec	s	držákem	na	dopravní	šroub	10 a zatlačte ho proti dorazu na vodicích kolících 

6.
•	 Připojte	zástrčku	napájecího	kabelu	k	snadno	přístupné	elektrické	zásuvce.
•	 Nastavte	přepínač	ZAP/VYP	3 do polohy HEAT (Ohřev). Rozsvítí se indikátor.
 Spotřebič předehřívejte nejméně 15–20 minut před jeho používáním.

Rozpuštění čokolády
•	 Čokoládu	rozpusťte	v	horké	vodě.
Poznámka: Dávejte pozor na to, aby se žádná voda nedostala do čokolády. V opačném případě 
se mohou vytvářet hrudky.

PouŽÍváNÍ ZaŘÍZENÍ
•	 Viz	obr. 3.
•	 Nalijte	rozpuštěnou	čokoládu	do	plnicího	žlábku.	Nepřeplňte	ho!	Pokud	je	roztopená	čokoláda	

příliš hustá, přilejte trochu rostlinného oleje.
•	 Nastavte	přepínač	ZAP/VYP	3 do polohy HEAT/MOTOR (Ohřev/Motor). Dopravní šroub se začne 

pohybovat. Čokoláda je přepravována směrem nahoru přes válec a teče dolů přes deštníky do 
plnicího žlábku.

•	 Ponořte	potraviny	na	špejli	do	rozpuštěné	čokolády.

Poznámka: Spotřebič může fungovat bez problémů nepřetržitě několik hodin.

Po používání spotřebiče
•	 Nastavte	přepínač	ZAP/VYP	do	polohy	OFF	(Vyp.).
•	 Spotřebič	ihned	vyčistěte	a	vylijte	z	něj	zbylou	čokoládu	(viz	„Péče	a	údržba“).

Další možné využití
Dochuťte čokoládu, např. likérem.
Namísto čokolády můžete použít sýr nebo barbecue omáčky. Přilijte rostlinný olej, abyste zajistili 
snadný tok. Na namáčení můžete použít například chřest, klobásky, grilované pokrmy, …
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PÉČE a ÚDRŽBa

Nebezpečí zkratu/úrazu elektrickým proudem!

- Dávejte pozor, aby se do spotřebiče nedostala žádná voda. Spotřebič nikdy neponořujte do 
vody.

- Před každým čištěním, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič svépomocí.

Materiální škody

- Agresivní čisticí prostředky na bázi rozpouštědel (např. benzín, ředidlo, atd.) narušují povrch 
spotřebiče.

- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi rozpouštědel.
- Čokoládu vylijte do misky, pokud je ještě tekutá. Můžete si ji odložit pro budoucí použití. 

Dodržujte také data spotřeby uvedené na obalu čokolády.
- Kryt spotřebiče otřete vlhkou tkaninou a následně jej důkladně osušte. Do spotřebiče se nesmí 

dostat žádná tekutina.
- Plnicí žlábek otřete vlhkou utěrkou nebo měkkou houbou. V případě potřeby můžete použít 

šetrný čisticí prostředek. Opatrně odstraňte všechny zbytky čokolády.
- Jednotlivá příslušenství čistěte ihned po použití. Válec se deštníky, dopravní šroub a držák lze 

mýt v myčce nádobí.

tECHNICKÉ ÚDaJE
Napájení elektrickým proudem: 220 - 240 V~, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie:  32 W

Produkt:
Označení výrobku: Čokoládová fontána
Typ: SBL-811
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Seznam značek

V Volt Hz Hertz

W Watt Střídavý proud

Symbol zařízení třídy II

Nepoužívejte tento 
spotřebič v blízkosti vany, 
sprchy, bazénů nebo jiných 
nádob naplněných vodou.

Testovaná bezpečnost Communate Europpene

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s 
jiným domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému škodlivému 
vlivu na životní prostředí nebo lidské zdraví v důsledku nekontrolované 
likvidace odpadu, spotřebič zodpovědně recyklujte za účelem podpory 
udržitelného opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit 
použité zařízení, použijte systém vrácení a sběru, nebo kontaktujte prodejce, 
od kterého jste produkt zakoupili. Oni mohou tento produkt recyklovat 
bezpečně pro životní prostředí.
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Záruční list 

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:  ..........................................................................................................................................

Příjmení/jméno: ...................................................................................................................................

Stát/PSČ/obec/ulice: ...........................................................................................................................

Telefonní číslo: ....................................................................................................................................

Číslo/označení (zbožní) položky: ........................................................................................................

Datum/místo prodeje: ..........................................................................................................................

Popis závady: ......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Datum/podpis: .....................................................................................................................................

Záruka se nevztahuje.

 Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

 Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit  pouze  po 
předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a 
čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve 
výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo 
úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen 
výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní  záruka  je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - 
fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka 
se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice. 

Záruka se nevztahuje 
-  jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části  
-  na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
-  je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby. 
-  nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
-  na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, 

žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní  cenu.
-  pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní 

náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. 
-  zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
-  závada byla způsobena vnějšími  a živelními podmínkami (např. poruchami  v elektrické síti nebo bytové instalaci)
-  záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování  vady ze strany spotřebitele  bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být 
zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku. 

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef  
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou 
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:
PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819
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Jednotlivé komponenty/časti spotrebiča
1 Gumové nožičky
2 Hnacia jednotka
3 Prepínač ZAP/VYP s funkciou ohrevu
 Poloha HEAT/MOTOR: ohrev s používaním dopravnej skrutky
 Poloha HEAT: predhrev
 Poloha OFF: vypnutie napájania
4 Indikátor
5 Plniaci žliabok
6 Vodiace kolíky pre držiak
7 Upevňovací kolík pre dopravnú skrutku
8 Držiak
9 Valec s dáždnikmi
10 Dopravná skrutka

Skontrolujte nasledujúce
1. Uistite sa prosím, či je balenie kompletné
2. Uistite sa, či spotrebič nevykazuje žiadne poškodenia počas prepravy
3. Spotrebič nepoužívajte vtedy, ak je jeho balenie neúplné alebo v prípade nejakých poškodení 

vzniknutých počas prepravy

Určené použitie
Tento spotrebič je určený na to, aby umožnil pretekanie roztopenej čokolády cez jeho dáždniky , 
čím sa vytvorí dekoratívny efekt podobný fontánke.
Namiesto čokolády je možné taktiež používať iné teplu odolné, tekuté potraviny, ako je napríklad 
syr alebo omáčky.
Tento spotrebič nie je vhodný na roztápanie čokolády alebo iných potravín. Tento spotrebič je 
určený výhradne pre používanie v domácnosti a nesmie sa používať na komerčné využitie.
Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a môže spôsobiť poškodenie majetku 
alebo dokonca poranenie osôb. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené 
nevhodným používaním.

Pred používaním spotrebiča
Po vybalení a pred používaním skontrolujte spotrebič, či nie je poškodený.
V prípade poškodenia spotrebiča ho nepoužívajte, ale kontaktujte svojho predajcu.
Návod na obsluhu je založený na normách a pravidlách platných v Európskej únii. Dodržiavajte 
pokyny a zákony špecifické pre danú krajinu v ostatných štátoch!

Pred používaním tohto spotrebiča si prosím pozorne prečítajte bezpečnostné a 
prevádzkové pokyny. Je to nevyhnutné pre bezpečné a spoľahlivé používanie.
Odložte tento návod na obsluhu a doklad o zakúpení a ak je to možné vonkajší a 
vnútorný obal.
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PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Varovné výrazy

Vysoké riziko!
Nedodržanie tohto varovania môže spôsobiť nebezpečenstvo pre život a končatiny.

Stredné riziko!
Nedodržanie tohto varovania môže spôsobiť nebezpečenstvo pre majetok.

Nízke riziko!
Faktory, ktoré je potrebné dodržať pri manipulácii so spotrebičom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nebezpečné sieťové napätie! Chybná elektrická inštalácia alebo nadmerné vysoké 
napätie. Napätie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič je výhradne vhodný pre používanie s 220 - 240 V~, 50 Hz.
- Nepoužívajte spotrebič vtedy, ak vykazuje zjavné poškodenie alebo je poškodený napájací 

kábel alebo jeho zástrčka.
- Neotvárajte kryt spotrebiča, ale prenechajte všetky opravy na profesionálov. Pre tento 

účel, sa obráťte na špeciálnu predajňu. Spoľahlivosť a záručné práva sú vylúčené v prípade 
neoprávnenej opravy, nesprávneho pripojenia alebo nesprávneho používania.

- Pri vykonávaní opráv je možné používať len časti zodpovedajúce pôvodným údajom 
spotrebiča. Tento spotrebič obsahuje elektrické a mechanické časti, ktoré sú nevyhnutne 
potrebné na ochranu pred nebezpečenstvom.

- Nikdy neponárajte samotný spotrebič ani napájací kábel či jeho zástrčku do vody.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky napájacieho kábla mokrými rukami.
- Uchovávajte spotrebič, zástrčku a napájací kábel čo najďalej od otvorených plameňov a 

horúcich povrchov.
- Kábel neohýbajte a uchovávajte ho čo najďalej od ostrých okrajov.
- Spotrebič používajte len v suchých miestnostiach v interiéri. Nikdy ho nepoužívajte vo vlhkých 

miestnostiach alebo na daždi.
- Nikdy nenechávajte spotrebič počas jeho používania bez dozoru!
- Nikdy neskladujte spotrebič tak, že by by mohol spadnúť do vane alebo umývadla.
- Nikdy sa nedotýkajte elektrického zariadenia device, ak spadlo do vody. V takom prípade ihneď 

vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.
- Ak spotrebič nepoužívate, počas jeho čistenia alebo dokonca aj v prípade poruchy spotrebič 

vypnite a vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič a jeho napájací kábel, či nie je poškodený.
- Nikdy nepoužívajte napájací kábel ako prepravnú rukoväť.
- Spravenie starého spotrebiča nepoužívateľným: Vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky 

a odrežte ho.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom 

alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
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Nebezpečenstvo pre deti!

- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ 
nie sú pod dohľadom, alebo nebilo poučení ohľadom používania spotrebiča osobou, ktorá je 
zodpovedná za ich bezpečnosť.

- Deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zaistilo to, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Nebezpečenstvo poranenia!

- Tento spotrebič obsahuje otočné časti. Nikdy nevkladajte ruky do rotujúcich valcov v priebehu 
prevádzky. Môžete sa poraniť a poškodiť spotrebič.

- Kábel veďte tak, aby ste zabránili tomu, že oň niekto zakopne.

Nebezpečenstvo v dôsledku chybnej prevádzky!

Nesprávna manipulácia so spotrebičom, môže spôsobiť škody.
- Spotrebič môže byť používaný osobami, ktoré sú oboznámené s nebezpečenstvom a 

špeciálnymi funkciami spotrebiča.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám (radiátoru, atď.) alebo pôsobeniu 

poveternostných vplyvov (dážď, atď.).
- Nepoužívajte spotrebič vonku. Hmyz by mohol byť vtiahnutý čokoládou a spotrebič si nemôže 

zachovať svoju konzistentnú teplotu.
- Spotrebič je vybavený gumovými nožičkami. Položte ho na necitlivý povrch, aby nedošlo 

odfarbeniu spôsobenému gumovými nožičkami.

Symbol

Pred prvým použitím
•	 Vyčistite	spotrebič	tak,	ako	je	to	uvedené	v	kapitole	„Starostlivosť	a	údržba“.
•	 Pred	prvým	použitím,	spotrebič	dôkladne	vysušte.

PRÍPRAVA

Ktorá čokoláda je vhodná?
Používajte bežnú čokoládu na polevy alebo špeciálnu čokoládu do čokoládových fontán zo 
špecializovaných predajní, pretože sú oveľa tekutejšie ako bežná čokoláda. K dispozícii sú rôzne 
triedy čokolády.
Pri používaní bežnej čokolády, je potrebné pridať rastlinný olej, na zaistenie jednoduchého 
prietoku. Čokoládová fontána je určená na približne 350 g roztopenej čokolády.
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Príprava potravín na namáčanie
•	 Namáčať	môžete	rôzne	druhy	ovocia.	V	závislosti	od	ročného	obdobia	a	vašich	preferencii,	

môžete do roztopenej čokolády namáčať taktiež sušienky, penové cukríky alebo podobné 
(pozrite si obr. 3).

•	 Na	namáčanie	potravín	použite	dlhé	drevené	špajdle	alebo	podobné.

Nastavenie a predhrievanie spotrebiča
•	 Pozrite	si	obrázok	1 a 2
•	 Umiestnite	spotrebič	na	tepelne	odolný	a	rovný	povrch.
•	 Zasuňte	držiak	8 na valec 9.
•	 Umiestnite	dopravnú	skrutku	10 na upevňovací kolík 7.
•	 Posuňte	valec	s	držiakom	na	dopravnú	skrutku	10 a zatlačte ho proti dorazu na vodiacich 

kolíkoch 6.
•	 Pripojte	zástrčku	napájacieho	kábla	k	ľahko	prístupnej	elektrickej	zásuvke.
•	 Nastavte	prepínač	ZAP/VYP	3 do polohy HEAT (Ohrev). Rozsvieti sa indikátor. Spotrebič 

predhrievajte najmenej 15 - 20 minút pred jeho používaním.

Roztápanie čokolády
•	 Čokoládu	rozpustite	v		horúcej	vode.
Poznámka: Dávajte pozor na to, aby sa žiadna voda nedostala do čokolády. V opačnom prípade 
sa môžu vytvárať hrudky.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA
•	 Pozrite	si	Obr. 3
•	 Nalejte	roztopenú	čokoládu	do	plniaceho	žliabka.	Nepreplňte	ho!	Ak	je	roztopená	čokoláda	

veľmi hustá, prilejte trochu rastlinného oleja.
•	 Nastavte	prepínač	ZAP/VYP	3 do polohy HEAT/MOTOR (Ohrev/Motor). Dopravná skrutka sa 

začne pohybovať. Čokoláda je prepravovaná smerom hore cez valec a tečie dole cez dáždniky 
do plniaceho žliabku.

•	 Ponorte	potraviny	na	špajdli	do	roztopenej	čokolády.

Poznámka: Spotrebič môže fungovať bez problémov nepretržite niekoľko hodín.

Po používaní spotrebiča
•	 Nastavte	prepínač	ZAP/VYP	do	polohy	OFF	(Vyp.).
•	 Spotrebič	ihneď	vyčistite	a	vylejte	z	neho	zvyšnú	čokoládu	(pozrite	si	časť	„Starostlivosť	a	
údržba“).

Ďalšie možné využitia
Dochuťte čokoládu, napr. likérom.
Namiesto čokolády môžete použiť syr alebo barbecue omáčky. Prilejte rastlinný olej, aby ste 
zaistili ľahký tok. Na namáčanie, môžete použiť napríklad špargľu, klobásky, grilované pokrmy,…
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Nebezpečenstvo skratu/úrazu elektrickým prúdom!

- Dávajte pozor, aby sa do spotrebiča nedostala žiadna voda. Spotrebič nikdy neponárajte do 
vody.

- Pred každým čistením, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
- Nikdy sa nepokúšajte opravovať spotrebič svojpomocne.

Materiálne škody

- Agresívne čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel (napr. benzín, riedidlo, atď.) narúšajú 
povrch spotrebiča.

- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.
- Čokoládu vylejte do misky pokiaľ je ešte tekutá. Môžete si ju odložiť re budúce použitie. 

Dodržiavajte taktiež dátumy spotreby uvedené na obale čokolády.
- Kryt spotrebiča utrite vlhkou tkaninou a následne ho dôkladne osušte. Do spotrebiča sa 

nesmie dostať žiadna tekutina.
- Plniaci žliabok utrite vlhkou utierkou alebo mäkkou špongiou. V prípade potreby môžete 

použiť mierny čistiaci prostriedok. Opatrne odstráňte všetky zvyšky čokolády.
- Jednotlivé príslušenstvo čistite ihneď po použití. Valec so slnečníkmi, dopravnú skrutku a 

držiak je možné umývať v umývačke riadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie elektrickým prúdom: 220 - 240 V~, 50 Hz
Spotreba elektrickej energie:  32 W

Produkt:
Označenie výrobku: Čokoládová fontána
Typ: SBL-811
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Zoznam značiek

V Volt Hz Hertz

W Watt Striedavý prúd

Symbol zariadenia triedy II

Nepoužívajte tento 
spotrebič v blízkosti vane, 
sprchy, bazénov alebo iných 
nádob naplnených vodou.

Testovaná bezpečnosť Communate Europpene

Toto označenie znamená, že tento produkt by nemal byť likvidovaný 
spolu s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému 
škodlivému vplyvu na životné prostredie alebo ľudské zdravie v dôsledku 
nekontrolovanej likvidácie odpadu, spotrebič zodpovedne recyklujte za 
účelom podpory udržateľného opätovného využitia materiálnych zdrojov. 
Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu, alebo 
kontaktujte predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili. Oni môžu tento 
produkt recyklovať bezpečne pre životné prostredie.
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Záručný list 
Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:  .......................................................................................................................................

Priezvisko/meno: ................................................................................................................................

Štát/PSČ/obec/ulica: ..........................................................................................................................

Telefónne číslo: ..................................................................................................................................

Číslo/označenie (tovaru) položky: ......................................................................................................

Dátum/miesto predaja: .......................................................................................................................

Popis poruchy: ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Dátum/podpis: .....................................................................................................................................

Záruka sa nevzťahuje.

 Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

 Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po 
predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja 
a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu 
porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá  za 
poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na 
obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka  je 6 mesiacov, ak 
je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa 
znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice. 

Záruka sa nevzťahuje na
-  akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti  
-  na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
-  ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby. 
-  nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
-  na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápňovanie kávovarov, 

žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
-  ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné 

náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci. 
-  zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
-  porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami  v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
-  záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe.
Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť 
zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR 
ČERTES SK, s.r.o.
Pažite č. 42
010 09 Žilina   
tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173
mobil:    +421 905 259213  
              +421 907 241912
Pracovná doba Po-Pia.  9:00 - 15:00
e-mail:  certes.sk@gmail.com
             certes@eslovakia.sk



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:
PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819
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Poszczególne komponenty/części urządzenia
1. Nóżki gumowe
2. Jednostka napędowa
3. Przełącznik WŁ./WYŁ. Z funkcją ogrzewania
 Pozycja HEAT/MOTOR: ogrzewanie z użyciem śruby doprowadzającej
 Pozycja HEAT: ogrzewanie wstępne
 Pozycja OFF: wyłączenie zasilania
4. Wskaźnik
5. Rowek do napełniania
6. Paliki prowadzące dla uchwytu
7. Kołek montażowy dla śruby doprowadzającej
8. Uchwyt
9. Walec z parasolami
10. Śruba doprowadzająca

Skontroluj następujące
1. Upewnij się, czy opakowanie jest kompletne.
2. Upewnij się, czy urządzenie nie wykazuje żadnych uszkodzeń podczas transportu.
3. Nie używaj urządzenie, jeśli opakowanie nie jest kompletne lub w przypadku uszkodzeń 

powstałych podczas transportu.

Przeznaczenie
To urządzenie jest przeznaczone, aby umożliwić przelewanie się rozpuszczonej czekolady przez 
jego parasole ,co stworzy efekt dekoracyjny przypominający fontannę.
Zamiast czekolady można użyć innych odpornych na temperaturę, płynnych potraw, takich jak 
na przykład ser lub sosy.
To urządzenie nie jest odpowiednie nie jest odpowiednie do topienia czekolady lub innych 
potraw. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie wolno go używać 
w celach komercyjnych.
Każde inne użycie jest uważane za nieodpowiednie i może powodować  szkody mienia lub osób. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednim 
używaniem.

Przed użyciem urządzenia
Po wypakowaniu i przed użyciem skontroluj urządzenie, czy nie jest uszkodzone.
W przypadku uszkodzenia urządzenia nie używaj go, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Instrukcja obsługi opiera się na normach i prawach obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Dotrzymuj wskazówek i praw specyficznych dla danego kraju w innych państwach!

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj uważnie wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Jest to niezbędne w celu bezpiecznego i  
niezawodnego użytkowania. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi oraz dokument 
potwierdzający zakup a jeśli to możliwe zewnętrzne i wewnętrzne elementy 
opakowania.
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DLa tWoJEGo BEZPIECZEŃStWa

Wyrażenia ostrzegawcze

Duże ryzyko!
Nie stosowanie się do tego ostrzeżenia może powodować zagrożenie dla życia i 
kończyn.

Średnie ryzyko!
Nie stosowanie się do tego ostrzeżenia może powodować zagrożenie mienia.

Niskie ryzyko!
Wskaźniki, których należy dotrzymywać podczas manipulacji z urządzeniem.

WSKaZÓWKI DotYCZĄCE BEZPIECZEŃStWa

Niebezpieczne napięcie sieciowe! Nieprawidłowa instalacja elektryczna lub nadmiernie 
wysokie napięcie. Napięcie może powodować porażenie prądem elektrycznym.

- Urządzenie jest odpowiednie wyłącznie do używania z 220 - 240 V~, 50 Hz.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenie lub uszkodzony jest przewód 

zasilający lub jego wtyczka.
- Nie otwieraj pokrywy urządzenia, pozostaw wszelkie naprawy specjalistom. W tym celu zwróć 

się do specjalnego punktu sprzedaży. Niezawodność i prawa gwarancyjne nie obowiązują 
w przypadku nieuprawnionej naprawy, nieodpowiedniego podłączenia lub niewłaściwego 
użytkowania.

- Przy wykonywaniu napraw można używać jedynie części odpowiadających oryginalnym 
danym urządzenia. Urządzenie zawiera części elektryczne i mechaniczne, które są niezbędne 
dla ochrony przed niebezpieczeństwem.

- Nigdy nie zanurzaj samego urządzenia ani przewodu zasilającego czy jego wtyczki w wodzie.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Trzymaj urządzenie, wtyczkę i przewód zasilający z daleka od otwartego ognia i gorących 

powierzchni.
- Nie zginaj przewodu i trzymaj go z daleka od ostrych krawędzi.
- Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach wewnątrz. Nigdy nie używaj go w 

wilgotnych pomieszczeniach lub na deszczu.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia w trakcie jego używania bez nadzoru!
- Nigdy nie przechowuj urządzenia tak, by istniało ryzyko, że spadnie do wanny lub umywalki.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli spadło do wody. W takim przypadku 

natychmiast wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego.
- Jeśli nie używasz urządzenia, podczas jego czyszczenia lub ewentualnie w przypadku jego 

awarii wyłącz je i zawsze wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Regularnie kontroluj urządzenie i jego przewód zasilający, czy nie jest uszkodzony.
- Nigdy nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu do przenoszenia.
- Gdy stare urządzenie nie nadaje się do użytku: Wyciągnij przewód zasilający z gniazdka 

elektrycznego i odetnij go.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

jego przedstawiciela serwisowego lub inne wykwalifikowane osoby, aby zapobiec 
niebezpieczeństwu.



5

Zagrożenie dla dzieci!

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych 
umiejętnościach fizycznych,  czuciowych lub umysłowych, czy z niedostatecznym 
doświadczeniem i wiedzą, jeśli nie są pod nadzorem lub nie zostały pouczone o użytkowaniu 
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci powinny być ciągle pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą bawić się z urządzeniem.

Ryzyko zranienia!

- To urządzenie zawiera części obrotowe. Nigdy nie wkładaj ręki do obracających się cylindrów w 
trakcie pracy. Możesz zostać zraniony i uszkodzić urządzenie.

- Przewód umieść tak, aby nikt o niego nie zaczepił.

Niebezpieczeństwo w wyniku nieprawidłowego użytkowania!

Niewłaściwa manipulacja z urządzeniem może powodować szkody.
- Urządzenie może być używane przez osoby, które są zaznajomione z zagrożeniami i 

specjalnymi funkcjami urządzenia.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na wysokie temperatury (grzejnik itd.) lub na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz itd.).
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Owady mogłyby zostać wciągnięte do czekolady a 

urządzenie nie może zachować stałej temperatury.
- Urządzenie jest wyposażone w gumowe nóżki. Postaw je na odpornej powierzchni, aby nie 

doszło do pofarbowania spowodowanego gumowymi nóżkami.

Symbol

Przed pierwszym użyciem
•	 Wyczyść	urządzenie	tak,	jak	opisano	w	rozdziale„Konserwacja“.
•	 Przed	pierwszym	użyciem	wysusz	dokładnie	urządzenie.

PRZYGotoWaNIE

Która czekolada jest odpowiednia?
Używaj zwykłej czekolady na polewy lub specjalnej czekolady do fontann czekoladowych 
ze sklepów specjalistycznych, ponieważ są o wiele bardziej płynne niż zwykła czekolada. Do 
dyspozycji są rożne klasy czekolady.
Jeśli używasz zwykłej czekolady, należy dodać oleju roślinnego, aby zapewnić łatwe przeciekanie. 
Czekoladowa fontanna jest przeznaczona na około 350 g roztopionej czekolady.
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Przygotowanie potraw do namaczania
•	 Namaczać	możesz	różne	rodzaje	owoców.	W	zależności	od	pory	roku	i	twoich	preferencji,	

możesz namaczać w roztopionej czekoladzie również herbatniki, cukierki piankowe lub 
podobne (zob. Rys. 3).

•	 Do	namaczania	potraw	użyj	długich	drewnianych	szpikulców	lub	podobnych.

Ustawienie i wstępne ogrzewanie urządzenia
•	 Zobacz	obrazek	1 i 2.
•	 Umieść	urządzenie	na	równej,	odpornej	na	temperatury	powierzchni.		
•	 Włóż	uchwyt	8 na walec 9.
•	 Umieść	śrubę	doprowadzającą	10 na kołek montażowy 7.
•	 Przesuń	walce	z	uchwytem	na	śrubę	doprowadzającą	10 i naciśnij go do oporu  na palikach 

prowadzących 6.
•	 Podłącz	wtyczkę	przewodu	zasilającego	do	łatwo	dostępnego	gniazdka	elektrycznego.
•	 Ustaw	przełącznik	Wł./Wył.	3 w pozycji HEAT (Ogrzewanie). Zaświeci się wskaźnik. Ogrzewaj 

urządzenie co najmniej 15 - 20 minut przed jego używaniem.

Roztapianie czekolady
•	 Rozpuść	czekoladę	w	gorącej	wodzie.
Uwaga: Uważaj, aby żadna woda nie dostała się do czekolady. W innym przypadku mogą się 
tworzyć grudki.

UŻYtKoWaNIE SPRZĘtU
•	 Zob.	Rys. 3.
•	 Nalej	roztopioną	czekoladę	do	rowka	do	napełniania.	Nie	przepełnij	go!	Jeśli	roztopiona	

czekolada jest bardzo gęsta, dolej trochę oleju roślinnego.
•	 Ustaw	przełącznik	Wł./Wył.	3 w pozycji HEAT/MOTOR (Ogrzewanie/Silnik).Śruba 

doprowadzająca zacznie się poruszać. Czekolada jest transportowana do góry przez walec i 
cieknie na dół przez parasole do rowka do napełniania.

•	 Zanurz	potrawy	na	szpikulcach	w	roztopionej	czekoladzie.

Uwaga: Urządzenie może działać bez problemu nieprzerwanie kilka godzin.

Po zakończeniu używania urządzenia
•	 Ustaw	przełącznik	Wł./Wył.	w	pozycji	OFF	(Wył.).
•	 Od	razu	wyczyść	urządzenie	i	wylej	z	niego	resztę	czekolady	(zob.	część	„Konserwacja“).

Inne możliwe wykorzystanie
Dopraw czekoladę, np. likierem.
Zamiast czekolady możesz użyć sera lub sosu barbecue. Dolej oleju roślinnego, aby 
zapewnić łatwy przepływ. Do namaczania możesz użyć np. szparagów, kiełbasek, pokarmów 
grillowanych…
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KoNSERWaCJa

Niebezpieczeństwo zwarcia/porażenia prądem elektrycznym!

- Uważaj, aby do urządzenia nie dostała się żadna woda.Nigdy nie zanurzaj urządzenia w 
wodzie.

- Przed każdym czyszczeniem wyciągaj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka 
elektrycznego.

- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Szkody materialne

- Agresywne środki czyszczące na bazie rozpuszczalników (np. benzyna, rozcieńczalnik itd.) 
naruszają powierzchnię urządzenia.

- Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników.
- Czekoladę wylej do miski gdy jest jeszcze płynna. Możesz odłożyć ją do kolejnego użycia. 

Dotrzymuj dat przydatności podanych na opakowaniu czekolady.
- Pokrywę urządzenia wytrzyj wilgotną ścierką a następnie dokładnie ją osusz. Do urządzenia 

nie może dostać się żadna ciecz.
- Rowek do napełniania wytrzyj wilgotną ścierką lub miękką gąbką. W razie potrzeby możesz 

użyć delikatnego środka czyszczącego. Ostrożnie usuń wszystkie pozostałości czekolady.
- Poszczególne akcesoria wyczyść od razu po użyciu. Walec z parasolami, śrubę doprowadzającą 

i uchwyt można czyścić w zmywarce.

DaNE tECHNICZNE
Zasilanie prądem elektrycznym: 220 - 240 V~, 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej:  32 W

Produkt:
Oznaczenie produktu: Czekoladowa fontanna
Typ: SBL-811
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Lista symboli

V Volt Hz Hertz

W Watt Prąd zmienny

Symbol klasy II

Nie używaj tego urządzenia 
w pobliżu wanny, prysznica, 
basenów lub innych 
pojemników z wodą.

Testowane bezpieczeństwo Communate Europpene

Ten symbol oznacza, że produkt ten nie powinien być likwidowany razem 
z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec możliwemu 
szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie w wyniku 
niekontrolowanej likwidacji odpadów. Oddaj urządzenie do recyklingu w 
sposób odpowiedzialny w celu promowania zrównoważonego ponownego 
wykorzystania zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić użyte urządzenie, 
użyj systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego 
kupiłeś produkt. Oni mogą produkt ten poddać recyklingowi bezpiecznie dla 
środowiska.
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a készülék alkotóelmei/részei
1 Gumilábak
2 Elektromos egység
3 ON/OFF gomb melegítő funkcióval
 HEAT/MOTOR pozíció: melegítés szállítócsiga használatával
 HEAT pozíció: előmelegítés
 OFF pozíció: a tápellátás kikapcsolása
4 Indikátor
5 Töltő medence 
6 Vezető sínek a tartóhoz
7 A szállítócsiga rögzítő tengelye
8 Tartó
9 Henger ernyőkkel
10 Szállítócsiga

Ellenőrizze az alábbiakat
1. Kérjük, hogy ellenőrizze a csomag tartalmát és épségét.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás folyamán.
3. Ne használja a készüléket, ha a csomag hiányos, vagy az egyes részek megsérültek a szállítás 

folyamán.

Rendeltetési cél
A készülékben a folyékony csokoládé az ernyőkön át áramlik, ezzel egy dekoratív, szökőkúthoz 
hasonló hatást keltve.
A készülék csokoládé helyett más, hőálló és folyékony élelmiszerrel is használható, például sajttal 
vagy mártásokkal. 
A készülék nem használható csokoládé vagy más élelmiszer felolvasztásához. Ez a termék 
kizárólag háztartási célokra használható, ipari felhasználása nem engedélyezett. 
A készülék nem rendeltetésszerű használata nem engedélyezett, és anyagi károkhoz, sőt 
személyi sérülésekhez is vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű 
használatból adódó károkért.

Üzembe helyezés előtt
Csomagolja ki a készüléket, és üzembe helyezés előtt gondosan ellenőrizze le sérülések 
szempontjából. Nem használjon sérült készüléket, ilyen esetekben értesíteni kell az eladót.
A használati utasítás az Európai Unió érvényes szabványain és irányzatain alapul. Kérjük, hogy 
nem EU tagállamban történő használat esetén tartsa be az adott államban érvényes utasításokat 
és törvényeket!

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Ez 
elengedhetetlen a biztonságos és megbízható üzemeltetés szempontjából. Őrizze meg 
az útmutatót és a vásárlási bizonylatot, és ha van rá mód, a külső és belső csomagolást is.
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BIZtoNSáGI fIGYELMEZtEtÉSEK

figyelmeztető jelek

Nagy kockázat!
Fennáll a végtagi sérülések, sőt halálos kimenetelű sérülések veszélye.

Közepes kockázat!
A figyelmeztetés mellőzése esetén fennáll az anyagi károk veszélye.

alacsony kockázat!
Olyan tényezők, amelyeket be kell tartani a készülék használatánál.

BIZtoNSáGI utaSÍtáSoK

veszélyes hálózati feszültség! Hibás elektromos bekötés, vagy túl magas feszültség.
A feszültség áramütést okozhat!

- A készülék kizárólag az alábbi paraméterekkel használható: 220 - 240 V~, 50 Hz.
- Ne használja a készüléket, ha az láthatóan megsérült, illetve sérült tápkábel vagy 

csatlakozódugó esetén. 
- Ne nyissa ki a készülék védőburkolatát. Valamennyi javítást szakemberekre kell bízni. Forduljon 

a márkaszervizhez. A biztonságos működés és a garancia érvényesítése nem lehetséges 
helytelen beavatkozások, rossz bekötés vagy helytelen használat esetén. 

- Javítás esetén csak az eredetivel azonos alkatrészeket szabad használni. A készülék olyan 
elektronikus és mechanikus részeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a biztonságos 
használat szempontjából. 

- Soha ne merítse vízbe a készüléket, a tápkábelt és a csatlakozódugót. 
- Soha ne érjen nedves kézzel a tápkábel csatlakozójához. 
- Tartsa a lehető legtávolabb a készüléket, csatlakozódugót és a tápkábelt nyílt tűzforrásoktól és 

forró felületektől. 
- A kábelt nem szabad meghajlítani, és óvni kell az éles felületektől.
- A készülék csak belső terekben, száraz helyiségekben használható. Soha ne használja a 

készüléket nedves helyeken, vagy a szabadban, esőben. 
- Használat közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni a készüléket!
- A készüléket olyan helyre kell állítani, ahol nem eshet be egy kádba vagy mosdóba.
- Soha ne érjen hozzá a készülékhez, amennyiben az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal ki kell 

húzni a csatlakozódugót az elektromos aljzatból. 
- Ha nem használja a készüléket, illetve tisztítás előtt és hibás működés esetén: kapcsolja ki a 

készüléket, és válassza le a tápellátásról. 
- A készüléket és a tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell sérülések szempontjából.
- Soha ne emelje fel a készüléket a tápkábelnél fogva.
- A készülék selejtezése előtt: Húzza ki a csatlakozódugaszt az elektromos aljzatból, és vágja le a 

kábelt. 
- A sérült tápkábelt a fennálló veszélyek elkerülése miatt csak a gyártó, márkaszerviz vagy 

képesítéssel rendelkező villanyszerelő cserélheti ki.
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veszélyes - ügyelni kell a gyermekekre!

- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű 
személyek, valamint gyerekek és kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek sem, 
amennyiben nem felügyel rájuk egy, a biztonságukért felelős személy, és nincsenek tisztában a 
fennálló veszélyekkel.

- Ügyelni kell, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Sérülésveszély!

- A készülék egyes részei forognak. Soha ne tegye a kezét üzemeltetés közben a forgó hengerek 
közé. Fennáll a sérülések és a készülék károsodásának veszélye.

- A tápkábelt úgy kell vezetni, hogy ne lehessen belebotlani.

Hibás működésből eredő veszély!

A készülék helytelen kezelése esetén fennáll az anyagi károk veszélye.
- A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik tisztában vannak a fennálló veszélyekkel 

és a készülék speciális funkcióival. 
- A készüléket nem szabad kitenni magas hőmérséklet (radiátor stb.) sem pedig szélsőséges 

időjárás (eső stb.) hatásának.
- Ne használja a szabadban a készüléket. A csokoládéba rovarok kerülhetnek, ezenkívül a 

készülék így nem képes fenntartani az egyenletes hőmérsékletet. 
- A készülék gumilábakkal rendelkezik. Helyezze egy ellenálló felületre, amelyen a gumilábak 

nem okoznak majd színelváltozást.

Szimbólum

Üzembe helyezés előtt
•	 Tisztítsa	meg	a	készüléket	a	„Tisztítás	és	ápolás“	fejezetben	ismertetett	módon.
•	 Üzembe	helyezés	előtt	gondosan	szárítsa	ki	a	készüléket.

ELŐKÉSZÜLEt

Milyen csokoládé alkalmas a készülékhez?
Használjon hagyományos étcsokoládét, vagy speciális, csokoládé szökőkutakhoz alkalmas 
csokoládét, amely az ilyen termékekre specializált boltokban kapható. Ez folyékonyabb a 
szokásos csokoládénál. Különböző kategóriájú csokoládékból lehet választani. 
A hagyományos csokoládéhoz használat előtt étolajat kell tenni a megfelelő áramlás 
bebiztosításához. A csokoládé szökőkút kb. 350 g olvasztott csokoládéval használható.
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a mártogatáshoz szánt élelmiszer előkészítése
•	 Különböző	gyümölcsfajták	alkalmasak	a	mártogatáshoz.	Az	évszaktól	és	egyéni	ízléstől	

függően, az olvadt csokoládéba kekszet, mályvacukrot vagy hasonló élelmiszert is lehet 
mártogatni (lásd 3. ábra).

•	 A	mártogatáshoz	használjon	hosszú	nyársat	vagy	egy	hasonló	eszközt.

a készülék beállítása és előmelegítése
•	 Lásd	1 és 2 ábra.
•	 Helyezze	a	készüléket	egy	hőálló	és	sima	felületre.
•	 Húzza	a	tartót	(8) a hengerre (9).
•	 Helyezze	a	szállítócsigát	(10) a rögzítő tengelyre (7).
•	 Helyezze	a	hengert	a	tartóval	a	szállítócsigára	(10) és nyomja ütközésig a vezetősíneken (6).
•	 Csatlakoztassa	a	tápkábelt	egy	könnyen	elérhető	elektromos	aljzathoz.
•	 Állítsa	az	ON/OFF	(3) gombot a HEAT (Melegítés) pozícióra. Felvilágít az indikátor. A készüléket 

használat előtt legalább 15 - 20 percig melegíteni kell.

a csokoládé felolvasztása
•	 A	csokoládét	forró	vízben	kell	felolvasztani.
Megjegyzés: Ügyeljen, hogy ne kerüljön forró víz a csokoládéba, ellenkező esetben csomók 
képződhetnek benne.

a KÉSZÜLÉK HaSZNáLata
•	 Lásd	3. ábra.
•	 Öntse	a	felolvasztott	csokoládét	a	medencébe.	Ne	töltse	túl	a	medencét!	Ha	a	folyékony	

csokoládé nagyon sűrű, egy kevés étolajat kell hozzáönteni.
•	 Állítsa	az	ON/OFF	gombot	(3) HEAT/MOTOR (Melegítés/Motor) pozícióra. A szállítócsiga forogni 

kezd. A csokoládé a hengeren át felfelé halad, és az ernyőkön át a medencébe folyik.
•	 Mártsa	a	csokoládéba	a	nyársra	szúrt	ételdarabokat.

Megjegyzés: A készülék gond nélkül működik néhány órán át, megszakítás nélkül.

Használat után
•	 Állítsa	az	ON/OFF	gombot	OFF	pozícióra.
•	 Haladéktalanul	tisztítsa	meg	a	készüléket,	és	öntse	ki	belőle	a	maradék	csokoládét	
	 (lásd	„Tisztítás	és	ápolás“).

további felhasználási lehetőségek
Ízesítse a csokoládét például likőrrel.
Használjon csokoládé helyett sajtot, vagy  barbecue mártást. A. könnyebb áramlás végett 
tegyen hozzá étolajat. Mártogatáshoz például spárgát, kis kolbászokat, grillezett élelmiszert stb. 
javasolunk.
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tISZtÍtáS ÉS áPoLáS

Zárlat/áramütés veszélye!

- Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. A készüléket soha nem szabad vízbe meríteni. 
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugaszt az elektromos aljzatból. 
- Soha ne próbálja meg személyesen megjavítani a készüléket.

anyagi károk

- Az agresszív, hígítószereket tartalmazó tisztítószerek (benzin, hígítók stb.) megrongálják a 
készülék felületét. 

- Soha ne használjon agresszív, hígítószereket tartalmazó tisztítószereket.
-	 Öntse	a	csokoládét	egy	tálba,	amíg	még	folyékony.	Így	megőrizhető	a	következő	használatra.	

Tartsa be a csokoládé csomagolásán feltüntetett szavatossági időt. 
- Törölje le a készülék felületét egy benedvesített törlőkendővel, majd gondosan szárítsa meg.
 A készülék belső részét óvni kell mindennemű folyadékoktól.  
- Törölje át a medencét egy nedves ronggyal vagy egy puha szivaccsal. Szükség esetén enyhe 

tisztítószert is lehet alkalmazni. Óvatosan távolítsa el valamennyi csokoládémaradványt. 
- Tisztítsa meg valamennyi tartozékot közvetlenül használat után. A henger az ernyőkkel, a 

szállítócsiga és a tartó mosogatógépben is tisztítható.

MŰSZaKI aDatoK
Elektromos áramellátás:  220 - 240 V~, 50 Hz
Elektromos áramfogyasztás:  32 W

termék:
A termék jelölése: Csokoládé szökőkút
Típus:	SBL-811
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a jelzések listája

V Volt Hz Hertz

W Watt Váltakozó áram

II. osztályú berendezések jele

Ne használja a készüléket 
kádak, zuhanyfülkék, 
medencék és más, vízzel 
töltött tartályok közelében.

Biztonsági tesztelés Communate Europpene

Az áthúzott konténer ikonja azt jelenti, hogy a készüléket az EU tagállamaiban 
nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. Vigye a készüléket 
egy, az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkozó 
gyűjtőtelepre, vagy forduljon az eladóhoz, aki be tudja biztosítani a készülék 
környezetkímélő selejtezését.
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Sestavni deli aparata
1 Gumijaste nožice
2 Električna enota
3 Stikalo VKLOP/IZKLOP s funkcijo gretja
 Položaj HEAT/MOTOR: gretje z uporabo polžnega transporterja
 Položaj HEAT: predgretje
 Položaj OFF: izklop napajanja.
4 Indikator
5 Vdolbina za polnjenje
6 Vodila za nosilec
7 Zatič za pritrditev polžnega transporterja
8 Nosilec
9 Spirala s kaskadami
10 Polžni transporter

Preverite naslednje
1. Prepričajte se, da so v paketu vsi deli.
2. Prepričajte se, da na aparatu ni znakov poškodb, ki bi utegnile nastati med prevozom.
3. Če v paketu ni vseh delov ali v primeru poškodb, nastalih pri prevozu, aparata ne uporabljajte.

Namen uporabe
Aparat je zasnovan tako, da omogoča pretok stopljene čokolade prek svojih kaskad, ki ustvarja 
dekorativni učinek, podoben fontani.
Namesto čokolade se lahko uporabljajo tudi druga toplotno odporna tekoča živila, na primer sir 
ali omake.
Aparat ni primeren za topljenje čokolade ali druge hrane. Naprava je namenjena izključno za 
uporabo v gospodinjstvu, ne sme se uporabljati v komercialne namene. 
Kakršnakoli drugačna uporaba je nepravilna in lahko povzroči poškodbe premoženja in celo 
oseb. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe aparata.

Pred uporabo aparata
Po razpakiranju in pred vsako uporabo preverite, če aparat ni poškodovan.
Če je aparat poškodovan, ga ne uporabljajte, ampak se obrnite na prodajalca.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in pravilih, ki veljajo v Evropski uniji.
Upoštevajte posebna navodila in zakone, ki veljajo za posamezne države v drugih državah!

Pred uporabo tega aparata natančno preberite varnostna navodila in navodila za 
uporabo. To je bistvenega pomena za varno in zanesljivo uporabo. Odstranite navodila 
za uporabo in dokazilo o nakupu ter, če je mogoče, zunanjo in notranjo embalažo.
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Za vaŠo vaRNoSt

opozorilni znaki

veliko tveganje!
Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči nevarnost za življenje in okončine.

Srednje tveganje!
Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči nevarnost za premoženje.

Majhno tveganje!
Dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri rokovanju z aparatom.

vaRNoStNa NavoDILa

Nevarna omrežna napetost! Nepravilna električna napeljava ali previsoka napetost. 
Napetost lahko povzroči električni udar.

- Aparat je primeren le za uporabo z 220 - 240 V~, 50 Hz.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan sam aparat, napajalni kabel ali vtič kabla.
- Ne odpirajte ohišja aparata, vsa popravila mora opraviti strokovnjak. V ta namen se obrnite na 

posebno trgovino. Nepooblaščeno popravilo, nepravilna priključitev in uporaba so razlog za 
razveljavitev garancije in lahko povzročijo okvaro aparata.

- Za popravila se lahko uporabijo le deli, ki ustrezajo originalnim podatkom o napravi. Aparat 
vsebuje električne in mehanske dele, ki so nepogrešljivi za zaščito pred nevarnostjo.

- Nikoli ne potapljajte naprave, napajalnega kabla oz. vtiča v vodo.
- Nikoli se ne dotikajte vtiča napajalnega kabla z mokrimi rokami.
- Napravo, vtič in napajalni kabel držite stran od odprtega ognja in vročih površin.
- Ne upogibajte kabla in pazite, da ne pride v stik z ostrimi robovi.
- Aparat uporabljajte samo v suhih notranjih prostorih. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih 

prostorih ali na dežju.
- Med delovanjem naprave nikoli ne puščajte brez nadzora!
- Aparata nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik.
- Nikoli se ne dotikajte električne naprave, ki je padla v vodo. V tem primeru takoj izključite vtič 

napajalnega kabla iz vtičnice.
- Če aparata ne uporabljate, pred čiščenjem in v primeru okvare aparat izklopite in vedno 

izključite iz električnega omrežja.
- Redno preverjajte aparat in napajalni kabel, ali nista poškodovana.
- Nikoli ne uporabljajte napajalnega kabla kot ročaj za prenašanje.
- Kako onesposobiti staro napravo: Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice in odrežite ga.
- Iz varnostnih razlogov mora poškodovan napajalni kabel zamenjati proizvajalec, pooblaščeni 

serviser ali enako usposobljena oseba.



5

Nevarnost za otroke!

- Naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, 
zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so 
pod nadzorom ali so prejele navodila glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za 
njihovo varnost.

- Otroke je treba neprestano nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo.

Nevarnost poškodb!

- Aparat vsebuje vrtljive dele. Med delovanjem nikoli ne vtikajte rok v vrtljive dele. Lahko 
poškodujete sebe in napravo.

- Napajalni kabel speljite tako, da med delovanjem ni nikomur napoti.

Nevarnost zaradi nepravilnega delovanja!

Nepravilno ravnanje z aparatom lahko povzroči škodo.
- Aparat lahko uporabljajo ljudje, ki poznajo tveganja in posebne funkcije aparata.
- Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (radiator itd.) ali vremenskim vplivom 

(dež itd.).
- Ne uporabljajte naprave na prostem. V čokolado lahko pride mrčes, poleg tega pa aparat ne 

more vzdrževati stalne temperature.
- Aparat ima gumijaste nožice. Postavite ga na neobčutljivo površino, kjer gumijaste nožice ne 

povzročijo spremembe barve površine.

Simbol

Pred prvo uporabo
•	 Aparat	očistite,	kot	je	opisano	v	poglavju	»Čiščenje	in	vzdrževanje«.
•	 Pred	prvo	uporabo	aparat	temeljito	posušite.

PRIPRava

Katera čokolada je primerna?
Uporabite običajno čokolado za glazuro ali posebne čokolade za čokoladne fontane iz 
specializiranih trgovin, ker so veliko bolj tekoče kot običajne čokolade. Na voljo je več vrst 
čokolade.
Če uporabimo običajno čokolado, je potrebno dodati rastlinsko olje, da zagotovimo boljše 
prelivanje. Čokoladna fontana je zasnovana za približno 350 g stopljene čokolade.



6

Priprava živil za pomakanje
•	 Pomakamo	lahko	različne	vrste	sadje.	Glede	na	sezono	in	lastne	želje	lahko	v	stopljeno	

čokolado pomakamo piškote, marshmallow ali podobno (glej sl. 3).
•	 Hrano	pomakamo	z	dolgim	lesenim	nabodalom	ali	nečim	podobnim.

Nastavitev in predgrevanje aparata
•	 Glej	sliki	1 in 2.
•	 Aparat	postavite	na	toplotno	odporno	in	ravno	površino.
•	 Nataknite	nosilec	8 na spiralo 9.
•	 Pritrdite	polžni	transporter	10 na zatič za pritrditev 7.
•	 Potisnite	spiralo	z	nosilcem	na	polžni	transporter	10 in potisnite ga navzdol na vodilih 6.
•	 Priključite	vtič	napajalnega	kabla	v	lahko	dostopno	električno	vtičnico.
•	 Nastavite	stikalo	VKLOP/IZKLOP	3 v položaj HEAT (Gretje). Prižge se indikator. Aparat pred 

uporabo predgrevajte najmanj 15 - 20 minut.

topljenje čokolade
•	 Čokolado	stopite	v	vroči	vodni	kopeli.
opomba: Pazite, da voda ne pride v čokolado. Drugače se lahko delajo grudice.

uPoRaBa aPaRata: 
•	 Glej	Sl. 3.
•	 Stopljeno	čokolado	nalijte	v	vdolbino	za	polnjenje.	Ne	nalivajte	je	preveč!	Če	je	stopljena	

čokolada zelo gosta, dolijte malo rastlinskega olja.
•	 Nastavite	stikalo	VKLOP/IZKLOP	3	v	položaj	HEAT/MOTOR	(Gretje/Motor).	Polžni	transporter	

se začne premikati. Le-ta prenaša čokolado skozi spiralo navzgor, da nato teče prek kaskad 
navzdol v vdolbino za polnjenje.

•	 Pomakajte	koščke	živil	na	nabodalu	v	stopljeno	čokolado.

opomba: Naprava lahko nemoteno deluje več ur neprekinjeno.

Po uporabi aparata
•	 Nastavite	stikalo	VKLOP/IZKLOP	v	položaj	OFF	(Izklop).
•	 Aparat	takoj	očistite	in	izlijte	preostalo	čokolado	(glejte	poglavje	»Čiščenje	in	vzdrževanje«).

Druge možnosti uporabe
Čokoladi lahko dodate npr. liker.
Namesto čokolade lahko uporabite sir ali barbecue omake. Dodajte rastlinsko olje za boljše 
prelivanje. Pomakate lahko na primer beluše, klobase, jedi z žara…
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ČIŠČENJE IN vZDRŽEvaNJE

Nevarnost kratkega stika/električnega udara!

- Pazite, da v napravo ne pride voda. Aparata nikoli ne potapljajte v vodo.
- Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
- Nikoli ne poskušajte sami popravljati aparata.

Materialna škoda

- Agresivna čistilna sredstva na osnovi topil (npr. bencin, razredčila itd.) razjedajo površino 
aparata.

- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev na osnovi topil.
- Čokolado zlijte v skledo, dokler je še tekoča. Lahko jo shranite za kasnejšo uporabo. 

Upoštevajte tudi rok uporabnosti na embalaži čokolade. 
- Ohišje aparata obrišite z vlažno krpo in temeljito posušite. V aparat ne sme priti nobena 

tekočina.
- Vdolbino za polnjenje obrišite z vlažno krpo ali mehko gobico. Po potrebi lahko uporabite blag 

detergent. Previdno odstranite preostalo čokolado.
- Posamezne dodatke je treba očistiti takoj po uporabi. Spiralo s kaskadami, polžni transporter in 

nosilec lahko pomivate v pomivalnem stroju.

tEHNIČNI PoDatKI
Električno napajanje:  220 - 240 V~, 50 Hz
Poraba električne energije:  32 W

Proizvod:
Oznaka izdelka: Čokoladna fontana
Tip: SBL-811
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Seznam oznak

V Volt Hz Hertz (herc)

W Watt (vat) Izmenični tok

Simbol naprave razreda II

Nikoli ne uporabljajte 
aparata v bližini kopalne 
kadi, prhe, bazena 
ali podobnih posod, 
napolnjenih z vodo.

Preizkušena varnost Skladnost izdelka z 
zakonodajo EU

Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi 
odpadki v državah članicah EU. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje 
ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno 
reciklirajte, da se doseže trajnostna uporaba sekundarnih surovin. Če želite 
vrniti rabljen aparat, uporabite sistem zbiranja in recikliranja, ali pa se obrnite 
na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Le-ti bodo poskrbeli za okolju 
prijazno recikliranje izdelka.





2



3

Einzelne Komponenten/teile des Gerätes
1 Gummifüße
2 Basiseinheit
3 Umschalter EIN/AUS mit der Heizfunktion
 Position HEAT/MOTOR: Heizen mit Verwendung der Beförderungsschnecke 
 Position HEAT: Vorheizen
 Position OFF: Ausschalten der Stromversorgung
4 Lichtanzeige
5 Füll- und Auffangschale
6 Führungsstifte für Halter
7 Befestigungsstift für Beförderungsschnecke
8 Halter
9 Zylinder mit Tropftellern
10 Beförderungsschnecke

Prüfen Sie folgendes
1. Prüfen Sie bitte, ob das Gerät komplett ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass es zu keinen Transportschäden des Gerätes gekommen ist.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht komplett ist oder wenn es zu beliebigen 

Transportschäden gekommen ist.

verwendungszweck des Gerätes
Dieses Gerät ist zum Herunterfließen von zerschmolzener Schokolade über Tropfteller bestimmt, 
wodurch ein dekorativer Effekt entsteht, der sich einer Fontäne ähnelt. 
Anstatt Schokolade können auch andere wärmebeständige, flüssige Lebensmittel verwenden, 
z.B. Käse oder verschiedene Soßen.
Dieses Gerät ist zum Schmelzen von Schokolade oder anderen Lebensmitteln nicht geeignet. 
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt und darf zu keinen 
kommerziellen Zwecken verwendet werden. Die Verwendung des Gerätes zu anderen Zwecken 
wird als ungeeignet betrachtet und kann zu Sachschäden oder sogar Personenverletzungen 
führen. Der Hersteller trägt für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes 
entstanden sind, keine Verantwortung.

vor der verwendung des Gerätes
Prüfen Sie nach dem Auspacken und vor der Verwendung, ob das Gerät nicht beschädigt ist. Falls 
es zur Beschädigung des Gerätes gekommen ist, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie 
Ihren Verkäufer.
Die Gebrauchsanleitung beruht auf Normen und Regeln, die in der EU gültig sind. Wenn Sie sich 
in Ländern außerhalb der EU befinden, halten Sie Hinweise und Gesetze, die für das konkrete 
Land spezifisch sind, ein!

Lesen Sie sich vor der Erstverwendung des Gerätes bitte alle Sicherheits- und 
Betriebshinweise aufmerksam durch. Es ist für eine sichere und zuverlässige 
Verwendung des Gerätes notwendig. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung, den 
Kaufbeleg und womöglich auch die äußere und innere Verpackung gut auf.
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fÜR IHRE SICHERHEIt

Warnungssymbole

Hohes Risiko!
Das Nicht-Einhalten dieser Warnung kann zu Personenverletzungen oder sogar 
Todesfällen führen.

Mittleres Risiko!
Das Nicht-Einhalten dieser Warnung kann zu Sachschäden führen.

Niedriges Risiko!
Hinweise, die beim Umgang mit dem Gerät eingehalten werden müssen.

SICHERHEItSHINWEISE

Gefährliche Netzspannung! Unsachgemäße elektrische Installation oder zu hohe 
Spannung. Die Spannung kann Stromunfall verursachen.

- Das Gerät eignet sich ausschließlich zur Verwendung mit 220-240 V~, 50 Hz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zur Beschädigung des Netzkabels, Netzsteckers oder 

des Gerätes bekommen ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Sämtliche Reparaturen des Gerätes dürfen nur von 

Fachmännern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Gerät 
eine Reparatur braucht. Im Falle einer unberechtigten Reparatur, eines unsachgemäßen 
Stromanschlusses oder einer unsachgemäßen Verwendung muss das Gerät nicht mehr 
zuverlässig arbeiten, außerdem kommt es zum Verlust der Garantierechte.

- Beim Reparieren des Gerätes dürfen nur solche Komponenten verwendet werden, die den 
ursprünglichen Angaben des Gerätes entsprechen. Dieses Gerät enthält elektrische und 
mechanische Komponenten, die notwendig sind, um Schutz vor Gefahren zu gewährleisten.

- Tauchen Sie das Gerät, Netzkabel oder den Netzstecker nie in Wasser.
- Berühren Sie den Netzstecker des Netzkabels nie mit nassen Händen.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel fern von offenen Flammen und 

heißen Oberflächen.
- Biegen Sie das Netzkabel nicht und halten Sie es fern von scharfen Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nie in 

feuchten Räumen. Setzen Sie es nie dem Regen aus.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie außer Sicht!
- Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es in Badewanne oder Waschbecken nicht fallen kann.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, berühren Sie es nicht. Ziehen Sie in solchem Fall sofort 

den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden, es reinigen wollen oder wenn es zur 

Beschädigung des Gerätes kommt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose.

- Prüfen Sie regelmäßig, ob es zur Beschädigung des Gerätes oder Netzkabels nicht gekommen ist.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Transportgriff.
- Entsorgung des Altgerätes: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und schneiden Sie es ab.
- Das beschädigte Netzkabel darf nur vom Hersteller, einem autorisierten Techniker oder von 

ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden.
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Gefahr für Kinder!

- Dieses Gerät dürfen Personen (einschließlich Kindern) mit begrenzten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen 
nicht verwenden, es sei denn, sie befinden sich unter Aufsicht einer Person, die für ihre 
Sicherheit verantwortet, oder sie wurden mit der sicheren und sachgemäßen Verwendung des 
Gerätes vertraut gemacht.

- Kinder sollten sich ständig unter Aufsicht befinden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.

verletzungsgefahr!

- Dieses Gerät besteht u.a. aus drehenden Komponenten. Stecken Sie Ihre Hände nie in 
drehende Komponenten während des Gerätebetriebes, Sie könnten sich verletzen und 
außerdem das Gerät beschädigen.

- Führen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Gefahr aufgrund von fehlbetrieb!

Unsachgemäße Manipulierung mit dem Gerät kann Schäden verursachen.
- Das Gerät dürfen nur diejenigen Personen, die mit eventuellem Gefahr und speziellen 

Gerätefunktionen vertraut sind, verwenden.
- Setzen Sie das Gerät hohen Temperaturen (Heizkörper usw.) oder Witterungseinflüssen 
 (Regen usw.) nie aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht draußen. In die Schokolade könnten Insekten eindringen, 

außerdem müsste das Gerät seine konsistente Temperatur nicht behalten.
- Das Gerät ist mit Gummifüßen ausgestattet. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche, 

wo die Gummifüße keine Verfärbung verursachen können.

Symbol

vor der Erstverwendung
•	 Reinigen	Sie	das	Gerät	in	Übereinstimmung	mit	Hinweisen	im	Kapitel	„Pflege	und	Wartung“.
•	 Wischen	Sie	das	Gerät	vor	der	Erstverwendung	gut	trocken.

voRBEREItuNG
Welche Schokolade ist geeignet?
Verwenden	Sie	übliche	Schokoladensorten	für	Übergüsse	oder	spezielle	Schokoladesorten	für	
Schokoladenbrunnen, die in spezialisierten Geschäften erhältlich sind. Diese Schokoladesorten 
sind flüssiger als normale Schokolade. Es gibt verschiedene Schokoladesorten.
Wenn Sie normale Schokolade verwenden, müssen Sie Pflanzenöl dazugeben, damit die 
zerschmolzene Schokolade problemlos herunterfließt. Der Schokoladenbrunnen ist für ungefähr 
350 g Schokolade im zerschmolzenen Zustand bestimmt.
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vorbereitung von Lebensmitteln
•	 Mit	Schokolade	können	verschiedene	Obstsorten	überzogen	werden.	Je	nach	Jahreszeit	

und Ihren Präferenzen können Sie auch Kekse, Marshmallows und ähnliche Süßigkeiten in 
zerschmolzene Schokolade tauchen (siehe abb. 3).

•	 Verwenden	Sie	lange	Holzspeile	usw.,	um	die	Lebensmittel	in	Schokolade	zu	tauchen.

Einstellen und vorheizen des Gerätes
•	 Sehen	Sie	sich	die	Abbildungen	1 und 2 an.
•	 Stellen	Sie	das	Gerät	auf	eine	hitzebeständige	und	stabile	Oberfläche.
•	 Schieben	Sie	den	Halter	8 auf den Zylinder 9.
•	 Setzen	Sie	die	Beförderungsschnecke	10 auf den Befestigungsstift 7.
•	 Schieben	Sie	den	Zylinder	mit	dem	Halter	auf	die	Beförderungsschnecke	10 und drücken Sie 

ihn bis zum Anschlag auf die Führungsstifte 6.
•	 Stecken	Sie	den	Netzstecker	des	Netzkabels	in	eine	leicht	zugängliche	Steckdose.
•	 Stellen	Sie	den	Umschalter	EIN/AUS	3 in Position HEAT (Vorheizen). Die Lichtanzeige beginnt 

zu leuchten. Das Gerät muss vor der Verwendung mindestens 15 bis 20 Minuten vorgeheizt 
werden.

Zerschmelzen von Schokolade
•	 Lassen	Sie	Schokolade	im	heißen	Wasser	zerlassen.
anmerkung: In Schokolade darf kein Wasser eindringen, ansonsten können sich Klümpchen 
bilden.

vERWENDuNG DES GERÄtES
•	 Schauen	Sie	sich	die	abb. 3 an.
•	 Gießen	Sie	zerschmolzene	Schokolade	in	die	Füll-	und	Auffangschale.	Überfüllen	Sie	die	Schale	

nicht! Wenn die zerschmolzene Schokolade zu dick ist, gießen Sie dazu etwas Öl.
•	 Stellen	Sie	den	Umschalter	EIN/AUS	3 in Position HEAT/MOTOR (Heizen/Motor). Die 

Beförderungsschnecke beginnt sich zu bewegen. Die Schokolade wird nach oben über den 
Zylinder transportiert und fließt über die Tropfteller in die Füll- und Auffangschale herunter.

•	 Tauchen	Sie	die	Lebensmittel	auf	dem	Holzspeil	in	die	zerschmolzene	Schokolade.

anmerkung: Das Gerät kann mehrere Stunden ohne Pause problemlos funktionieren.

Nach der verwendung des Gerätes
•	 Stellen	Sie	den	Umschalter	EIN/AUS	in	Position	OFF	(Aus).
•	 Reinigen	Sie	das	Gerät	sofort	und	gießen	Sie	aus	der	Füll-	und	Auffangschale	restliche	
Schokolade	(siehe	Kapitel	„Pflege	und	Wartung“).

Weitere mögliche verwendung
Schmecken Sie die Schokolade ab, z.B. mit Likör.
Anstatt Schokolade können Sie Käse oder Barbecue-Soßen verwenden. Gießen Sie dazu etwas 
Öl, um die Masse flüssiger zu machen. In Käse oder Soßen können z.B. Spargel, Bratwürstchen, 
Grillgerichte usw. getaucht werden.
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PfLEGE uND WaRtuNG

Kurzschluss-/Stromschlaggefahr!

- Ins Gerät darf kein Wasser gelangen. Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser.
- Vor jeder Reinigung ziehen Sie den Netzstecker des Netzkabels aus der Steckdose.
- Versuchen Sie nie, das Gerät eigenhändig zu reparieren.

Sachschäden

- Aggressive Reinigungsmittel mit Lösungsmittelinhalt (z.B. Benzin, Verdünner usw.) 
beschädigen die Oberfläche des Gerätes.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes nie aggressive Reinigungsmittel mit 
Lösungsmittelinhalt.

- Gießen Sie die Schokolade aus der Füll- und Auffangschale, wenn sie noch flüssig ist. Diese 
Schokolade	kann	für	zukünftige	Verwendung	aufbewahrt	werden.	Überschreiten	Sie	das	
Mindesthaltbarkeitsdatum, das auf der Verpackung von Schokolade angegeben ist, nicht.

- Die Basiseinheit des Gerätes muss mit einem feuchten Tuch gereinigt und dann gründlich 
trocken gewischt werden. Ins Gerät darf keine Flüssigkeit gelangen.

- Reinigen Sie die Füll- und Auffangschale mit einem feuchten Tuch oder einem weichen 
Schwamm. Bei Bedarf können Sie ein sanftes Spülmittel verwenden. Beseitigen Sie vorsichtig 
sämtliche Reste von Schokolade.

- Reinigen Sie das Zubehör sofort nach der Verwendung. Der Zylinder mit Tropftellern, die 
Beförderungsschraube und der Halter können in der Spülmaschine gereinigt werden.

tECHNISCHE aNGaBEN
Stromversorgung:   220 - 240 V~, 50 Hz
Stromverbrauch:   32 W

Produkt:
Produktname: Schokoladenbrunnen
Typ: SBL-811
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Zeichenliste

V Volt Hz Hertz

W Watt Wechselstrom

Symbol der Schutzklasse II

Dieses Gerät darf nie in 
der Nähe von Badewanne, 
Dusche, Schwimmbecken 
oder anderen Gefäßen mit 
Wasser verwendet werden.

Testierte Sicherheit Communate Europpene

Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät auf dem Gebiet der EU nicht 
zusammen mit dem üblichen Hausmüll entsorgt werden darf. Um eventuelle 
negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit in 
Folge von unkontrollierter Müllentsorgung zu verhindern, entsorgen Sie das 
Gerät	in	Übereinstimmung	mit	gültigen	Vorschriften.	Wenn	Sie	das	Altgerät	
zurückgeben wollen, bringen Sie es zur entsprechenden Sammelstelle 
von elektrischen und elektronischen Altgeräten oder kontaktieren Sie den 
Verkäufer, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Auf diese Weise wird das 
Gerät ordnungsgemäß und umweltfreundlich entsorgt.



Benutzerhinweise zur Entsorgung von elektrischen und 
elektronischen Altgeräten (im Haushalt)

 

 

Dieses Symbol auf Produkten oder in begleitenden Dokumenten besagt, dass elektrische und 
elektronische Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Bringen Sie diese Altgeräte zu den eigens vom Staat eingerichteten Sammelstellen, wo sie kostenlos 
angenommen und ökologisch entsorgt werden. Alternativ in einigen Ländern können Sie die Altgeräte 
Ihrem lokalen Fachhändler beim Kauf eines neuen äquivalenten Produktes zurückgeben.
Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Vermeidung möglicher 
Umwelt- und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Weitere Hinweise zur 
Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem 
Fachhändler.
Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Müll kann gemäß den nationalen Vorschriften bestraft 
werden.

Für Unternehmen in den EU-Ländern
Wenn Sie elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen wollen, verlangen Sie erforderliche 
Informationen von Ihrem Fachhändler oder Lieferanten.

Hinweise zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der EU
Dieses Symbol gilt nur in der EU.
Wenn Sie dieses Gerät entsorgen wollen, verlangen Sie erforderliche Informationen über die 
sachgemäße Entsorgung von Ihrer Ortsverwaltung oder Ihrem Fachhändler.
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Delivery components/appliance parts
1 Rubber feet
2 Drive unit
3 ON/OFF switch with heating function
 position HEAT/MOTOR: heating with operation of the conveyor screw
 position HEAT: preheating
 position OFF: switch off
4 Indicator lamp
5 Filling trough
6 Guide pins for the holder
7 Retaining pin for the conveyor screw
8 Holder
9 Cylinder with umbrellas
10 Conveyor screw

Check to make sure
1. Please check to ensure the consignment is complete
2. Please check whether the appliance shows any transport damage
3. Do not put the appliance into operation if the consignment is incomplete or any transport 

damage

Intended use
This device is intended to let melted chocolate flow over the umbrellas to create a decorative 
fountain-like effect.
Other heat-resistant, pourable foods such as cheese or sauces can also be used instead of 
chocolate.
The device is not suitable for melting chocolate or other foods. the item is intended exclusively 
for household use and may not be used in commercial applications.
Any other use is considered as unintended and can cause property damages or even personal 
injury. The manufacturer assumes no liability for damages caused by unintended use.

Before using the device
Inspect the item for damages after unpacking and before use.
Do not use the item in case of damage but notify your dealer.
The operating instructions are based on the standards and rules applicable in the European 
Union. Please observe country-specific guidelines and laws in other countries!

Please read the safety instructions and operating notes carefully before using your 
device. This is indispensable for safe and reliable use.
Store the operating instructions as well as the sales slip and, if possible, the outer and 
inner carton.
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For your saFety

signal terms

High risk!
Disregarding this warning may cause danger to life and limbs.

Medium risk!
Disregarding this warning may cause damage to property.

Low risk!
Factors that should be observed when handling the appliance.

saFety InstruCtIons

Dangerous mains voltage! Faulty electrical installation or excessively high line. Voltage 
may cause electrical shock.

- The device is exclusively suitable for 220-240 V~, 50Hz.
- Do not operate the device when it shows visible damages or the power cord or power plug are 

effective.
- Do not open the housing but leave any repair to professionals. Contact a specialty shop for this 

purpose. Liability and warranty claims are excluded in case of unauthorized repair, improper 
connection or incorrect operation.

- When performing repairs, only parts matching the original device data may be used. This 
device contains electrical and mechanical parts absolutely required to protect against dangers.

- Never submerge the device itself or the power cord or power plug in water.
- Never touch the power plug with wet hands.
- Keep the device, the power plug and the power cord away from open flames and hot surfaces.
- Do not bend the cable and keep it away from sharp edges.
- Use the device only in dry rooms indoors. Never operate it in wet rooms or in the rain.
- Never leave the device unattended when in use!
- Never store the device so that it may drop into a tub or sink.
- Never reach for an electrical device when it has dropped into the water. Immediately pull the 

power plug in such a case.
- Switch off the device and always pull the plug from the outlet when not in use, when cleaning 

it or in the event of malfunction.
- Regularly inspect device and cord for damages.
- Never use the power cord as a carrying handle.
- Render the old device unusable: Pull the power cord from the outlet and cut it.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 

similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
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Dangers for children!

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Danger of injury!

- The device contains rotating parts. Never reach into the rotating cylinders during operation. 
You might injure yourself and damage the device.

- Route the cable to prevent people from tripping over it.

Danger through faulty operation!

Improper handling of the device may cause damages.
- The device may only be operated by per-sons familiar with the dangers and special features of 

the device.
- Never expose the device to high temperatures (radiator, etc.) or weather impact (rain, etc.).
- Do not set up the device outdoors. Insects may be drawn by the chocolate and the device 

cannot maintain its consistent temperature.
- The device is equipped with rubber feet. Place it on a non-sensitive surface to avoid 

discoloration caused by the rubber feet.

symbol terms

Before the first use
•	 Clean	the	device	as	described	in	the	chapter	“Care	and	maintenance”.
•	 Dry	the	device	completely	before	its	first	use.

PreParatIon

Which chocolate is suitable?
Use customary chocolate coating or special chocolate fountain chocolate from specialty stores 
sine it is more pourable then conventional chocolate. Different grades are available.
When using conventional chocolate, vegetable oil must be added to ensure ease of flow.
The chocolate fountain is designed for approximately 350 g melted chocolate coating.



6

Prepare foods for dipping
•	 You	can	dip	different	fruits.	Depending	on	the	season	and	your	preference,	into	the	melted	

chocolate. You can also dip biscuits, marshmallows or the like (see fig. 3).
•	 Use	long	wooden	skewers	or	the	like	for	dipping	the	foods.

setting up the device and preheating it
•	 See	figures	1 and 2
•	 Place	the	device	on	a	heat-resistant	and	level	surface.
•	 Push	the	holder	8 onto the cylinder 9.
•	 Position	the	conveyor	screw	10	onto	the	retaining	pin	7.
•	 Slide	the	cylinder	with	the	holder	over	the	conveyor	screw	10 and push it against the stop on 

the guide pins 6.
•	 Plug	the	power	plug	into	a	readily	accessible	outlet.
•	 Set	the	ON/OFF	switch	3 to position HEAT. The indicator lamp lights up. Preheat the device at 

least 15-20 Minutes prior to use.

Melting the chocolate coating
•	 Melt	the	chocolate	coating	in	the	water	bath.
Poznámka: Make sure that no water enters the chocolate coating. Lumps may form otherwise.

PoužívanIe zarIaDenIa
•	 See	Fig. 3
•	 Pour	the	melted	chocolate	coating	into	the	filling	trough.	Do	not	overfill!	Add	some	vegetable	

oil if the melted chocolate is too thick.
•	 Set	the	ON/OFF	switch	3 to position HEAT/MOTOR. The conveyor screw begins to move. The 

chocolate is transported upward through the cylinder and flows down over the umbrellas into 
the filling trough.

•	 Dip	foods	with	skewers	into	the	melted	chocolate.

Poznámka: The device can be run continuously for several hours without problems.

after using the device
•	 Set	the	ON/OFF	switch	to	position	OFF.
•	 Clean	the	device	immediately	and	pour	out	excess	chocolate	(see	„Care	and	maintenance“).

other possible applications
Refine the chocolate, e.g. with liqueur.
You can use cheese or barbecue sauces instead of chocolate. Add vegetable oil to ensure ease of 
flow. For dipping, you can use, e.g. asparagus, sausages, grill food,…
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Care anD MaIntenanCe

Danger of short-circuit/electrical shock!

- Make sure that no water enters the device. Never immerse it in water.
- Pull the power plug before each cleaning.
- Never attempt to repair the device yourself.

Material damages

- Aggressive of solvent-based cleaning agents (e.g. gasoline, thinner, etc.) attack the surface.
- Never use aggressive or solvent-based cleaning agents.
- Pour the access chocolate into a bowl while it is still liquid. You can save it for the next use. 

Observe also the expiration dates on the chocolate coating package.
- Wipe the housing with a damp cloth and then dry it thoroughly. No liquid may enter into the 

device.
- Wipe the filling trough with a moist cloth or a soft sponge. Use a mild detergent if necessary. 

Carefully remove all chocolate residues.
- Clean the individual attachments immediately after use. The cylinder with the umbrellas, the 

conveyor screw and the holder are dishwasher-safe.

teCHnICaL sPeCIFICatIons
Power supply :  220-240V~, 50Hz
Power consumption: 32W

Product:
Product designation; Chocolate fountain
Type: SBL-811
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the list of the marking symbol

V Volt Hz Hertz

W Watt Alternating current

Class II appliance symbol

Do not use this appliance 
near bathtubs, showers, 
basins or other vessels 
containing water.

Tested safety Communate Europpene

This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return 
your used device, please use the return and collection systems or contact 
the retailer where the product was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT

This symbol on products or original documents means that used electric or electronic products 
must not be added to ordinary municipal waste. For proper disposal, renewal and recycling hand 
over these appliances to determined collection points. Alternatively, in some European Union 
states or other European countries you may return your appliances to the local retailer when 
buying an equivalent new appliance. Correct disposal of this product helps save valuable natural 
resources and prevents potential negative effects on the environment and human health, which 
could result from improper waste disposal. Ask your local authorities or collection facility for 
more details. In accordance with national regulations penalties may be imposed for the incorrect 
disposal of this type of waste.

For business entities in European Union states
If you want to dispose of electric or electronic appliances, ask your retailer or supplier for the 
necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union.
This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of this product, request the 
necessary information about the correct disposal method from the local council or from your 
retailer.




