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CHOCOLATE FOUNTAIN

Item: 274101

You should read this user manual carefully before
using the appliance.

Citiţi cu atenţie prezentul manual de utilizare înainte
de folosirea aparatului.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten
Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

Внимательно прочитайте руководство пользователя
перед использованием прибора.

Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Přečtěte si tento návod k použití Před použitím
přístroje pečlivě

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil .

Prečítajte si tento návod na použitie Pred použitím
prístroja pozorne

Prima di utilizzare l’apparecchio in funzione leggere
attentamente le istruzioni per l’uso.

Olvassa el a használati útmutatót, mielőtt a
készüléket

Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van dit Hendi apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat
u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsinstructies aandachtig door.

Veiligheidsinstructies
• Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het
apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag niet worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik.
• Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
• Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman.
Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren.
•P
 robeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
• S teek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
•R
 aak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
•G
 evaar van elektrische schokken! Probeer het apparaat niet zelf te repareren. In het
geval van storingen, laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
•G
 ebruik nooit een beschadigd apparaat! Als het apparaat is beschadigd, haal de stekker
dan uit het stopcontact en neem contact op met de winkel.
•W
 aarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
• Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op schade. Als de stekker of het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de technische dienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.
• Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en
houd het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek
dan altijd aan de stekker en niet aan het netsnoer.
• Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het netsnoer (of verlengsnoer) kan trekken of
kan struikelen over het netsnoer.
•H
 oud het apparaat in de gaten tijdens gebruik.
• Waarschuwing! Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op
de voedingsbron.
• S chakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
• Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
•G
 ebruik geen extra hulpmiddelen die niet worden meegeleverd met het apparaat.
• Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die is
vermeld op het typeplaatje.
11

NL

• Sluit de stekker aan op een stopcontact dat eenvoudig bereikt kan worden, zodat de
stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Trek de
stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de
stekker om het apparaat los te koppelen van het lichtnet.
• Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
• Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen mogelijk een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat mogelijk
beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een
verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis.
• Dit apparaat mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt door kinderen.
• Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Koppel het apparaat altijd los van het lichtnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en
voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
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Voorbereiding op gebruik
• Controleer het apparaat op beschadigingen. In geval
van beschadiging het apparaat niet gebruiken en direct contact opnemen met de leverancier.
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventueel
beschermfolie.
• Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Twee van de drie voetjes kunnen in hoogte versteld worden om het apparaat waterpas te zetten.
• Plaats de chocolade fontein niet in de buurt van een
airconditioning rooster, open deur of raam. Koele lucht
doet de chocolade stollen en kan zo de gelijkmatige
stroming verstoren.
• Houd voldoende ruimte rond het apparaat vrij voor
ventilatie.
Aanwijzingen voor gebruik
• Schakel het warmte-element in om de chocolade fontein voor te verwarmen.
• Bereid 700 gram chocolade als volgt:
- Plaats de chocolade in een hittebestendige kom.
- Plaats de kom in een pan warm water (60°C).
Let op! Laat het water niet aan de kook raken.
- Roer de chocolade tot deze compleet gesmolten is.
Voeg geen water toe, ook niet per ongeluk.
- De chocolade moet vloeibaar zijn (als yoghurt). Voeg
desnoods een beetje smaakloze plantaardige (zonnebloem) olie toe om dit te bereiken.
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• Plaats het apparaat zodanig dat de stekker te allen
tijde bereikbaar is.
• De verpakking bevat een onderstel, een fonteinpijp
met twee schotels en een wormschroef.
• Reinig alle onderdelen grondig met een natte doek en
droog hen grondig met een zachte doek.
• Plaats de wormschroef op de driehoekige as op het
onderstel.
• Plaats de fonteinpijp over de schroef en lijn de drie gaten van de fonteinpijp uit met de drie nopjes op het onderstel terwijl de fonteinpijp op zijn plaats wordt gezet.
• De chocoladefontein is nu klaar voor gebruik.

• Schakel de motor in en giet de chocolade in de onderste schotel.
• De wormschroef brengt de chocolade omhoog.
• Klaar voor gebruik.
• Gebruik alleen vruchten die voldoende gekoeld zijn
en een droog oppervlak hebben. De lage temperatuur helpt de chocolade stollen, het droge oppervlak
bevordert de hechting van de chocolade aan het fruit.
Teveel vocht doet afbreuk aan de consistentie van de
chocolade.

Let op! Luchtbellen in de fonteinpijp kunnen de chocoladestroom verstoren. In dat geval is het noodzakelijk de
motor uit te schakelen en te wachten tot alle luchtbellen
uit de fonteinpijp verdwenen zijn (dit kan enkele minuten

duren). Het is normaal dat lucht ook aan de onderzijde van de fonteinpijp ontsnapt tijdens deze procedure.
Schakel de motor weer in wanneer de fonteinpijp geen
luchtbellen meer bevat.

Onderhoud en reiniging
• Verwijder altijd de stekker uit de contactdoos alvorens
het apparaat te reinigen.
• Verwijder de chocolade direct na gebruik uit de chocoladefontein. Laat de chocolade niet stollen in het apparaat. Giet de chocolade niet in de afvoer of het toilet,
de chocolade zal stollen en de leidingen verstoppen.
• Dompel het onderstel nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
• Reinig het onderstel met een vochtige doek en warm
water. Warm water verwijdert chocoladeresten veel
beter dan heet water.

•
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe of puntige
voorwerpen. Gebruik nooit oplosmiddelen of petroleumproducten. Gebruik geen schurende voorwerpen.
Indien nodig reinigen met een vochtige doek en mild
afwasmiddel.
• Zorg ervoor dat elektrische aansluiten altijd kurkdroog
blijven.
• De fonteinpijp en wormschroef zijn geschikt voor reiniging in de vaatwasmachine

Probleem

Mogelijke oorzaak en oplossing

De chocolade druppelt en vloeit niet
gelijkmatig door de fonteinpijp.

De chocolade is te dik. Voeg een beetje plantaardige olie toe
aan de chocolade. Voeg nooit water toe!
De fontein staat niet waterpas. Gebruik de verstelbare poo
tjes om de fontein waterpas te zetten.
Onvoldoende chocolade. Voeg chocolade toe.
De chocoladestroom wordt belemmerd door stukjes voedsel.
Schakel de fontein uit en verwijder de voedselresten.

De chocoladestroom wordt onderbroken.

Er is mogelijk een blokkade in de chocoladestroom veroorzaakt door stukjes fruit. Schakel de fontein uit en verwijder
de blokkade.
Controleer dat de motor ingeschakeld is en werkt.
Controleer of er voldoende chocolade aanwezig is, voeg
indien nodig chocolade toe.

De chocoladestroom is traag en bereikt de bovenzijde van de pijp niet.

Er bevinden zich luchtbellen in de pijp, waardoor de chocolade niet constant kan stromen. Schakel de fontein uit en
wacht een paar minuten tot alle chocolade teruggestroomd
is in het reservoir. Luchtbellen zullen zichtbaar ontsnappen
aan de onderzijde van de pijp.
Controleer of er voldoende chocolade aanwezig is, voeg
indien nodig chocolade toe.

De chocolade is te dik (te hoge viscositeit).

Controleer de temperatuur en consistentie van de chocolade.
Indien nodig de temperatuur verhogen en/of plantaardige
olie toevoegen.
Controleer dat het warmte-element is ingeschakeld en
werkt.
Let op: een lage omgevingstemperatuur kan de chocolade
snel koelen en zodoende de viscositeit verhogen; de chocolade vloeit dan niet meer gelijkmatig.
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Garantie
Elk defect waardoor de werking van het apparaat
nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar
na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het
apparaat conform de instructies is gebruikt en
onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd
is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij
wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht
is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat
Afdanken & Milieu
Aan het einde van de levensduur, het apparaat afdanken volgens de op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen.

NL
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hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv.
kassabon of factuur).
Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor,
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan
te brengen aan product, verpakking en documentatie.

Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen
in de daarvoor bestemde containers.
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