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ELITE ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA 
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ČÁSTI PŘÍSTROJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Nádoba 

B. Základna 

C. Tlačítko zapnutí 

D. Tlačítko ohřevu 

E. Světelný indikátor pro ohřev 

F. Věž 

G. Šnek 

H. Nastavitelné nohy 

 
 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
 

1. Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku. 
2. Odstraňte všechny obaly. 

3. Přístroj a jeho jednotlivé části očistěte vlhkou kuchyňskou utěrkou a vysušte. 
 
 

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 
 

1. Umístěte fontánu na stabilní, rovný povrch. 
2. Zasuňte šnek (G) trojúhelníkovým otvorem do věže(F). Otáčejte šnekem (G) dokud 

nezapadne na hřídel. 
3. Rozviňte síťový kabel. 
4. Připojte napájecí kabel do sítě. 
5. Nyní je stroj připravený k použití. 

 
 
 
 



NÁVOD NA POUŽITÍ 
 

1. Rozpusťte si čokoládu určenou k použití v čokoládových fontánách (postupujte dle 

návodu dané čokolády). Tekutou čokoládovou směs nalejte do nádoby fontány (A). 

Nádobu nepřeplňujte. 

2. Zapněte ohřev (D). Ohřívač udržuje čokoládovou směs teplou a tekutou. Světelná 

kontrolka (E) signalizuje zapnutí ohřevu.  

3. Zapněte přístroj (C). Spustí se otáčení šneku. Po chvilce směs vyteče z vrchu věže a 

poteče směrem dolů přes vnější kaskády.  

4. Pokud je přístroj postavený nakřivo, poteče směs pouze po jedné straně. Je potřeba 

přístroj přesně vyrovnat pomocí spodních nožiček (H). 

5. Čím tekutější máte směs, tím lépe poteče přes kaskády. Pokud bude směs tekutá 

příliš nebude se moci dostat až nahoru přes šnek. Pokud by byla směs příliš hustá 

mohla by přístroj ucpat. Proto je důležité používat směsi určené přímo pro 

čokoládové fontány.  

6. Používejte pouze čokoládu určenou speciálně pro použití do čokoládových fontán. 

Tato je více tekutá. Kterákoli jiná běžně dostupná poleva či čokoláda Vám může 

přístroj poškodit. 

7. K namáčení v čokoládě můžete použít běžně dostupné ovoce, sušenky, 

marshmallows a podobně. Vždy používejte tak velké kusy, aby Vám držely na 

„napichovátku“ a dbejte zvýšené opatrnosti, aby Vám kusy jídla nespadly do 

čokoládové fontány.  

8. Nikdy nedávejte tvrdé kousky čokolády přímo do fontány! Vždy používejte pouze 

předem rozpuštěnou směs v tekuté podobě. Ujistěte se, že se žádné kousky potravin 

nedostaly do základny. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 

1. Před samotným čistěním odpojte přívodní kabel ze sítě. Nechejte přístroj vychladnout.   

2. Základnu (B) neponořujte do kapalin jakéhokoli druhu. 

3. Na čistění základny (B) používejte pouze navlhčenou hadříčku. Před následným použitím 

nechejte přístroj zcela vyschnout. 

4. Nádobu (A), věž (F) a šnek (G) čistěte ihned po každém použití navlhčeným hadříkem s 

trochou běžného čistícího prostředku na nádobí, abyste zabránili přilepení zbytků jídla. 

Potom je osušte suchou utěrkou.  

5. Na čistění přístroje nepoužívejte kovové ani ostré předměty, mohly by poškodit povrchy. 

6. Nepoužívejte agresivní chemikálie a podobné materiály. 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
1. Pozorně si přečtěte návod a přístroj používejte pouze v souladu s ním. 
2. Osoby se sníženým fyzickým, smyslovým nebo mentálním vědomím mohou přístroj používat pouze 
pod dohledem osoby, která zcela přesně porozumí každé části z tohoto návodu. 
3. Děti si nesmí hrát s přístrojem.   
4. Před spuštěním přístroje se přesvědčte, že napájení uvedené na štítku odpovídá napájení v síti. 
5. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo 
osobou kvalifikovanou k těmto úkonům. 



6. Dbejte zvýšeného dohledu na děti v blízkosti přístroje. 
7. Nepoužívejte spotřebič venku, v blízkosti otevřeného ohně, ohřívačů nebo jiných zdrojů tepla. 
8. Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se ho chystáte čistit, vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. 
9. Spotřebič vždy umístěte na rovnou plochu, aby se tak zabránilo jeho převrhnutí. 
10. Nikdy přístroj neobsluhujte mokrými rukami. 
11. Neumísťujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. 
12. Před čistěním a uskladněním nechte přístroj vždy vychladnout. 
13. Přístroj nemá žádné části, které by si uživatel mohl sám opravit. V případě poruchy se jej 
nepokoušejte sami opravit. 
14. Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Používejte jej pouze v souladu s tímto návodem. 
15. Do přístroje vkládejte pouze suroviny určené pro použití v čokoládových fontánách. 
16. Nádobu (A) nepřeplňujte. 
17. Po zapnutí se přístroj ohřívá. Nedotýkejte se horných částí holými rukami. 
18. Po dobu chodu stroje nesahejte na středový šnek (G). 
19. Netahejte kabel okolo ostrých okrajů a rohů. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů. 
20. Základnu (B) neponořujte do kapalin jakéhokoliv druhu. 

 
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE 
 
Model: CF-RB01 
Výkon: 230Vac~, 60 Hz,  
Příkon: 275 W 
 

PRODÁVAJÍCÍ 
 
Michal Koláček 
Sídliště Osvobození 653/37 
682 01  VYŠKOV 
IČ: 87939339 
 
www.popkornovac.cz 
 

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ 
 
Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. 
Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat 
přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. 
Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo 
městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách 
kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. 
 
 
 

 

http://www.popkornovac.cz/

