
Használati útmutató 

306815 – Csokiszökőkút, 3 emeletes,  
170 W, 230 V, 50 Hz 

  

Bevezető 

Köszönjük, hogy nálunk vásárolta meg csokoládé szökőkútját. Ez a csokiszökőkút 
gyönyörűen olvasztja meg a csokoládét, ami mindenkinek beizzítja az ízlelőbimbóit 
bármilyen alkalom során. 

A barátai és családja garantáltan élvezni fogja a szökőkút adta élményeket. Kérjük a 
szökőkutat megfelelően és biztonságosan használja! Olvassa át gondosan a következő 
tájékoztatót! 

Nagyon sok típusú ételt, csokoládét vagy szószt használhat a szökőkútjához, hogy bármilyen 
ízvilágot megteremtsen vele.  
A következőket ajánljuk: 

• tejcsokoládé 
• étcsokoládé 
• fehércsokoládé 
• tejkaramella 

Mártogathat bele epret, mályvacukrot, alma szeleteket, perecet, süteményeket, jégkrémet – 
eressze el a fantáziáját! Adhat hozzá likőröket is ízesítésként. 

Használjon sajtot! Mártogasson bele szőlőt, almát, kenyeret, tengeri herkentyűket, kekszet 
vagy perecet – eressze el a fantáziáját! Ahhoz, hogy sajtot használjon, készítsen fondüsajtot 
(vagy vegye meg webáruházunkban) bor hozzáadásával egy edényben. Amikor már kellően 
folyik, akkor öntse bele a szökőkútba. 

Barbecue szósszal is jól működik! Használja kedvenc szószát és mártogasson csirke-, 
marha- vagy sertésfalatokat. Ne feledje, a szósznak kellően folyósnak kell lennie, használjon 
bort, likőrt vagy más folyadékot a hígításhoz. 

Használja szökőkútját a következő alkalmak esetén: 

• esküvők 
• szülinapok 
• ballagások 
• üzleti találkozók 
• nyaralások 
• alkalmi összejövetelek barátokkal vagy családdal 



Útmutató 

A csokoládé szökőkút használata egyszerű, csak kövesse ezeket az egyszerű lépéseket. 
Csokoládé szökőkútja igényel némi összeszerelést. Törölje át egy nedves kendővel a 
gépházat és a tálat, majd hagyja megszáradni. Az adagoló csavart és a gyűrűket meleg, 
szappanos vízzel öblítse le, majd hagyja megszáradni. 
Tisztítás után, az adagoló csavart rögzítse a tálca közepén a géphez, igazítsa a horonyt a 
motorhoz. Figyeljen rá, hogy megfelelően csatlakoztassa és rögzítve legyen a pozíciója az 
adagolónak. Ne próbálja meg bekapcsolt állapotban rögzíteni, vagy eltávolítani az adagolót. 
Győződjön meg róla, hogy a gyűrűk helyesen illeszkednek a géphez. 

Hogyan használja a csokoládé szökőkutat 

Először találjon egy stabil, egyenes felületet, ami közel van egy konnektorhoz. 
Biztosítsa, hogy a tápkábelt ne érje víz a használat során. Ha szükséges, használjon 
hosszabbítót. 
Kapcsolja be a készüléket – bal oldali kapcsolóval a motort tudja bekapcsolni, a jobb oldali 
kapcsolóval a melegítőt. 

Használat: 

Kapcsolja be a jobb oldali kapcsolót, hogy felmelegítse a csokoládé szökőkutat. Hagyja 
felmelegedni a készüléket 3-5 percig, mielőtt az olvasztott csokoládét hozzáadja. 

A csokoládé előkészítése: 

A leggyorsabb módja a csokoládé előkészítésének a mikróban való megolvasztás. Használjon 
szökőkútba való csokoládét a legjobb élmény eléréséhez. Amennyiben csokoládé táblát vagy 
kevésbé folyékony csokoládét használna, akkor adjon hozzá egy kevés semleges ízű 
zsiradékot, például kókuszolajat. Miután kellően folyékony a csokoládé, öntse át a 
készülékbe. 

SOHA NE ADJON HOZZÁ HIDEG FOLYADÉKOT AZ OLVASZTOTT 
CSOKOLÁDÉHOZ A SZÖKŐKÚTBAN, MERT AZ MEGDERMESZTI ÉS 
LEÁLLÍTJA A FOLYÁST. 

A csokoládénak teljesen folyékonynak kell lennie a tökéletes működéshez. A teljesen 
folyékony állapot elérése után kapcsolja be a motort a bal oldali kapcsolóval, hogy egyszerre 
melegítse és keringesse a csokoládét a készülék. 

A csokoládé szökőkút effektus elérése: 

Óvatosan öntse az olvasztott csokoládét a tálba a torony aljába. A csokoládénak be kell 
folynia a torony aljába, majd az adagoló csavarnak kell felnyomnia a torony belsejében a 
csokoládét a torony tetejére, ahonnan aláfolyik egyenletesen az alatta lévő szintekre. 

Figyelmeztetés: A csokoládé szökőkútnak tökéletesen vízszintesnek kell lennie az egyenletes 
eloszláshoz, ami a szökőkút hatást eredményezi. Kerülje el, hogy étel darabok keveredjenek a 
csokoládéba, mert a torony belsejében a nagyobb darabok elakadhatnak és a készülék 
működését befolyásolhatják. 



Ezeket az egyszerű használati utasításokat követve a szökőkút egy csodálatos élmény a 
barátokkal, családdal és a gyerekekkel minden korosztály számára… hiszen mindenkinek 
ínycsiklandozó élmény a kedvenc falatját mártogatni csokoládéba. 

Figyelmeztetés: Azért, hogy meghosszabbítsa a szökőkút élettartamát, kérjük kövesse a 
tisztítási útmutatót minden alkalom után és győződjön meg arról, hogy a torony át van-e 
öblítve, amig tisztítja az egységet, hogy elkerülje a csokoládé feltorlódást. Sose használjon 
tisztításhoz olyan anyagot, ami megsértheti a készülék felületét (csiszoló, dörzsölő, szivacs 
kemény fele stb.), hogy megőrizze eredeti állapotát. 

Probléma Lehetséges ok / megoldás 
A csokoládé csöpög, nem folyik Nem elég folyékony, adjon hozzá növényi 

zsiradékot. 
A készülék nem tökéletesen vízszintes, 
állítsa vízszintes helyzetbe. 

A csokoládé féloldalas folyik, de nincs 
szökőkút hatás. 

A készülék nem tökéletesen vízszintes, 
állítsa vízszintes helyzetbe. 

A folyás időszakos, nem folyamatos, néha 
leáll, majd újraindul. 

Ellenőrizze, hogy van-e étel darab a 
szökőkútban vagy a torony belsejében, és ha 
van szedje ki. 

SOHA NE ADJON HOZZÁ HIDEG FOLYADÉKOT – LEÁLLÍTJA A FOLYÁST 
 

  



Biztonsági utasítások 

Olvassa el az összes utasítást használat előtt: 

1. Kerülje a mozgó alkatrészek összeérintését. 
2. Bármilyen kár a tápkábelben vagy a dugóban problémát okozhat, ebben az esetben ne 

használja a készüléket. Kérjük vagy juttassa vissza az eladóhoz, vagy szereltesse meg 
egy szervizben. 

3.  A gyártó nem ajánlja egyéb tartozék használatát a készülékhez. Sérülést okozhatnak. 
4. Használata gyermekek közelében szülői felügyelettel ajánlott. 
5. Nem ajánljuk kültéri használatra. 
6. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelét forró felülettől. 
7. Hogy elkerülje az áramütést, NE merítse vízbe vagy egyéb folyadékba se a gépházat, 

se a tápkábelt. 
8. A készülék más célra nem használható, mint ami ebben az útmutatóban bemutatásra 

kerül. 
9. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül míg áram alatt van. 
10. Ne nyúljon az adagoló csavarhoz míg mozog. 
11. A dugónak az egyik oldala szélesebb, mint a másik, hogy csökkentse az áramütés 

kockázatát. Ez a dugó kizárólag polarizált csatlakozóaljzathoz illeszkedik. 
12. Ne illessze össze se az adagoló csavart se a tornyot míg a motor működik. Először 

kapcsolja ki. Előnyös áramtalan állapotban az összeszerelése a szökőkútnak. 
13. Áramtalanítsa a készüléket, ha nincs használatban és szétszerelés előtt is a tisztításhoz. 
14. A kábel gabalyodás és megbotlás kockázatainak elkerülése érdekében egy rövid 

tápkábel jár a készülékhez. 
15. A készüléknek tökéletesen vízszintesnek kell lennie a megfelelő működéshez. 
16. Egy hosszabbítónak vagy elosztónak a feltüntetett elektromos névleges értéke legalább 

akkora kell, hogy legyen, mint a készüléknek. 
17. Tartsa távol a kezét és egyéb tárgyakat a szökőkúttól működés közben. Ellenőrizze 

rendszeresen, hogy nagyobb étel darabok nem kerültek-e a szökőkútba. Ez eltömítheti 
a tornyot, így akadályozva a folyamatos folyást és a szakszerű használatot 

Fontos óvintézkedések 

A. SOHA ne merítse vízbe a gépházat. 
B. SOHA ne használja víz közelében 
C. SOHA ne használjon csiszoló szivacsot/rongyot a készüléken. 
D. SOHA ne használjon súrolót a készüléken. 
E. SOHA ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben. 
F. SOHA ne helyezzen a készülék tálcájára mást, mint a szükséges alapanyagokat. 
G. Áramtalanítsa a készüléket, ha nincs használatban és szétszerelés előtt is a tisztításhoz. 
H. NE HASZNÁLJA a készüléket, amennyiben a tápkábel vagy a dugó sérült, illetve, ha 

hiba merül fel a készülékkel. 
I. NE HELYEZZE a gépházat mosogatógépbe. 
J. Tartsa távol a gyerekektől a készüléket. 



Tisztítás 

Győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van tisztítás előtt. Hagyja az egységeket 
lehűlni. A torony, az adagoló csavar és a gépház FORRÓ lehet. 

1. Első használat előtt és minden használat után, mossa el a tornyot és az adagoló csavart 
alaposan. KERÜLJE a mosogatógépben való mosást. 

2. Hogy könnyebb legyen a szökőkút tisztítása, óvatosan távolítsa el a tornyot és az 
adagoló csavart (miután lehűltek), majd törölje le a megmaradt csokoládét egy 
papírtörlőkendővel. Melegvízzel, majd szappanos meleg vízzel mossa át, öblítse, majd 
szárítsa meg az alkatrészeket. 
 
NE ÖNTSE A MEGMARADT CSOKOLÁDÉT A LEFOLYÓBA VAGY A WC-
BE. ÖNTSE MŰANYAG ZACSKÓBA VAGY ELDOBHATÓ TARTÁLYBA. 
 

3. Óvatosan öntse ki a megmaradt csokoládét a tálcából. Használjon nedves szivacsot 
vagy rongyot a tisztításhoz. Figyeljen rá, hogy ne súrolja, karcolja meg a készülék 
felületét. 
 
FIGYELEM: NE MERÍTSE VÍZ ALÁ A GÉPHÁZAT, HISZEN EZ 
TARTALMAZZA A KÉSZÜLÉK ELEKTRONIKÁJÁT. 

A csokoládé szökőkút részei a torony, gépház és adagoló csavar. 

Garancia 

A készülékhez 2 éves garancia jár a vásárlás napjától számítva. Garanciaidő alatt, gyártói hiba 
miatt a készüléket cseréljük vagy javítjuk. Új készülék cseréje és pénzvisszafizetés nem 
lehetséges. Garancián kívül esik: a normális használat melletti elévülés, anyagfáradtság, 
kereskedelmi használat, változtatások a készülék(b)en, nem megfelelő tisztítás, nem 
megfelelő használat során keletkezett kár, a vásárló vagy egy harmadik személy által okozott 
kár, külső körülményeknek tulajdonított sérülés, akkumulátor által okozott kár. A garanciához 
szükséges a vásárló általi visszajuttatása a készüléknek és a számla bemutatása a készülékről. 


