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FONTANNA DO CZEKOLADY
Model: YHL-1721

Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na ilustracjach.

Kolory mogą nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na 
ilustracjach. 
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1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie 
dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi 
przed rozpoczęciem korzystania z  produktu, a w szczególności z instrukcją 
bezpiecznego użytkowania.
Prosimy zachować tą instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania 
produktu.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: YHL-1721
Nr partii: 178/21
Zasilanie: 220-240 V~, 50- 60 Hz
Moc: 70 W
Wymiary: 15 x 15 x 23,2 cm

Waga netto: 0,84 kg 
Waga brutto: 0,97 kg
Długość przewodu zasilającego: 1 m
Pojemność: 250 ml

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 x Fontanna do czekolady 1 x instrukcja obsługi

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się  
w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie. 

4. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

•	 Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym oraz 
do podobnych zastosowań, takich jak: w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach  
innych środowiskach pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, przez klientów 
w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, w  obiektach typu „bed and 
breakfast”. Urządzanie nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne 
zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. 

•	 Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
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5. OPIS PRODUKTU

6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle 
przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 
Proszę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż 
zawiera ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również 
w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej:  
info@joinco.com.pl 

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych 
należy zawsze przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Podgrzewana misa
2. Lampka kontrolna podgrzewana
3. Przełącznik
4. Wałek ślimakowy
5. Wieża1.

5.

3.

4.

2.
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•	 To urządzenie może być używane przez 
dzieci w wieku od 8 lat i starsze, jeśli znaj-
dują się pod nadzorem lub zostały poinstru-
owane dotyczące bezpiecznego użytkowa-
nia urządzenia i rozumieją związane z tym 
zagrożenia.

•	 Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie 
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba 
że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

•	 Przechowuj urządzenie i jego przewód poza 
zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

•	 Urządzenia mogą być używane przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez do-
świadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzoro-
wane lub zostały poinstruowane w zakresie 
bezpiecznego korzystania z urządzenia i ro-
zumieją związane z tym zagrożenia.

•	 Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
•	 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 

musi zostać wymieniony przez producenta, 
jego przedstawiciela serwisowego lub po-
dobnie wykwalifikowaną osobę w celu unik-
nięcia zagrożenia.

•	 OSTRZEŻENIE: Potencjalne obrażenia w 
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wyniku niewłaściwego użytkowania.
•	 Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, je-

śli zostanie pozostawione bez nadzoru oraz 
przed montażem, demontażem lub czysz-
czeniem.

•	 Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasila-
nia przed wymianą akcesoriów lub zbliże-
niem się do części, które poruszają się pod-
czas użytkowania.

•	 Urządzenie nie może być zanurzone.
•	 OSTRZEŻENIE: Unikać rozlania na złącze.
•	 Ten symbol oznacza, że oznaczony 

element może być gorący i nie należy go 
dotykać bez zachowania ostrożności.

•	 Powierzchnie urządzenia mogą się nagrze-
wać podczas użytkowania.

•	 Po użyciu powierzchnia elementu grzejne-
go jest poddawana działaniu ciepła resztko-
wego.

•	 Powierzchnie mające kontakt z żywno-
ścią należy czyścić zgodnie ze wskazów-
kami podanymi w punkcie 8. INSTRUKCJA 
CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA.
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•	 Maksymalny czas pracy 1 cyklu urządzenia-
wynosi 1,5 minuty.  Po tym czasie urządze-
nie wyłącza się na ok. 30 sekund.

•	 Następnie rozpoczyna się kolejny cykl pra-
cy.

•	 To urządzenie jest przeznaczone do użytku 
domowego.

•	 Nie należy obsługiwać żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem elek-

trycznym, uszkodzoną wtyczką lub po awarii urządzenia. Należy zwrócić urządze-

nie do najbliższego autoryzowanego zakładu serwisowego do sprawdzenia, napra-

wy lub regulacji.

•	 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru i porażenia prądem elek-

trycznym, nie wystawiać produktu na działanie ognia  

( kominek, grill, świece, papierosy itp.) czy wody (krople wody, rozbryzgi wody, 

wanny, stawy, itp.)

•	 Nie użytkować produktu w pobliżu wody czy w pomieszczeniu o dużej wilgotno-

ści; np. obok basenu czy wanny

•	 Chronić produkt przed wilgocią.

•	 Produkt nie może mieć styczności z łatwopalnymi materiałami, np. zasłonami, 

tekstyliami, ściankami itp. ani być nimi zakrywany. Zawsze zachowaj odpowiedni 

odstęp bezpieczeństwa od łatwopalnych materiałów

•	 Używanie akcesoriów niezgodnie z zaleceniami przez producenta urządzenia 

może spowodować obrażenia.
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•	 Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz. 

•	 Produkt użytkować tylko w suchych pomieszczeniach, nigdy na otwartym powie-

trzu.

•	 Produkt kłaść na płaskiej, stabilnej i antypoślizgowej powierzchni.

•	 Nie należy dopuścić do sytuacji, gdy przewód elektryczny wisi nad krawędzią sto-

łu lub lady albo dotyka gorących powierzchni.

•	 Nie należy kłaść urządzenia na gorących palnikach gazowych lub elektrycznych,  

w ich pobliżu bądź w gorącym piecu.

•	 Nie należy używać urządzenia do innych celów niż do tego, do którego jest prze-

znaczone.

7. MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ
Urządzenie i jego części najłatwiej wyczyścić bezpośrednio po użyciu.

Fontanna do czekolady jest łatwa w użyciu, wystarczy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami

Urządzenie wymaga niewielkiego montażu. Należy przetrzeć podgrzewaną misę wilgotną 
ściereczką, a następnie wytrzeć ją do sucha. Umyć wałek ślimakowy i więżę w ciepłej 
wodzie z płynem do naczyń, opłukać czystą wodą i wysuszyć.

Po oczyszczeniu należy ponownie włożyć ślimaka do podstawy urządzenia. Ślimak należy 
po prostu umieścić na trójkątnym trzpieniu podstawy.

Nie należy uruchamiać silnika bez doprowadzenia rozpuszczonej czekolady, ponieważ 
może dojść do jego uszkodzenia.

Umieść wieżę i wałek ślimakowy przed rozpocząciem pracy. Nie dokonuj montażu po 
rozpoczęciu pracy urządzenia.

Należy upewnić się, czy wieża jest prawidłowo osadzona w podstawie urządzenia.

Przed uruchomieniem należy znaleźć stabilną powierzchnię w pobliżu gniazdka 
elektrycznego. Urządzenie musi stać na równej powierzchni, aby mogło pracować 
poprawnie. (Należy upewnić się, czy kabel elektryczny jest oddalony od źródeł wody.  
W razie potrzeby dopuszczalne jest użycie przedłużacza.)
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UŻYTKOWANIE

Pozycje przełącznika

OFF Pozycja w której urządzenie jest wyłączone. 

Heat Pozycja włącza grzałkę (podgrzewanie)

Heat Motor Pozycja włącza silnik (podgrzewanie z tłoczeniem)

Instrukcja przygotowania czekolady

Zalecane jest stosowanie czekolady przeznaczonej do fontann czekoladowych.

1. Umieść czekoladę w miseczce do poziomu 0,5 cm poniżej krawędzi.

2. Włącz podgrzewanie ustawiając przełącznik w położenie HEAT.

3. Po stopieniu czekolady przestaw przełącznik w położenie HEAT/MOTOR. Czekolada 
musi mieć odpowiednią gęstość.

4. W celu zapewnienia najlepszego smaku włączaj urządzenie co 60 minut i dokładnie 
wymieszaj czekoladę w dolnej miseczce. 

NIGDY NIE DODAWAĆ CHŁODNYCH ANI ZIMNYCH PŁYNÓW DO ROZPUSCZONEJ 
CZEKOLADY W FONTANNIE, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO ZATRZYMANIE JEJ 
PRZEPŁYWU.

8. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się czy urządzenie jest odłączone 
od zasilania. Doprowadzić do takiego stanu, aby jego części były chłodne w dotyku.  
Misa może być BARDZO GORĄCA. 

Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy dokładnie umyć misę.  
Nie należy myć części w zmywarce. 

Aby ułatwić czyszczenie MISY, należy ostrożnie zdjąć pozostałe elementy (po schłodzeniu 
urządzenia). Należy ostrożnie wylać jak największą ilość pozostałości czekolady z misy; 
wytrzeć ręcznikiem papierowym pozostałość czekolady. Używać wilgotnej gąbki lub 
szmatki, aby wytrzeć do czysta pozostałą część i wyczyścić urządzenie z zewnątrz. 
Wytrzeć je do sucha ręcznikiem, który nie powoduje zarysowań. 

UWAGA: NIE WOLNO ZANURZAĆ PODSTAWY, GDYŻ ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ WSZYSTKIE 
PODZESPOŁY ELEKTRYCZNE.

Pozostałe elementy urządzenia umyć w ciepłej wodzie z płynem, opłukać i osuszyć. 
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NIE NALEŻY WYLEWAĆ NADMIARU LUB POZOSTAŁOŚCI CZEKOLADY DO ŚCIEKÓW LUB 
DO TOALETY. WYLEWAĆ JE DO PLASTIKOWYCH WORKÓW LUB DO POJEMNIKA NA 
ŚMIECI RAZEM Z ODPADAMI. 

PRZECHOWYWANIE
Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć i przechowywać w bezpiecznym, 
suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 
Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy 
urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny  
i rozwiązania danego problemu.

Problem Możliwa przyczyna / Sposób naprawy

Czekolada kapie, ale nie 
płynie

Warstwa czekolady jest zbyt gęsta, należy rozrzedzić ją 
olejem roślinnym. Urządzenie nie jest wypoziomowane. 

Wypoziomować urządzenie.

Czekolada nie rozpuszcza 
się, powstają grudki

Zbyt duże kawałki czekolady. Rozdrobnić czekoladę.
Należy wystudzić urządzenie i rozdrobnić czekoladę / 

przełącz urządzenie na tryb HOT/MOTOR (podgrzewanie 
z tłoczeniem).

Tłoczenie nie jest 
regularbne, przerywane, nie 
odbywa się w prawidłowy 

sposób

Należy sprawdzić czy kawałki żywności nie osiadły 
na dole u podstawy wieży, przez co blokują tłoczenie 

czekolady do podstawy wieży. Wyjąć wszelkie znalezione 
kawałki.

Maszyna nie włącza się Brak zasilania. Należy upewnić się czy maszyna 
podłączona jest do zasilania.

10. GWARANCJA

Produkt posiada 3 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, 
w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt 
powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI
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Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC i niskonapięciowej LVD, 
dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla 
niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.

12. WYJAŚNIANIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi,  
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę  
i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z 
przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem  
z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo 
zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego wraz z innymi odpadami.
Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć  
z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego 
sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie zutylizowały  
w należyty sposób.
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Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy– zwanej 
dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie 
ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących 
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony 
zdrowia ludzi i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania 
odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. 
Ogranicza stosowanie w nowym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym stosowanie niektórych niebezpiecznych 
substancji takich jak ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy 
chrom, polibromowany bifenyl lub polibromowany eter difenylowy.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.

PU
DEŁKO

PAPIER

Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone 
opakowanie (pudełko)  – papier.

Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich 
kontenerów.

FOLIA

P
LASTIK/META

L

Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone 
opakowanie (folia)  – plastik / metal.

Ostrzeżenie: Nie dotykać! Powierzchnia pozostaje gorąca po 
użyciu.

13. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt

Nr partii: 178/21
Wyprodukowano w ChRL

SE
GR

EGUJ ODPADY
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