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InnovaGoods Σιντριβάνι σοκολάτας 70W
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και δεν καλύπτεται από
την εγγύηση.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται να μην είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω, από άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση εκτός αν επιβλέπονται από
ενήλικες και τους δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοήσουν τους
κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της.
- Η θερμοκρασία σε όλες τις επιφάνειες της συσκευής μπορεί να αυξηθεί όταν είναι σε λειτουργία.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα, σακούλες κλπ.
- Ξεδιπλώστε το καλώδιο εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή στη μέση του τραπεζιού βεβαιωθείτε ότι είναι μακριά από το άγγιγμα παιδιών.
- Για να μην υπερθερμανθεί η συσκευή μην την τοποθετείτε σε γωνίες ή κοντά σε τοίχο.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να δουλεύει με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ρεύματος ή άλλο ξεχωριστό σύστημα
απομακρυσμένης λειτουργίας.
- Να μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω σε εύθραυστες ή ευαίσθητες επιφάνειες (γυάλινο τραπέζι, τραπεζομάντηλο, τραπέζια
λουστραρισμένα κλπ) ή σε μαλακές επιφάνειες (πλαστικά τραπεζομάντηλα κλπ).
- Εάν χρησιμοποιηθεί μπαλαντέζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την ισχύ της συσκευής και να διαθέτει και γείωση.
- Η συσκευή να συνδέεται μόνο σε πρίζες που έχουν γείωση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής ή η επέκταση καλωδίου που χρησιμοποιείται δεν εμποδίζει τις κινήσεις σας και δεν
θα προκαλέσουν κάποιο ατύχημα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο
τεχνικό.
- Ελέγξετε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι η κατάλληλη για την συσκευή.
- Μην βυθίσετε το καλώδιο ή το κουτί ελέγχου στο νερό.
- Το αποσπώμενο καλώδιο πρέπει να απομακρύνετε πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της συσκευής και η υποδοχή ρεύματος
πρέπει να έχει στεγνώσει πολύ καλά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή ξανά.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω, από άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση εκτός αν επιβλέπονται από
ενήλικες και τους δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοήσουν τους
κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπετε να παίζουν με την συσκευή.
- Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά.
- Αποσυνδέστε από το ρεύμα και απομακρύνετε το καλώδιο πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αποσυνδέετε την συσκευή και μην ακουμπάτε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Γυρίστε το κουμπί στη θέση “HEAT”, για να αρχίσει να ζεσταίνεται η συσκευή του “Chocolate Fountain InnovaGoods”. Η
συσκευή πρέπει να ζεσταθεί για 3-5 λεπτά, πριν προσθέσετε τη λιωμένη σοκολάτα.
2. Για ταχύτερο αποτέλεσμα προετοιμάστε τη σοκολάτα πρώτα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Προετοιμασία : Βάλτε σε σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα 3 φλιτζάνια τριμμένη σοκολάτα κουβερτούρα και 3/4
φλιτζάνια βούτυρο (λιωμένο ή όχι). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και άλλο υγρό, για παράδειγμα γάλα. Τοποθετήστε το
σκεύος με την σοκολάτα στο φούρνο μικροκυμάτων ή ζεστάνετε εναλλακτικά τη σοκολάτα για 2-3 λεπτά με τη μέθοδο μπεν
μαρί και μετά ανακατέψτε. Μπορείτε να ζεστάνετε περισσότερο τη σοκολάτα για να λιώσει εντελώς. Για πιο ρευστό μείγμα,
προσθέστε λίγο βούτυρο.
3. Όταν η λιωμένη σοκολάτα είναι έτοιμη, γυρίστε το κουμπί της συσκευής στη θέση “HEAT MOTOR”. Προσεκτικά χύστε τη
λιωμένη σοκολάτα στη βάση του σκεύους. Η λιωμένη σοκολάτα θα αρχίσει να σηκώνεται μέσα στο σιντριβάνι και να τρέχει
από πάνω προς τα κάτω σε διάφορα επίπεδα.
4. Πιάστε τα αγαπημένα σας υλικά (π.χ. φρούτα) με ένα πιρούνι και βουτήξτε τα στη σοκολάτα στη βάση του σκεύους ή κάτω
από την τρεχούμενη σοκολάτα.
5. Για να κλείσετε τη συσκευή, γυρίστε το κουμπί στη θέση “OFF”.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Mοντέλο
: InnovaGoods Chocolate fountain (V0100955)
Παροχή ρεύματος : 220-240v, 50/60Hz
Ισχύς
: 70 W
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις
ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου
τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.








ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή
τιμολόγιο).
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος,
εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των
προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή
να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
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