Gebruik Chocoladefontein

Chocolade voorbereiden
- Het is mogelijk om ieder soort chocolade te gebruiken, maar het is het gemakkelijkst om
reepchocolade of smeltchocolade te gebruiken. Als normale reepchocolade gebruikt wordt, moet
olie (bv. zonnebloemolie) toegevoegd worden om de juiste viscositeit van de chocolade te verkrijgen.
- Ca. 500 gram van de chocolade die gebruikt moet worden, in kleine stukjes breken en in een
geschikte recipient in de magnetron of in een waterbad smelten. aansluitend olie toevoegen, zodat
de juiste viscositeit gebruikt wordt. De chocolade moet licht van een eetlepel lopen.. als richtwaarde
geldt dat met voor 3 koppen chocolade circa 3/4 kop olie nodig heeft.
- Bij de bereiding de chocolade meer dan 30 seconden omroeren, tot ze volledig vloeibaar is. Indien
nodig wat meer olie toevoegen.

Bediening
Zodra de chocoladefontein voorverwarmd is en de chocolademengeling klaar is, de draaischakelaar
HEAT MOTOR/OFF/HEAT op de stand HEAT MOTOR draaien. Bij andere types kunt u gewoon de ON
schakelaar aan zetten.
De motor wordt nu ingeschakeld en de transportas draait. De chocoladefontein houdt de chocolade
verder warm en vloeibaar.
Giet de voorbereide chocolade langzaam in de schaal. Zodra genoeg chocolade in de schaal aanwezig
is, wordt ze met de transportas naar boven getransporteerd en loopt ze langzaam van de
chocoladefontein naar beneden.
Als de chocolade maar aan een kant naar beneden loopt, staat de chocoladefontein niet waterpas.
Compenseer de oneffenheden door een papier of dergelijke onder de pootjes te leggen.
Nu kunnen vruchten enz. op een spies gestoken worden (of met de hand vastgehouden worden) en
in de aflopende chocolade gestoken worden.
Er mogen geen koele of koude vloeistoffen toegevoegd worden!
Na het gebruik de chocoladefontein uitschakelen en de stroomstekker uittrekken.

Reiniging
- Trek voor elke reiniging steeds de stroomstekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig
afkoelen.
- De motorbasis nooit in vloeistof onderdompelen.

- De transportas en het opzetstuk met warm water en een doek afnemen.
- De motorbasis met een vochtige doek of spons en wat afwasmiddel reinigen.
- De onderdelen zijn niet geschikt om in een vaatwasser gereinigd te worden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het apparaat te reinigen.
- Het apparaat en alle onderdelen drogen voordat u het apparaat terug p het stroomnet aansluit.

