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Kedves Vásárló! 
 
Gratulálunk, és köszönjük, hogy ezt a csúcsminőségű terméket választotta. 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy a lehető legjobban 
használja a berendezést. Ez az útmutató tartalmaz minden, a berendezés 
használatához, tisztításához és karbantartásához szükséges tájékoztatást és 
tanácsot. Ha követi ezeket, garantált a kiváló eredmény, időt takarít meg, és 
elkerüli a problémákat. Reméljük, örömét leli majd a berendezés használatában.   
 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 
• Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használná a 

berendezést. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, a garanciajegyet, a 
pénztári számlát és, lehetőség szerint, a külső és belső csomagolást.  

• Ezt a berendezést nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
értelmi képességű személyek (beleértve a gyermekeket), hacsak a 
biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy 
tájékoztatást a berendezés használatával kapcsolatban.  

• A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása folytán keletkezett károkért 
a gyártó nem tehető felelőssé.  

• Hogy megvédjük a gyermekeket az elektromos berendezés veszélyeitől, 
ügyeljünk arra, hogy az sose maradjon felügyelet nélkül. Tároljuk a 
berendezést olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Győződjön 
meg róla, hogy a kábel nem lóg le.  

• Ezt a berendezést csak háztartási célokra és rendeltetésszerűen szabad 
használni. 

• A berendezést szilárd, sík felületre kell helyezni.  

• Ne használja a berendezést, ha az leesett, ha bármilyen károsodásra utaló jelet 
észlel, vagy ha zárlatos.  

• Ne nyúljon forró felületekhez. Használja a fogantyúkat vagy gombokat.  
• Sose hagyja a berendezést felügyelet nélkül.  
• Minden javítást csak hozzáértő, képzett villanyszerelő végezhet (*). 
• Tárolja a berendezést száraz helyen. 
• Feltétlenül tartsa a berendezést mindig tisztán, mivel az közvetlen kapcsolatba 

kerül élelmiszerekkel.   
• Ellenőrizze, hogy háztartása áramellátása megfelel-e a berendezés feszültségi 

igényének. Névleges feszültség: AC 220-240 V, 50 Hz. A dugaszoló aljzat 
védőbiztosítása legyen legalább 16 A vagy 10 A. 

• A berendezés minden, elektromágneses terekre (EMF) vonatkozó szabványnak 
megfelel. Ha megfelelően és ennek az útmutatónak az utasításai alapján 
használják, a berendezés, a tudomány mai állása szerint, biztonságosan 
használható.  

• A nem a gyártó által javasolt tartozékok használata sérüléseket okozhat, és 
semmissé teszi valamennyi jótállási igényét.  

• Sose húzza a berendezést a vezetéknél fogva, és győződjön meg róla, hogy a 
vezeték ne szorulhasson be. 

• Az elektromos áramütés elkerülése végett, ne merítse a vezetéket, a 
csatlakozódugót vagy a berendezést vízbe vagy más folyadékba. 

• Csatlakoztassa le a berendezést, ha alkatrészt cserél vagy karbantartást végez. 
• Ne használja a berendezést, ha sérült a vezeték vagy a csatlakozódugó, vagy ha 

a berendezés rendellenesen működik, vagy bármely módon megsérült. A 
kockázatok elkerülése végett, a sérült vezetéket vagy csatlakozódugót illetékes 
szakemberrel ki kell cseréltetni (*). Ne javítsa a berendezést házilag. 

• Ne tekerje a vezetéket a berendezés köré, és ne törje meg azt.   
• Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a berendezést kihűlni. 
• Ne használja a berendezést közvetlen hőforrások közelében. 
• Csatlakoztassa le a berendezést az áramról, ha nem használja. 
• Hosszabbító vagy hasonlók használata tilos. 
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• Hagyja a berendezést kihűlni, mielőtt alkatrészeket távolít el vagy cserél.  
• Győződjön meg róla, hogy a vezeték nem lóg le az asztalról vagy pultról, 

nem érintkezik semmilyen forró felülettel, vagy nem kerül közvetlen 
kapcsolatba a berendezés forró részeivel. Ne helyezze a berendezést 
függöny, egyéb ablakárnyékoló, stb. alá vagy közelébe. 

• Győződjön meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik a berendezés forró 
részeivel.  

• Javasoljuk, hogy tegyen hőálló védőlapot az asztal és a berendezés közé (így 
nem ég meg az asztal vagy asztalterítő). 

• Bánjon óvatosan olajjal vagy zsírkészítményekkel, mert túlhevítés hatására 
tüzet foghatnak. Biztosítson megfelelő szellőzést a berendezés 
használatakor.  

• Ne használja a berendezést fürdőszobában vagy vízzel telt mosdó közelében. 
Ha a berendezés vízbe esett, semmilyen körülmények között ne nyúljon 
rögtön utána, előbb húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.  

 

(*) Illetékes, szakképzett villanyszerelő: a gyártó kereskedelmi részlege 
 vagy az importőr által annak minősített vagy bármely más személy, aki 
 képesített jóváhagyott vagy illetékes ilyen jellegű munkák végzésére 
 minden veszély elkerülése végett. Minden esetben ehhez a 
 villanyszerelőhöz kell eljuttatni a berendezést. 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
 
• Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból. Távolítsa el a berendezésről a 

címkéket, védőfóliát vagy műanyagot. 
• Használat előtt tisztítsa le a berendezést és valamennyi alkatrészt nedves 

ruhával. 

HASZNÁLAT 
 
• Csatlakoztassa a tápkábelt a dugaszoló aljzatba. (Megjegyzés: Győződjön meg 

róla, hogy a berendezésen jelzett feszültség megfelel a helyi hálózati 
feszültségnek, mielőtt csatlakoztatná a berendezést (feszültség: 220-240 V, 50 
Hz). 

• Rendkívül fontos, hogy a csokoládé-fondue sík felületen legyen, így érvényesül 
a csokoládé zuhataghatás kellőképpen.  

• Javasoljuk, hogy az első próbálkozáskor használjon főzőcsokoládét, hogy a 
berendezés optimálisan működjön.  

• Fordítsa a kapcsolót HEAT (melegítés) helyzetbe. Kb. 3-5 percig tart a 
felmelegedés. Miközben a gép melegszik, készítse elő a csokoládét. A teljes 
csokoládé zuhatag hatás eléréséhez legalább 300-400 gramm csokoládéra és 
80 ml növényi olajra van szükség a csokoládé enyhe hígításához.  

• A csokoládét leggyorsabban mikrohullámú sütőben készítheti elő. Használjon 
megfelelő kancsót vagy edényt, és helyezzen bele 300-400 gramm csokoládé 
törmeléket (vagy darabokat). Öntsön hozzá mintegy 80 ml növényolajt, és 
főzze teljes kapacitással 2 percen át. Vegye ki a mikrohullámú sütőből, és 
keverje meg a keveréket, győződjön meg arról , hogy a csokoládé teljesen 
felolvadt. Töltse be lassan a fondue előmelegített kelyhébe.  

• Egyszerű módszerként, merítsen egy teáskanalat a keverékbe, és csurgassa 
lassan vissza. Ha a keverék enyhén áttetsző, ez jól jelzi, hogy megfelelő a 
sűrűség.  

• A spirálmeghajtó felhajtja a meleg csokoládét az emeletes rendszer tetejére, és 
a csábító zuhatag elkezd lefolyni az emeletek során. A csokoládé visszafolyik a 
kehelybe, és újrakezdi körforgó útját.  

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA 
 
1. alapzat 
2. torony 
3. spirál 
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• Amint a csokoládé elérte teljes folyási sebességét, mindenki elkezdheti 
mártogatni a kiválasztott élelmiszert, mint pl. egzotikus gyümölcsök, 
sütemény, cukorka, keksz. A fondue nemcsak csokoládémártáshoz 
használható. Ha valami egészen mást kíván, próbálja ki a meleg 
gyümölcslevet vagy a sajt-, barbecue- vagy édes chili-szószt.   
 

TISZTÍTÁS 
 
• A berendezés tisztítása előtt, húzza ki először a vezeték csatlakozódugóját, és 

hagyja teljesen kihűlni. Ezután szerelje ki az összes alkatrészt, és tisztítsa meg 
őket egyenként, mielőtt a csokoládé rákeményedne.  

• Óvatosan öntse ki a maradék csokoládét az alapzatból. Ne öntse a csokoládét 
a mosdótálcába vagy lefolyóba. Töltse ehelyett egy edénybe vagy 
tárlózacskóba későbbi felhasználásra, vagy csorgassa kis formákba, hogy 
csokoládé-állatkákat, stb. készítsen.   

• A berendezés külső oldalát puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.  
• Ne használjon mérgező vagy csiszolóhatású tisztítószereket, mint pl. benzint, 

súrolóport vagy hígítót. Normál konyhai tisztítószer vagy mosogatószer és víz 
elegendő.  

• Sose merítse a berendezést vízbe vagy más folyadékba. Sose mossa a 
berendezést mosogatógépben.  

JÓTÁLLÁS 

• A Tristar nem vállal jótállást a következő esetekben keletkezett károkért: 
- ha a berendezés leesett, 
- ha a berendezést a tulajdonos vagy bármely más harmadik fél műszakilag 

átalakította, 
- a berendezés nem rendeltetésszerű használata esetén, 
- a berendezés rendes elhasználódása esetén. 

• Javítások elvégzésével az eredeti, 2 éves jótállási idő nem hosszabbodik meg, 
és nem létesül jogalap új jótállásra sem. Ez a jótállás csak Európa területén 
hatályos. Ez a jótállás nem írja felül az 1944/44CE irányelvet.  

• Mindig őrizze meg a számlát, enélkül nem léphet fel semmilyen természetű 
jótállási igénnyel.  

• A használati útmutató utasításainak be nem tartásából származó károk a 
jótállás megszűnését vonják maguk után, ha ez következményes károkat okoz, 
a Tristar nem tehető felelőssé.  

• A Tristar nem tehető felelőssé olyan anyagi károkért vagy személyi 
sérülésekért, amelyek nem rendeltetésszerű használatból erednek, vagy ha a 
biztonsági rendszabályokat nem megfelelően tartották be.  

• A használati útmutatóban leírt tisztítás jelenti a berendezés egyedül szükséges 
karbantartását.  

• Ha a berendezés javításra szorul, győződjön meg róla, hogy azt egy 
felhatalmazással rendelkező cég végzi.  

• A berendezést nem szabad módosítani vagy átalakítani.  
• Ha a vásárlás időpontjától számított 2 éven belül olyan problémák lépnének 

fel, amelyekre a gyári jótállás vonatkozik, a vásárlás helyén kicseréltetheti a 
berendezést egy újra.  

• Megfelelőségi kérdésekkel forduljon a kiskereskedő „vásárlási helyszínhez”.  
• Erre a berendezésre a vásárlás időpontjától (számla) számított 24 hónapos 

jótállás érvényes. 
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• A jótállás csak anyag- és gyártási hibákra terjed ki. 
• Ha valamilyen igényt kíván érvényesíteni, kérjük, juttassa vissza a teljes 

gépet az eredeti csomagolásban a vásárlás helyszínére a számlával együtt.  
• Tartozékok károsodása nem vonja maga után automatikusan a teljes 

berendezés ingyenes cseréjét. Ilyen esetekben forduljon forródrót 
szolgálatunkhoz. Törött üveg vagy műanyag alkatrészek törése mindig 
díjköteles.  

• A fogyó-, ill. kopó alkatrészek elhasználódása, továbbá ezeknek az 
alkatrészeknek a tisztítása, karbantartása vagy cseréje nem tartozik a jótállás 
hatálya alá, így ezeket ki kell fizetni! 

• A jótállás megszűnik illetéktelen beavatkozás esetén. 
• A jótállás lejárta után a javításokat az illetékes kereskedő vagy javítóműhely 

a felmerülő költségek megfizetése ellenében végzi el. 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK 
 
Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási 
hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy 
elektromos és elektronikus háztartási berendezések 
újrahasznosításával foglalkozó központba. Ez, a berendezésen, a 
használati útmutatóban és a csomagoláson látható  

szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Az ebben a 
berendezésben használt alkatrészek újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések 
újrahasznosításával Ön nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A 
begyűjtőhelyekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál. 
 
Csomagolás 
A csomagolás 100 %-ban újrahasznosítható, a csomagolást elkülönítve juttassa 
vissza.  
 
Termék 
A berendezés a 2002/96/EC, a Hulladék Elektromos és Elektronikus 
Berendezésekről szóló (WEEE) Európai Irányelv szerinti jellel van ellátva. Azáltal 
hogy ez a termék hulladékként megfelelően kerül ártalmatlanításra, Ön hozzájárul 
a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások megelőzéséhez.  
 
EC megfelelőségi nyilatkozat 
Ennek a berendezésnek a tervezése, gyártása és értékesítése a 2006/95/EC 
Alacsony Feszültségű Irányelv biztonsági célkitűzéseinek, a 2004/108/EC EMC 
Irányelv, „Elektromágneses kompatibilitás” védelmi követelményeinek és a 
93/68/EEC Irányelv követelményeinek megfelelően történt. 

 


