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O VIAŢĂ MAI BUNĂ ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Fântână de ciocolată 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
 

 

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, şi acesta a fost conceput pe baza 
celor mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente 
electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 

 

Vă mulţumim !  
 

ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau baza aparatului în apă sau în alte 

lichide.  
• Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit lângă copii. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se montează sau se demontează 

accesoriile. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu 

folosiţi aparatul. Apelaţi la un Service autorizat SERO pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri 
aparatul. 

• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de SERO poate duce la accidente sau la distrugerea 
aparatului. 

• Nu folosiţi aparatul în exterior. 
• Nu atingeţi părţile în mişcare. Nu apropiaţi părul, hainele şi ustensilele de aparat în timpul utilizării, pentru a evita 

accidentările. 
• Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. 



• Aparatul generează căldură în timpul funcţionării. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. 
• Nu introduceţi motorul (baza aparatului) în maşina de spălat vase, apă sau în alte lichide. 
• Nu puneţi în vasul bazei alte ingrediente în afara celor recomandate. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi. 
• Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 
• Acest aparat este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în 

instrucţiuni.  
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi lîngă suprafeţe 

fierbinţi. 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 
Imaginaţi-vă o cascadă creată din valuri de ciocolată curgând continuu şi răspândind o aroma delicioasă în jur. 
Fântâna de Ciocolata reprezintă unul dintre cele mai distincte metode de a savura ciocolata belgiană. 
Diversitatea fructelor glazurate cu aceasta ciocolată reprezintă nu numai un display fermecator dar şi un 
adevarat deliciu. Puteţi alege dintr-o varietate de fructe, căpşuni, banane, kiwi, mango, mandarine, caise, pepene 
galben, minicroassante, minieclere, bomboane special comandate pentru fântâna de ciocolată, care se pun pe un 
beţişor subţire şi apoi se trec prin perdeaua de ciocolată, practic o frigăruie din fructe glazurată cu ciocolată 
belgiană caldă.  
  
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
Ştergeţi vasul bazei cu o cârpă uşor umezită, apoi uscaţi ştergând cu o cârpă uscată. 
Spălaţi turnul de inox şi sfredelul în apă călduţă cu săpun. Clătiţi-le şi apoi uscaţi-le. 
 
ASAMBLARE 
Ataşaţi mai întâi sfredelul la bază, având grijă ca deschizătura de la baza sfredelului să se alinieze cu axul motorului de 
pe bază. Asiguraţi-vă ca sfredelul este corect şi ferm poziţionat.  
Apoi aşezaţi ansamblul turn peste sfredel, astfel încât găurile de la baza turnului din inox să se potrivească în axele 
pentru suport din bază.   
Nu montaţi sau demontaţi sfredelul sau turnul din inox atunci când motorul (aparatul) este pornit. 
Pentru a funcţiona corect, aparatul trebuie să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală plană şi stabilă. Pentru a realiza acest 
lucru, puteţi aduce aparatul la nivelul corect prin ajustarea picioruşelor bazei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Turn inox           Sfredel                         Baza  
 
TIPURILE DE CIOCOLATĂ FOLOSITE ŞI PREGĂTIREA LOR 
Folosiţi minim 500g de ciocolată la acest model de fântână. 
Pentru rezultate mai rapide şi mai bune, înainte de a adăuga ciocolata în vasul fântânii, folosind un vas corespunzător, 
topiţi ciocolata într-un cuptor cu microunde. Amestecaţi din când în când ciocolata, pentru a obţine o topire uniformă. 
Încălziţi ciocolata până când este topită complet. 
Cea mai recomandată ciocolată este ciocolata neagră tip menaj, de calitate superioară.  
De asemenea se poate folosi ciocolată belgiană, special destinată fântânilor de ciocolată. 
Puteţi folosi şi tablete de ciocolată, dar de obicei va trebui să adăugaţi un pic de ulei vegetal pentru a subţia ciocolata 
(aproximativ ¾ dintr-o cană de ulei la 3 căni de ciocolată ruptă). 
Pentru a verifica mixtura/consistenţa corectă, folosiţi o lingură de inox, ciocolata ar trebui să curgă uşor şi fluent de pe 
această lingură. 
Întodeauna să rupeţi sau să sfărâmaţi tabletele de ciocolată, pentru a obţine o topire mai uniformă. 
Ciocolata trebuie topită complet şi să aibă o fluiditate corespunzătoare pentru a fi folosită în fântâna de ciocolată. 
Nu folosiţi ciocolată cu creme, cu alune, arahide, stafide sau alte asemenea alimente! 
Puteţi adăga diferite lichioruri pentru a obţine o aromă specială. Adăugaţi lichiorul în ciocolata topită înainte de a pune 
ciocolata în fântână. 
Dacă doriţi să folosiţi lichiorul doar pentru aroma sa, fără alcoolul din el, atunci aduceţi lichiorul la fierbere (pe o lingură 
sau într-un vas mic), acest lucru reducând alcoolul din lichior. 
 
SOSURI 
Aceast aparat se poate folosi şi cu alte alimente, cum ar fi sosurile calde de brânză sau alte sosuri calde (sosuri de 
branză cu vin alb, etc.). Cheia folosirii aparatului este însă obţinerea consistenţei potrivite a mixturii folosite, astfel 
încât prin încălzire şi rotire alimentele să curgă fără să înfunde aparatul. 
Pentru sosurile favorite, adăugaţi vin sau un alt lichid care să dilueze mixtura pentru a obţine consistenţa necesară 
curgerii. 



CE SĂ CUFUNDĂM SAU SĂ ÎNMUIEM ÎN FÂNTÂNĂ ? 
În cazul utilizării ciocolatei, folosind scobitoare, linguriţe sau furculiţe puteţi savura: 

- boabe de struguri, căpşuni, caise, cireşe, etc 
- fructe tăiate felii cum ar fi: ananas, mango, kiwi, portocale, banane, mandarine, pepene galben etc. 
- fursecuri, profiterol, turtă dulce, biscuiţi, amaretti, minicroassante, minieclere etc. 
- degetele ☺ 

 
În cazul utilizării unor sosuri, puteţi înmuia în fântână: 

- cuburi sau felii mici de fripturi de porc, pui, vită (sau gătite la grill) 
- alimente vegetale gătite 
- diferite tipuri de pâine, chiar şi prăjită. 
- mezeluri, cremvuşti, etc. 

 
UTILIZARE 
Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală plană şi stabilă. Porniţi aparatul, rotind comutatorul pe poziţia 1. Lampa de 
control se va aprinde şi aparatul va porni încălzirea vasului. Lăsaţi aparatul să se încălzească cel puţin 5 minute, înainte 
de a adăuga ciocolata topită sau sosurile. Când sunteţi gata să adăugaţi ciocolata topită, rotiţi comutatorul pe poziţia 2. 
Astfel va porni şi motorul, rotind sfredelul. Cu mare atenţie turnaţi ciocolata preparată sau sosul în vasul bazei. Sfredelul 
va urca ciocolata topită (sau sosul), şi acesta va începe să se scurgă pe marginile turnului, înapoi în vasul bazei. 
Pentru a obţine o cascadă cât mai interesantă, aparatul trebuie să fie la nivel. 
Nu adăugaţi ciocolată solidă sau alte alimente solide în timpul funcţionării aparatului, deoarece acest lucru poate duce la 
blocarea sfredelului şi chiar la defectarea motorului. 
Nu adăugaţi lichide reci. Acestea vor opri curgerea fântânii. 
Nu adăugaţi apă sau alte alte lichide pe bază de apă, deoarece acestea întăresc ciocolata şi pot opri curgerea acesteia 
 
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi scos din priză. De asemenea toate părţie 
trebuie să fie răcite înainte de a le mânui. 
Soateţi turnul de inox şi sfredelul. Ştergeţi rămăşiţele de ciocolată cu proasoape de hârtie. 
Spălaţi aceste 2 părţi cu apă călduţă cu săpun. Folosiţi o perie de sticle pentru a curăţa interiorul turnului de inox. Clătiţi, 
după care uscaţi. 
Turnaţi ciocolata sau sosul din vasul bazei într-un alt vas, pentru o folosire viitoare sau pentru a-l arunca. Nu aruncaţi 
ciocolata nedorită în chiuvetă. Turnaţi-o într-un rezervor sau într-o pungă de plastic şi aruncaţi-o la coşul de gunoi. 
Curăţaţi vasul bazei folosind un burete ud sau o cărpă udă. Apoi ştergeţi cu o cârpă uscată. 
Curăţiţi exteriorul bazei cu o cârpă uşor umezită, după care ştergeţi cu o cârpă uscată. 
Nu folosiţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte asemenea substanţe sau obiecte. 
Nu introduceţi subansamblul motor în apă sau în alte lichide! 
 
REMEDIEREA PROBLEMELOR 

Problemă Cauză/Remediere 
Ciocolata picură, nu curge Ciocolata este prea groasă, subţiaţi utilizând ulei vegetal. 

Aparatul nu este la nivel; ajustaţi picioruşele, aducând la nivel. 
Ciocolata nu curge peste tot, nu formează 
o cascadă 

Aparatul nu este la nivel; ajustaţi picioruşele, aducând la nivel, astfel 
încât ciocolata să fie uniform distribuită în jurul turnului 

Curgerea este inermitentă sau întreruptă Mixtura conţine alimente solide, înfundând şi/sau blocând scurgerea. 
Opriţi aparatul şi curăţaţi mixtura de alimente solide. 

 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 220 – 240 V, c.a. , 50 Hz 
Putere: 60 W 
Nivel zgomot < 55 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unic importator în România: S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. (CUI RO15328988) 
TG. MUREŞ - Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120 

Tel/Fax: 0265-262870, 269209, Fax: 0265-307670, 307671 
www.zass.ro , www.sero.ro, e-mail: sales@zass.ro, office@sero.ro 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul 
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora 
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 


