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Návod k obsluze  
 

Provozní předpisy a specifikace 

 

Vážený zákazníku, 

Jsme přesvědčeni o tom, že tento moderní stroj Vám přinese mnoho radosti při podnikání, avšak předtím než 

uvedete stroj do činnosti, přečtete si pozorně následující řádky. 

 

Přístroj umístěte na pevném, suchém a rovném podkladu. Nevystavujte ho přímým povětrnostním vlivům. To 

samé platí i při přepravě a skladování.     

 

Upozornění: Manipulace s přístrojem je doporučená až po důkladném seznámení obsluhujícího personálu s 

těmito provozními předpisy. Toto zařízení je  konstruované a prodávané jen pro obchodní účely a 

to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v domácnosti, ani na 

samoobslužné používaní zákazníků ve veřejných restauračních zařízeních. 

 

               1. Dodržujte důkladně všechny montážní pokyny. 

 2.  Nedotýkejte se horkých částí stroje, zabráníte tak vážným  popáleninám! 

 3. Při obsluze tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci. 

 4. V případě zásahu do ovládání a vybavení  přístroje se záruka nedá uplatnit.  

      Zásahy do přístroje  mohou vážně ohrozit obsluhu! Neprovádějte žádné úpravy!  

 5. Před jakoukoliv manipulací (čištěním , umýváním) je nutné stroj odpojit z elektrické sítě! 

 

 

SPECIFIKACE STROJE       Napájení  230V   

                                                   Příkon 250W 

                                                   Rozměry  šířka 28,5 cm  ;hloubka 34,5cm : výška 29,5cm 

                                                   Hmotnost  7,3 Kg 

  

 

 



 

 

Ovládací prvky:                   

  Hlavní vypínač:                      Poloha O – Stroj vypnut 

                                                                I  -  Stroj zapnut 

  Led display      :                      Na display vidíme 3 tlačítka -Tlačítko set nám ukáže nastavenou teplotu do                  

které stroj bude hrát  pokud chceme teplotu nastavit po zmačknuti tlačítka set můžeme pomoci šipek na levé 

straně displeje volit  bud viší nebo nižší teplotu. Pokud display necháme chvíli bez jakéhokoliv klinuti bude nám 

ukazovat aktuální teplotu stroje až po dovršeni nastavené teploty.                         

   

 

 

Návod na obsluhu stroje: 

1. Zkontrolujte  zda není porušen přívodní kabel stroje a následně stroj připojte do elektrické sítě. 

2. Nádoby naplňte čokoládou , může až po okraj. 

3. Zapněte  hlavní vypínač a nastavte požadovanou teplotu  na displeji (30 - 40
o 
C , podle druhu čokolády) 

4. Po rozehřátí čokolády (cca 1 hod.) snižte teplotu na (25 – 30 0
o 
C). 

 5..Čokoládu  můžete postupně dosypávat. 

 

 

Čištění a údržba stroje: 

 Vždy před čistěním odpojte stroj z elektrické sítě! 

Nikdy neponořujte stroj do vody - může dojít k poškození elektrických částí, případně k požáru. 

Ze stroje vyjměte nádoby na čokoládu a ty pak může umýt teplou vodou popřípadě jinačím čistícím 

prostředkem. Po důkladném vysušení můžete nádoby vložit zpátky do stroje. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Servisní práce provádí :      

        

        

CORNICO POPCORN COMPANY, s.r.o.   

        

Tovární 1444       

        

753 01, Hranice na Moravě     

        

tel: 581694333,  fax: 581694332 , mobil : +420608622232 

        

E-mail : cornico@cornico.cz     

        

www : cornico.cz      

 

 

 


