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Navodila za uporabo so namenjena vsem osebam, ki rokujejo s strojem. Preberite si navodila, v 
primeru nejasnosti, nas kontaktirajte na telefonsko številko (05) 333 46 76.

Tehnične podrobnosti

Model BRAS SCIROCCO 3l

Dimenzije ŠxGxV: 24x29x41cm

Teža (s prazno posodo) 4kg

Temperatura obratovanja 5°C do 35°C

Št. posod 1

Volumen posode 3l

Postavitev in prvi priklop aparata Bras Scirocco 3l

Aparat za vročo čokolado Chocolady postavite na ravno mesto. Iz paketa vzemite zgornjo posodo in
jo preglejte, da ni počena, nato pa nanjo poveznite pokrov, ki preprečuje kontaminacijo vroče 
čokolade. Namestite tudi dozator in lovilec za kapljanje.

Aparat ni namenjen zunanji uporabi, prav tako poskrbite, da po njem ne prši voda.



Delovanje aparata za vročo čokolado Bras Scirocco 3l

Preverite, če so vsi sestavni deli aparata na svojem mestu. Vtikač aparata vključite v električno 
vtičnico. Nato pritisnite na generalno stikalo – mešalo bi se moralo začeti vrteti. S termostatom 
nastavite željeno temperaturo izdelka v skladu z navodili priprave vroče čokolade.

Pred izklopom aparata vedno najprej nastavite termostat na 0°C (mešalo naj se vrti). Ko se čokolada
ohladi, izklopite glavno stikalo. V nasprotnem primeru, se vam bo vroča čokolada zažgala na dnu.
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Čiščenje in sestavljanje aparata za vročo čokolado Bras Scirocco 3l

Za čiščenje aparata za vročo čokolado Bras Scirocco 3l sledite spodnjim korakom.

1. Z dozirno ročko izpraznite vročo čokolado iz aparata.

2. Nato v posodo vlijte vodo, termostat nastavite na 50°C in počakajte 15-20minut, da se 
morebitni zasušeni ostanki zmehčajo.

3. Z dozirno ročko izpraznite vodo iz aparata ter obenem očistite posodo za kapljanje.

4. Odstranite pokrov in mešalo ter ju umijte.

5. Previdno odstranite posodo (prej preverite, da je prazna!!!). 

6. Pri dozirni ročki izvlecite „čok“ do konca, nato povlecite dozirno ročko iz aparata k sebi, 
zapiralo bo pri tem odskočilo navzgor.

7. Vse dele aparata (razen spodnjega, glavnega dela z vtikačem) za vročo čokolado očistite pod
vročo vodo s pralnim sredstvom, nato pa dobro splaknite, odcedite in posušite.

8. Ko so deli suhi lahko začnete s sestavljanjem.

9. Naknite posodo na dno aparata in vanj vstavite mešalo. Namestite pokrov.



10. Dozirno ročko sestavite v obratnem vrstnem redu na posodi.
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REŠEVANJE NAJPOGOSTEJŠIH TEŽAV

PROBLEM VZROK REŠITEV

Aparat za vročo čokolado ne 
greje

Ni toka Aparat vključite v vtičnico

Glavno stikalo na OFF Pitisnite glavno stikalo na ON

Termostat nastavljen na 0°C Premaknite termostat na želeno 
temperaturo

Mešalo se ne vrti Ni toka Aparat vključite v vtičnico

Mešalo ni v ležišču Odstranite mešalo in poglejte, 
če je kovinska palčka v ležišču 
(če ni, se pokrov ne zapre).

Glavno stikalo na OFF Premaknite glavno stikalo na 
ON

Okvara motorja Pokličite na 053334676

Dozirna ročka pušča Nepravilna namestitev Preberite si del o čiščenju in 
sestavljanju aparata

Nečista notranjost dozirne 
ročke

Preberite si del o čiščenju in 
sestavljanju aparata

Predrto tesnilo Pokličite na 053334676

Vroča čokolada uhaja iz posode Poškodovana posoda Pokličite na 053334676
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