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Výrobník cukrové vaty 

    Uživatelský manuál
Před spuštěním:         
1. Stroj postavte na stůl nebo na podstavec, který je dostatečně pevný a rovný. Stroj nesmí být
vystaven přímým povětrnostním vlivům. Toto dodržujte rovněž při skladování a transportu.
2. Stroj je napájen napětím 220-240V / 50Hz.
3. Úpravy na zařízení jsou zakázány a jsou důvodem zániku záruky. Do konstrukce výrobníku
nesmí být zasahováno.
4. Před čištěním a při jakékoliv manipulaci se zařízením vždy vytáhněte přívodní šňůru
elektrického napájení ze zásuvky!
5. Nikdy se nedotýkejte zvlákňovací hlavy, když je výrobník v provozu a také do té doby, než
dostatečně vychladne. Před samotným čištěním nechte přístroj úplně vychladnout.
6. Noste ochranu očí při servisu a čištění.
7. Voda se nesmí dostat do přístroje samotného, mohlo by dojít k poškození elektroniky a
případně k úrazu el. proudem.
8. Zařízení smí používat a obsluhovat pouze dospělá svéprávná osoba! Nenechte se zařízením
manipulovat děti nebo nesvéprávné osoby.
Ovládání:
Výrobník cukrové vaty má dva vypínače:
• Hlavní vypínač (na boční straně přístroje)
• Vypínač nahřívání hlavy (na přední straně přístroje)
Po zapnutí hlavního vypínače se zvlákňovací hlava začne otáčet. Pro nahřívání zvlákňovací
hlavy je nutné poté zapnout ještě vypínač „nahřívání hlavy“.
Při prvním použití přístroje (nebo po delší nečinnosti) je nutné nechat výrobník nahřívat 10
až 15 minut pro nahřátí na pracovní teplotu. Tato doba se může měnit v závislosti na okolní teplotě
či na časovém odstupu od posledního nahřátí hlavy.
Po skončení používání výrobníku vypněte vypínač „nahřívání hlavy“ a nechte přístroj stále
zapnutý. Vnitřní časovač sám výrobník po 5-10 minutách vypne. Poté vypněte i hlavní vypínač a
odpojte přístroj od el. sítě.
Pro výrobu cukrové vaty budete potřebovat kuchyňský cukr (krystal), špejle, případně
potravinářské přísady pro dochucení a obarvení.
Pracovní postup:
1. Zapněte hlavní vypínač na přístroji a vypínač „nahřívání hlavy“. Zvlákňovací hlava se začne
otáčet. Při roztáčení hlavy může docházet ke slabým vibracím.
2. Při prvním použití přístroje (nebo po delší nečinnosti) je nutné nechat výrobník nahřívat 10
až 15 minut pro nahřátí na pracovní teplotu. Tato doba se může měnit v závislosti na okolní
teplotě či na časovém odstupu od posledního nahřátí hlavy.
3. Po dostatečném nahřátí zvlákňovací hlavy naplňte přiloženou kovovou odměrku cukrem a
opatrně jím plňte zvlákňovací hlavu. Cukr sypeme do horního otvoru v hlavě, kovová
odměrka se nesmí nikdy dotknout hlavy! Dbejte maximální opatrnosti při manipulaci.
4. Po nasypání cukru do nahřáté zvlákňovací hlavy dojde k rozehřátí cukru a z hlavy začínají
vylétat chomáčky cukrových vláken a vlákna poté navíjíte na špejli nebo na papírový
kornout až do požadované velikosti.
5. Jedna várka cukru stačí na jednu až dvě cukrové vaty.
6. Po skončení výroby vypněte tlačítko pro „nahřívání hlavy“ a nechte hlavu otáčet. Vnitřní
časovač po vychladnutí hlavy točení automaticky vypne. Poté můžete vypnout hlavní
vypínač a odpojit výrobník od el. sítě.
7. Pokud chcete následně pokračovat ve výrobě vaty, celý postup opakujte. (V případě, že je
hlava ještě stále rozehřátá, samotné prvotní nahřátí nebude trvat tak dlouho.)



8. Dbejte, aby cukr v hlavě nekaramelizoval, způsobuje to poškozování topného tělesa v hlavě
a snižuje se jeho životnost. Pokud začne cukr karamelizovat, vypněte „nahřívání hlavy“ a
nechte hlavu trochu zchladnout. Poté můžete nahřívání opět zapnout.

Údržba výrobníku:
Těleso přístroje čistěte pouze vyždímaným hadříkem namočeným v teplé vodě popř. v
běžném prostředku na nádobí. Nepoužívejte abrazivní (pískové) prostředky na žádnou část přístroje.
V žádném případě nepoužívejte agresivní čistící prostředky na čištění zvlákňovací hlavy a
jejího okolí. Pokud chcete čistit zvlákňovací hlavu, je nutno ji sundat. Dejte pozor, abyste ji
nepoškodili (nepoužívejte k čištění ostré nástroje jako nůž, šroubovák). Hlavu sundáte
odšroubováním čtyř šroubů, které vidíte na vrchní straně hlavy a povolením a následným sundáním
matice, která je umístěna uvnitř hlavy.
Zamezte jakémukoliv vniknutí vody do přístroje!
Technické parametry:
Typ CCM-1500
Napájení 220-240V / 50Hz
Výkon 700W
Hmotnost 18Kg
Rozměry výrobníku 50 x 50 x 30cm
Rozměry hrnce Průměr 41cm po okrajích, 30cm na dně hrnce

http://skakacihradyvysocina.cz/udirny.html

