
 
 

 

 

 
Stroj na výrobu cukrové vaty 
 
Před použitím si přečtěte následující instrukce. 
 
Důležité bezpečnostní pokyny: 
Tento výrobek není hračka. Držte z dosahu dětí. 
Při práci s tímto výrobkem doporučen dohled dospělé osoby. 
 
Instrukce pro použití: 
1. Vezměte bílou plastovou mísu a nasaďte ji a kovovou základnu. Mísa musí na základnu nasednout, 

stlačte ji pořádně nebo otáčením nasuňte na kovovou základnu. 
2. Stroj umístěte na rovný pevný povrch s blízkostí elektrické zásuvky. Dbejte na to, aby přívodní šňůra 

elektrické proudu nebyla v blízkosti vody. 
3. Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Tlačítko pro zapnutí je v pozici 

OFF. 
4. Přístroj zapojte do zásuvky el. proudu (v ČR s evropským adapterem – je přiložen v balení) a vypínač 

přepněte do polohy ON. Nechte přístroj nahřát po dobu 5 minut a vypněte. Tento postup zlepšuje 
rychlé zahřátí stroje hned po spuštění. 

5. Odměřte jednu lžíci (odměrku) cukru a  nasypte ji do bílé mísy (obrázek 1.). Nepoužívejte více cukru 
než je předepsané, může to negativně ovlivnit činnost přístroje. Můžete použít různě ochucený cukr. 

6. Zapněte přístroj tlačítkem do pozice ON. Přístroj začne točit cukr do cukrové vaty. Vezměte špejli 
vhodnou pro cukrovou vatu a točte v míse okolo kovové základny, nabírejte tak cukrovou vatu na 
špejli. Aby se cukrová vata na špejli lépe chytala, točte jí, zatímco kroužíte v míse.  

7. Jakmile máte na špejli dostatek cukrové vaty, zvedněte ji do horizontální polohy a naviňte zbývající 
poletující vatu.  

8. Přístroj vypněte až bude všechen cukr spotřebován. Jakmile se bude kovová hlava s odstředivkou 
zastavovat, můžete přisypat další dávku cukru. 

 
Čištění: 
1. Pokud stroj nepoužíváte nebo ho čistíte, vypojte ho ze zásuvky el. proudu. Před čištěním nechte 

přístroj vychladnout.  
2. Až bude přístroj vychladlý, vyjměte hlavu odstředivky, jak je znázorněno na obrázku 2. Hlava se 

vytáhne tahem vzhůru. Platovou mísu sejměte otočeními směru hodinových ručiček a tahem vzhůru. 
Umyjte v teplé vodě a detergentu, opláchněte a usušte. 

3. Neumývejte v myčce nádobí. Při umývání nepoužívejte drsná abraziva a houbičky, mohlo by dojít 
k poškrábání. 

 
Je velmi důležité řádně vyčistit přístroj po každém použití. Pokud se tak nestane, dírky v přístroji se 
ucpou a cukr nebude moct projít skrz. 
 
 
 
 
 



Důležité bezpečnostní informace: 
 
Tento výrobek není hračka. Držte z dosahu dětí. 
Při práci s tímto výrobkem doporučen dohled dospělé osoby.  
 
Nikdy přístroj neponořte pod vodu. Nikdy nepoužívejte v blízkosti vody. Neumývejte v myčce nádobí. Při 
umývání nepoužívejte drsná abraziva a houbičky, mohlo by dojít k poškrábání. 
 
Přístroj nepoužívejte, pokud je nějakým způsobem poškozen, má poškozenou zástrčku nebo funguje 
nesprávně. Šňůru od přístroje nenechte volně viset ze stolu nebo pultu.  
 
Přístroj nesmí stát v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou trouby, topení atd. Přístroj nenechávejte bez dozoru 
zapnutý! Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho, odpolte ze zásuvky a nechte vychladnout.  
 
Výrobce: uvedeno na obalu.  
Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno 
 


