
 MASZYNA DO WATY CUKROWEJ
model: AG137

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Dziękujemy za zakup urządzenia do robienia waty cukrowej.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Urządzenie do tworzenia cudownie puchatej, słodkiej i wcale nie tak tuczącej waty cukrowej. Znane 
wszystkim dzieciom – zarówno tym dużym jak i małym, szczególnie z wesołych festynów, wata cukrowa 
przypomina o szczęśliwych chwilach dzieciństwa. Teraz i Ty możesz stworzyć we własnym domu, na 
dziecięcym przyjęciu (chociaż niekoniecznie tylko dla dzieci) ten słodki deser.
 
2. Montaż
1. Wszystkie części urządzenia wyciągnąć z pudełka.
2. Umyć miskę oraz metalową nakładkę. Wytrzeć do sucha.
3. Umieścić miskę na podstawie urządzenia a następnie obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara tak, aby rowki miski wsunęły się do otworów na podstawie, dzięki czemu miska zostanie 
dokładnie umocowana.
4. Nałożyć metalową nakładkę na podstawie urządzenia. Należy upewnić się, że nakładka została 
odpowiednio mocno wciśnięta. 

Uwaga: Niewłaściwe umieszczenie nakładki może spowodować zranienie osoby obsługującej 
urządzenie lub uszkodzenie maszynki!

5. Urządzenie postawić na równej, płaskiej powierzchni.
6. Urządzenie podłączyć do prądu.

3. Obsługa
1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku (pozycja l) i pozostawić na czas ok. 5 minut. Następnie
wyłączyć (pozycja 0).
2. Do otworu dozownika na metalowej nakładce nasypać równomiernie 1 miarkę cukru kryształ
UWAGA:

• Nie wsypywać do dozownika więcej niż 1 miarkę cukru!
• NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE CUKRU KRYSZTAŁ!
• Nie należy mieszać cukru z innymi produktami (jak np. mleko w proszku, kawa itp.) - może dojść 

do zablokowania wysuwanej metalowej nakładki.
• Cukru nie wsypywać do innych niż dozownik części maszynki!
• Nie należy używać do robienia waty cukru, który pozostał w dozowniku z poprzedniego użycia – 

może dojść do zakłócenia obrotów głowicy oraz do niepożądanych drgań, hałasu a nawet 
uszkodzenia urządzenia.

3. Przełącznik ustawić w pozycji ON. Głowica płytki grzewczej zacznie wirować i nagrzewać się
przy pomocy spirali grzewczej.
4. Po 2 - 3 minutach zaczną się tworzyć nitki waty cukrowej. Watę należy nawijać na papierowe
rożki (albo patyczek). W tym celu należy kilkakrotnie obrócić rożkiem w pozycji pionowej po
okręgu miski, Następnie trzymając papierowy rożek poziomo do miski nawijać na niego watę
cukrową. 
5. Po nawinięciu waty urządzenie należy wyłączyć.
6. Jeśli chcą Państwo zrobić kolejną watę cukrową należy powtórzyć cały proces od początku.
7. Po zakończeniu używania maszynki. odłączyć ją od prądu, poczekać aż wystygnie i wyczyścić.

4. Czyszczenie i konserwacja
1. Wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć od prądu. Odczekać do całkowitego wystygnięcia
metalowej nakładki z płytką grzewczą.
2. Zewnętrzne i wewnętrzne elementy urządzenia należy czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie 
należy używać środków czyszczących, mogących zarysować maszynkę.
UWAGA:

• Żadnych części urządzenia nie należy czyścić benzyną, środkami do czyszczenia mebli, szkła, 
powierzchni lakierowanych ani innymi środkami zawierającymi substancje łatwopalne lub 
wybuchowe.

• Nie płukać urządzenia pod bieżącą wodą.
• Żadnych części urządzenia nie należy myć w zmywarce do naczyń.
• Wysuwaną metalową nakładkę można pozostawić w gorącej wodzie do odmoczenia - dzięki 

czemu łatwiej będzie ją wyczyścić. Nie należy używać środków czyszczących, mogących 
porysować płytkę.

5. Uwagi i środki ostrożności
• UWAGA – METALOWA PŁYTKA MASZYNKI JEST PO WŁĄCZENIU BARDZO GORĄCA! NIE 

NALEŻY DOTKAĆ PŁYTKI KIEDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE! GROZI POWAŻNYM 
POPARZENIEM!

• Urządzenie nie powinny używać osoby (w tym również dzieci) z ograniczoną sprawnością 
fizyczną, ruchową lub umysłową lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że dla ich 
bezpieczeństwa będą przebywały pod opieką dorosłej osoby lub zostaną poinstruowane przez 
osobę sprawującą opiekę o sposobie użytkowania urządzenia.

• Urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą. Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Kabel elektryczny należy chronić przed uszkodzeniem, nie  kłaść na ostrych krawędziach.
• Urządzenia nie stawiać na powierzchniach pochyłych.
• Urządzenie można podłączyć do prądu wyłącznie jeśli napięcie w sieci odpowiada napięciu 

podanemu na urządzeniu.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie należy używać go do innych 

celów.
• Nie trzymać ani nie używać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są materiały 

łatwopalne lub wybuchowe.
• Urządzenia nie należy włączać z kontaktu mając mokre ręce, nie ciągnąć za kabel w celu 

odłączenia urządzenia od kontaktu.
• Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa - uważać żeby nie dotknąć rękoma, miarką ani innymi 

przedmiotami gorącej  metalowej nakładki urządzenia.


