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Stroj na výrobu 
cukrové vaty

Návod k použitícs



Vážení zákazníci,

S novým strojem na výrobu cukrové vaty můžete vyvolat pouťovou atmosféru
přímo u Vás doma! Stroj na výrobu cukrové vaty se snadno obsluhuje 
a přinese Vám hodně radosti.

K přípravě lahodné cukrové vaty jsme Vám přiložili tradiční dřevěné špejle 
a dávkovací lžíci. Přísavné nožičky zajišťují stabilitu.

Přejeme Vám s novým strojem na výrobu cukrové vaty hodně zábavy, 
Vám a Vašim hostům dobrou chuť.
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K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnost-
ními prvky. Přesto si pozorně přečtěte
bezpečnostní pokyny a používejte
tento výrobek pouze tak, jak je
popsáno v tomto návodu, aby nedopa-
třením nedošlo k zranění nebo škodám. 

Uschovejte si tento návod pro pozdější
potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně
předejte i tento návod. 

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje před
nebezpečím úrazu elek-
trickým proudem.

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před
možným těžkým poraněním a ohro-
žením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje
před poraněním a značnými věcnými
škodami. 

Upozornění POZOR varuje před
lehkým poraněním nebo poškozením.

Takto jsou označeny doplňující
informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Stroj na výrobu cukrové vaty je konci-•
pován k přípravě cukrové vaty. Použí-
vejte výhradně jemný bílý cukr. Hnědý
cukr není vhodný. K cukru nepřidávejte
další přísady.
Přístroj je konstruován pro zpracová-•
vání potravin v množstvích obvyklých
v domácnosti. Přístroj není vhodný 
k používání v kuchyních pro zaměst-
nance podniků průmyslového a živnos-
tenského sektoru, v zemědělských
podnicích, v penzionech poskytujících

ubytování se snídaní a není určen ani
pro hosty hotelů, motelů a podobných
zařízení, ani ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s ome-
zenou schopností ovládání  přístrojů

Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj•
a síťový kabel uchovávejte mimo
dosah dětí do 8 let. 
Tento přístroj smí používat děti starší•
8 let a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schop-
nostmi nebo nedostatkem zkušeností
a/nebo vědomostí, pokud jsou pod



dozorem nebo pokud jim bylo vysvět-
leno, jak se s přístrojem bezpečně
manipuluje a když pochopily, jaká jim
při používání přístroje hrozí nebezpečí. 
Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou•
případu, že jsou starší než 8 let a jsou
během čištění pod dozorem. 
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. 
Obalový materiál udržujte mimo dosah•
dětí. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým
proudem

Výrobek připojujte pouze do zásuvek•
instalovaných podle předpisů, jejichž
síťové napětí odpovídá technickým
parametrům výrobku.
Přístroj ani zástrčku nikdy neponořujte•
do vody, protože pak by hrozilo nebez-
pečí úrazu elektrickým proudem.
Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama.•

Neprovozujte teno výrobek venku nebo•
ve vlhkých prostorech, jako např. sklep
nebo garáž. 
Pokud bude nutné použít prodlužovací•
kabel, musí odpovídat „Technickým
parametrům“. Při nákupu prodlužova-
cího kabelu si nechte poradit ve speci-
alizované prodejně. 
Přístroj se nesmí uvádět do provozu•
spínacími hodinami ani odděleným
systémem dálkového ovládání. 

Síťovou zástrčku vytáhněte ze •
zásuvky, …
… pokud dojde během provozu 
   k nějaké poruše,
… po použití,
… za bouřky a 
… než začnete přístroj čistit.
Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku,
nikoli za síťový kabel.
Zásuvka musí být dobře přístupná,•
abyste v případě potřeby mohli síťovou
zástrčku rychle vytáhnout. Síťový
kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl
nikdo zakopnout.
Síťový kabel nesmí být zalomený ani•
přiskřípnutý. Udržujte jej v bezpečné
vzdálenosti od horkých povrchů 
a ostrých hran.
Přístroj neuvádějte do provozu, pokud•
je přístroj samotný nebo jeho síťový
kabel viditelně poškozený, nebo pokud
přístroj spadl na zem.
Neprovádějte na výrobku žádné změny.•
Případné opravy přístroje nebo síťo-
vého kabelu nechte provádět jen 
v odborném servisu. Neodbornými
opravami se uživatel vystavuje
značným rizikům. 

VÝSTRAHA před požárem

Nikdy nenechávejte přístroj v provozu•
bez dozoru. 
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Přístroj vypněte a před naplněním•
nového cukru vyčkejte, až se vytaho-
vací hlava zastaví. 
Dbejte na to, aby se do ohřívacího
 prostoru nedostal cukr! 
Pokud přesto cukr do ohřívacího pro-
storu spadne, vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj
vychladnout. Otočte vychladlý přístroj
vzhůru nohama a cukr vysypte. Pří-
padně odstraňte připečený cukr z top-
ného článku. K odstranění připáleného
cukru nepoužívejte kovové předměty!
Ohřívací jednotka se může jinak
poškodit!
Po každém použití důkladně vyčistěte•
vytahovací hlavu.
Z víka topného prvku odstraňte připe-•
čený cukr.

VÝSTRAHA před popálením

Vytahovací hlava se během používání•
otáčí velmi rychle a je horká! Dbejte
proto na to, aby se jí během používání 
a ve fázi chladnutí nedotkly žádné
předměty nebo části těla. 
Dřevěné špejle držte při otáčení vždy
vodorovně nad ochranným krytem.
Přístroj nepřenášejte, dokud je horký.•

POZOR na věcné škody

Přístroj stavte vždy na pevný, rovný•
podklad. Nepokládejte přístroj na
plochy, které mohou být horké.
Přístroj je vybaven tepelnou pojistkou,•
která přístroj při přehřátí vypne. Nepo-
užívejte ale přístroj souvisle déle než
15 minut. Poté ho nechte minimálně 
15 minut vychladnout a vyčistěte ho,
než ho znovu uvedete do  provozu.
Neplňte dovnitř víc než jednu dávko-•
vací lžíci cukru. Naplníte-li příliš
mnoho cukru, vytahovací hlava se
zalepí a cukrová vata bude tvořit
hroudy.
K čištění nepoužívejte abrazivní ani•
leptavé prostředky, tvrdé kartáče
apod.
Nelze zcela vyloučit, že některé laky,•
plasty nebo prostředky na ošetřování
nábytku nenaruší a nezměkčí materiál,
ze kterého jsou vyrobeny nožičky.
Abyste zabránili nepříjemným stopám
na nábytku, položte proto v případě
potřeby pod výrobek neklouzavou
 podložku.
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Přehled (rozsah dodávky)

ochrana proti stříkání

síťový kabel

dávkovací lžíce

svěrací kroužek

nasazovací mísa

dřevěné špejle

přísavné nožičky
(na spodní straně přístroje)

vytahovací hlava

topný článek

podstavec vypínač

upínací válec

kryt topného článku
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Před prvním použitím

Vybalení

Vyjměte všechny části z obalu.1.

Zkontrolujte, zda byly dodány všechny části uvedené v rozsahu dodávky.2.

Čištění před prvním použitím

Před prvním použitím přístroj pečlivě vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole 
„Čištění“. 

Montáž

Opatrně stáhněte zarážku svěracího kroužku1.
z nasazovací misky.

Svěrací kroužek sejměte spolu s ochranou2.
proti stříkání. Opatrně svěrací kroužek 
z ochrany proti stříkání odejměte.

NEBEZPEČÍ pro děti – ohrožení života udušením / spolknutím

Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. •
Okamžitě jej zlikvidujte. 



Použití

Cukrová vata se skládá z karamelizovaných cukrových vláken. Stroj na výrobu
cukrové vaty rozpouští cukr. Otáčením vytahovací hlavy je tekutý cukr odstře-
ďován ven, ochlazuje se na vzduchu a tvoří tak typická cukrová vlákna.

Umístěte přístroj na hladký, rovný a stabilní podklad. Zkontrolujte, zda pří-1.
savné nožičky přístroje bezpečně drží. Ujistěte se, že je přístroj správně
sestaven.

Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však
normální a nejde o závadu. Zajistěte dostatečné větrání.
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Nasazovací misku nasaďte na upínací válec 3.
a otáčejte ji proti směru hodinových ručiček
tak daleko, až slyšitelně a citelně zaskočí.

Ochranu proti stříkání nasaďte obráceně na4.
nasazovací misku a zafixujte ji tím, že svěrací
kroužek přetáhnete přes ochranu proti stří-
kání za opatrného stálého stlačování dolů, 
až všechny zarážky na okraji nasazovací
misky zaskočí.



Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.2.

Zapněte přístroj (vypínač na I) a vyčkejte asi3.
2–3 minuty, dokud není vytahovací hlava
dostatečně zahřátá. 

Vypněte přístroj (vypínač na 0) a vyčkejte, dokud se vytahovací hlava nezas-4.
taví.

Do otvoru ve středu vytahovací hlavy5.
naplňte rovnou dávkovací lžíci cukru.
Přístroj znovu zapněte (vypínač na I). 

Veďte dřevěnou špejli ve směru hodinových6.
ručiček kolem vytahovací hlavy a otáčejte
přitom špejli prsty, aby se cukrová vlákna 
na dřevěné špejli rovnoměrně rozdělila.

9
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Po vytvoření první vrstvy cukrové vaty držte dřevěnou špejli vodorovně nad7.
přístrojem. Přitom ji neustále otáčejte prsty.

Když se již netvoří nová vlákna, je dávka cukru spotřebovaná a Vaše první8.
cukrová vata je hotová. Vypněte přístroj a před naplněním další dávky cukru
vyčkejte, dokud se vytahovací hlava nezastaví. 

Po použití nechte přístroj úplně vychladnout.9.

Přístroj po použití pečlivě vyčistěte podle popisu, abyste měli i příště radost 10.
z Vašeho stroje na výrobu cukrové vaty.

Když budete potřebovat nové dřevěné špejle, obdržíte je v každém
obchodě. 

Čištění

Před čištěním nechte přístroj úplně vychladnout.m

Stáhněte zarážky svěracího kroužku jednu po druhé z nasazovací misky.1.

Sejměte svěrací kroužek a ochranu proti stříkání.2.

Nasazovací misku otočte ve směru hodinových ručiček, až se zarážky uvolní 3.
z vybrání a nasazovací miska půjde odejmout.

Nasazovací misku, ochranu proti stříkání, svěrací kroužek a dávkovací lžíci4.
umyjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Tyto díly nejsou
vhodné do myčky.

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.•

Přístroj ani zástrčku nikdy neponořujte do vody, protože pak by hrozilo•
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
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Vyrahovací hlavu stáhněte směrem nahoru.5.
Vyžaduje to trochu síly.

Umyjte vytahovací hlavu v teplé vodě. Při odolných usazeninách ji nechte6.
odmočit 20 minut ve vodě o teplotě 60 °C s trochou mycího prostředku. 
Vytahovací hlava není vhodná do myčky.

Podstavec opatrně otřete lehce navlhčenou houbou. Dbejte na to, aby se do7.
podstavce nedostala voda. 
Pokud se do podstavce dostane voda, nechte ho před opětným uvedením
 přístroje do provozu důkladně vyschnout.

Než přístroj znovu smontujete, nechte všechny díly úplně uschnout.8.

Všechny díly sesaďte v obráceném pořadí9.
zase dohromady.
Vytahovací hlava musí být přitom jako na
obrázku posazena na objímku upínacího
válce.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recy-
klace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztřiďte a zlikvi-
dujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu! 
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního
odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. 
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Technické parametry

Model:                381 542

Síťové napětí:    220-240 V ~ 50/60 Hz 

Třída ochrany:   I  

Výkon:                520 W

Okolní 
teplota:              +10 až +40 °C

Výrobce:            Trebs BV
Thermiekstraat 1a
6367 HB Nuth
The Netherlands

Za účelem vylepšování výrobku 
si vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn.

Závada / náprava

• Přístroj nefun-
guje.

• Je zástrčka zasunutá v zásuvce?

• Vypínač v poloze I?

• Není přístroj přehřátý? Zasáhla teplotní pojistka a přístroj
se vypnul. Přístroj neuvádějte znovu do provozu. Obraťte
se na zákaznický servis.

• Cukrová vata
hrudkuje.

• Nenaplnili jste příliš mnoho cukru?

• Není vytahovací hlava zalepená? Vyčistěte ji (v ideálním
případě po 2 až 3 porcích).

• Vytahovací hlava
se neotáčí.

• Nasaďte vytahovací hlavu podle popisu v kapitole 
„Čištění“ znovu.
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