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Před použitím produktu si prosím přečtěte celý návod k obsluze a uložte jej pro budoucí použití. Vyhrazujeme si 
právo na případné chyby v textu nebo obrázků a potřebných změn provedených v technických údajích. Máte-li 
jakékoli dotazy týkající se technických problémů, obraťte se na naši zákaznickou podporu. Uložte si tento návod 
pro případné budoucí použití. Pokud předáte tento přístroj jiným lidem, nezapomeňte jim zároveň s přístrojem 
předat i tyto instrukce. 
 
 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
Nesprávnou manipulací s tímto přístrojem může dojít ke zranění osob nebo poškození přístroje.  
• Přístroj by měl být vždy odpojen od elektrické sítě, pokud není v provozu, při montáži / demontáži, a při 
čistění.  
• Přístroj mohou používat děti ve věku nad 8 let za předpokladu, že byly poučené o jeho bezpečném používání 
a mohou porozumět a jsou schopny se vyrovnat s případnými nebezpečími nebo riziky spojenými s užíváním 
zařízení.  
• Čištění a údržba může být prováděna dětmi ve věku od 8 let, avšak pouze pod dohledem dospělé osoby. 
Ujistěte se, že přístroj a jeho napájecí kabel jsou uchovávány mimo dosah dětí mladších 8 let.  
• Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě před vyjmutím některý pohyblivých částí.  
• Přístroj smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost, pouze za předpokladu, že jim je poskytnut 
dohled nebo jim jsou podány instrukce týkající se bezpečného používání stroje a tyto osoby porozumějí rizikům 
s tím spojeným.  
• Nikdy nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.  
• Ujistěte se, že přístroj je používán se správným napětím. Zkontrolujte odkazy na typovém štítku přístroje.  
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, přístroj a jeho napájecí kabel by měly být uchovávány v suchu.  
• Nikdy nepokládejte síťový kabel přes horké povrchy, ostré hrany a rohy.  
• Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě vytažením zástrčky. Netahejte za napájecí kabel.  
• Ujistěte se, že všechny díly jsou správně sestaveny a že je přístroj vypnut před tím, než je připojen k napájení.  
• Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.  
• Používejte pouze dodané příslušenství.  
• Tento výrobník cukrové vaty je určen pouze k domácímu použití, ne ke komerčním účelům.  
• Přístroj nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než je jeho zamýšlené použití.  
• Síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel nebo 
zástrčka poškozeny.  
• Síťový kabel musí být v případě poškození vyměněn. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem nebo 
požáru, výměnu napájecího kabelu musí provádět pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo 
kvalifikovaný technik.  
• Nedotýkejte se horkých povrchů v přístroji, protože to může mít za následek popálení.  
• Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí tohoto produktu při používání.  
• Nikdy nenechte výrobek bez dozoru během používání.  
• Výrobník cukrové vaty používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v 
dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo, atd.) a tepelných zdrojů (např. 
kamna, elektrický / plynový sporák, vařič, horkovzdušné trouby, grily).  
• Výrobek nesmí být používán s časovačem, dálkovým ovládáním nebo jiným zařízením, které zapne přístroj 
automaticky.  
• Tento produkt se může přehřát, pokud se používá více než 20 minut nepřetržitě. Z tohoto důvodu nechte 
výrobník ochladit po dobu alespoň 10 min po každých 20 minutách nepřetržitého používání. Vyčistěte misku 
před opětovným použitím. Pokud dojde k přehřátí přístroje, může to představovat nebezpečí požáru.  
• Před opětovným použitím zkontrolujte, zda jsou topné prvky čisté, aby se zajistilo, že jsou bez jakýchkoli 
zbytků cukrové vaty. Pokud zůstaly nějaké zbytky cukru na topných tělesech, vytáhněte zástrčku a nechte 
výrobek vychladnout. Pak seškrábněte případné zbytky dřevěným nebo plastovým nástrojem. Jakékoli zbytky, 
které zůstanou na topných tělesech, mohou představovat nebezpečí požáru. 
 
 
 
 
 
 



ČÁSTI PŘÍSTROJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATIVNÍ INSTRUKCE  
 
Výrobník cukrové vaty je dodávaný kompletně smontovaný. Před jeho prvním použitím je nutno jej rozebrat a 
vyčistit. Vyjměte přístroj na výrobu cukrové vaty z krabice a odstraňte všechen balicí materiál. 
 
POUŽITÍ 
 
Ujistěte se, že miska je bezpečně zajištěna ve své pozici a že plastové jazýčky nádoby jsou zajištěny kovovými 
pojistnými zarážkami motorové jednotky. Při nasazování se ujistěte, že drážka na hlavě extraktoru je přesně 
vyrovnána na kolíku hřídele motorové jednotky. Nesprávné usazení extrakční hlavy může způsobit poruchu 
výrobníku cukrové vaty nebo nadměrné vibrace. 
1. Umístěte výrobník cukrové vaty na rovném a stabilním povrchu a připojte jej do síťové zásuvky.  
2. Zapněte přístroj a nechte jej zahřát po dobu 3-5 minut.  
3. Vypněte vypínač a nechte extrakční hlavu úplně zastavit. 
4. Pomocí dodávané odměrky naberte odměrku cukru a nasypte cukr do středu extrakční hlavy tak, aby byl 
rozsypán rovnoměrně. Nedávejte více než jednu měrnou dávku cukru. Nadměrné množství cukru způsobuje 
hluk nebo vibrace.  
5. Zapněte vypínač. Extrakční hlava se začne otáčet.  
6. Přístroj nyní začne produkovat cukrovou vatu. Vložte špejli do nádoby přístroje ve zcela vzpřímené poloze. 
Pak pomalu otáčejte špejlí mezi prsty a zároveň špejlí pohybujte v jednosměrné kruhovém směru mírně nad 
okrajem mísy. 
7. Poté, co jste shromáždili trochu vaty, pokračujte stejným postupem, jak je popsáno výše, ale tentokrát 
nastavte špejli kolmo na nádobu, aby se vata jednodušeji navinovala.  
8. Po dokončení vypněte vypínač a odpojte přístroj od elektrické sítě. 
 
VAROVÁNÍ  
 
• Tento produkt se může přehřát, pokud se používá více než 30 minut nepřetržitě. Z tohoto důvodu nechte 
výrobník ochladit po dobu alespoň 10 min po každých 30 minutách nepřetržitého provozu. Vyčistěte nádobu 
před opětovným použitím. Pokud dojde k přehřátí přístroje, může to představovat nebezpečí požáru.  
• Před opětovným použitím zkontrolujte, zda jsou topné prvky čisté, aby se zajistilo, že jsou bez jakýchkoli 
zbytků cukrové vaty. Pokud zůstaly nějaké zbytky cukru na topných tělesech, vytáhněte zástrčku a nechte 
výrobek vychladnout. Pak seškrábněte případné zbytky dřevěným nebo plastovým nástrojem. Jakékoli zbytky, 
které zůstanou na topných tělesech, mohou představovat nebezpečí požáru.  
Přístroj na výrobu cukrové vaty používejte v rozsahu pokojové teploty 10°C – 35°C.  
Cukrová vata se nebude dařit při pokojové teplotě nad optimální rozsah.  
Přístroj na výrobu cukrové vaty nepoužívejte tam, kde na něj přímo fouká vzduch z ventilátoru nebo z 
klimatizace, jinak se cukrová vata nebude rovnoměrně navíjet. 
 
 
 
 
 

kryt misky 

miska 

spínač zapnutí/vypnutí tělo přístroje - motor 

extrakční hlava 



PÉČE A ÚDRŽBA  
 
Vždy odpojte přístroj a nechte jej zcela vychladnout před demontáží a čištěním.  
Teplota extrakční hlavy je po krátkou dobu (asi 15 minut) i po zastavení hlavy stále vysoká. Nedotýkejte se 
rukama, snižte nebezpečí popálení.  Všechny odnímatelné plastové díly lze mýt v myčce na nádobí.  
Motorovou jednotku otřete měkkým vlhkým hadříkem. Extrakční hlavu lze mýt ručně v teplé mýdlové vodě, 
před mytím ji namočte, aby se vyčistila snáze. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.  
 
POZNÁMKA: Nikdy nesmíte motorovou jednotku ponořit do vody. 
 
POZOR  
- Nečistěte žádnou část přístroje na výrobu cukrové vaty benzinem, petrolejem, leštěnkou na sklo či nábytek 
nebo ředidlem.  
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.  
- Na korpus nestříkejte vodu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození elektrických součástí přístroje.  
- Přístroj neodpojujte, pokud máte mokré ruce, nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození elektrických 
součástí přístroje. 
 
 
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE 
 
Napětí: AC220 – 240V ~50Hz 
Příkon: 400 W 
 
PRODÁVAJÍCÍ 
 
Michal Koláček 
Sídliště Osvobození 653/37 
682 01  VYŠKOV 
IČ: 87939339 
 
www.popkornovac.cz 
 
 
POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ 
 
Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele 
je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob 
recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu 
k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem 
odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili. 

 
 
 

 
 

http://www.popkornovac.cz/

