Инструкция за употреба
Машина за захарен памук FCCM100FRD

За допълнителна информация, може да разгледате разширеното ръководство
онлайн: ned.is/fccm100frd

Описание на продукта
Nedis FCCM100FRD е машина за захарен памук, която превръща твърдата захар или бонбони в
захарен памук.

Предназначение
Този уред е предназначен изключително като прахосмукачка за вътрешна употреба. Продуктът
не е предназначен за професионална употреба. Всяка модификация на уреда може да има
последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.
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Технически данни:
Продукт

Машина за захарен памук

Номер на артикула

FCCM100FRD

Размери (д х ш x в)

250 x 210 x 270 mm

Входно напрежение

AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Максимална мощност

500 W

Тегло

1400 гр.

Описание на частите (Изображение А)
❶ Пръстен за купа
❷ Купа
❸ Въртяща се плоча
❹ Нагревателен елемент
❺ Вал

❻ Основен корпус на уреда
❼ Превключвател за включване /
изключване
❽ Захарна лъжичка
❾ Захранващ кабел
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Инструкции за безопасност
ВНИМАНИЕ!
• Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
• Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Сменете повреденото
или дефектно устройство незабавно. Свържете се с вашия търговец или оторизиран сервиз за
съдействие.
• Не оставяйте продукта без надзор, когато е включен.
• Пазете продукта на място, недостъпно за деца.
• Изключете продукта от ел. контакт, когато не се използва, както и преди почистване.
• Не докосвайте директно горещите части на продукта.
• Не потапяйте продукта във вода и при никакви обстоятелства не го поставяйте в съдомиялна
машина.
• Не позволявайте захранващият кабел да докосва горещи повърхности.
• Пазете далеч от запалими предмети.
• Поставете продукта на стабилна и равна повърхност преди употреба.
• Не използвайте абразивни гъби и материали за почистване на продукта.
• Поставяйте само предвидените бонбони/ захар във въртящата се плоча.
• Не изливайте вода или каквато и да е друга течност във въртящата се плоча.
• Не поставяйте пръсти върху или близо до въртящата се плоча или нагревателния елемент,
докато продуктът е включен или докато е все още горещ.
• Не позволявайте на деца без надзор или хора с когнитивни затруднения да използват
продукта.
• Не позволявайте на хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или
липса на опит и знания как да работят уреда, да го използват.
• Не използвайте никакви аксесоари, които не са включени.
• Внимавайте, когато премествате продукта.
• Уверете се, че в нагревателния елемент няма непредвидени предмети, преди да включите
продукта.

Първоначално инсталиране
Проверете съдържанието на опаковката.
Проверете дали всички части са налични и дали на частите не се виждат повреди. Ако дадени
елементи липсват или са повредени, се свържете с вашия търговец за съдействие.

Преди първоначална употреба
1. Отстранете всички опаковки.
2. Почистете продукта с влажна кърпа.
3. Прикрепете въртящата се плоча A❸ към основния корпус на уреда A❻, като
натиснете A❸ надолу върху вала A❺.
Уверете се, че каналите са правилно подравнени и съответстват на щифтовете на
A❺.
4. Поставете купата A❷ над A❻ и завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато
се фиксира на мястото си.
5. Прикрепете пръстена за купата A❶ към купата A❷, като я щракнете на място.
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Употреба
Работа с уреда
1. Поставете уреда на стабилна и равна повърхност.
2. Включете щепсела в ел. контакт.
Внимавайте за горещи части.
3. Включете уреда и го оставете да се загрее 5 минути, преди да добавите твърди
бонбони.
Оставете уреда да се загрее за 10 минути, когато искате да използвате захар.
4. Изключете уреда.
Твърдите бонбони (без захар) и захарта работят най-добре, за да направят захарен
памук
Продуктът не работи с бонбони с форма на топка, бонбони с твърди захарни черупки,
смолисти или дъвчащи бонбони, захарно пресовани бонбони или пакети от мигновени
напитки.
5. Поставете две парчета твърд бонбон или една лъжичка ароматизирана захар в A❸.
Внимавайте, въртящата се плоча е гореща.
Разпределете равномерно бонбоните от двете страни на A❸ за оптимални резултати.
6. Включете уреда.
7. Поставете пръчка в A❷, за да съберете захарния памук. Завъртете пръчката с пръсти,
докато обикаляте A❸.
8. След като захарният памук се събере върху пръчката, задръжте пръчката в
хоризонтално положение над A❸, докато все още въртите пръчката.
9. Продължете да въртите пръчката като я движете от една страна на друга, за да
съберете целия захарен памук.
10. Изключете уреда или повторете стъпки от 4 до 8, за да направите още захарен памук.
11. Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.

Поддръжка
Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, киселина или
ацетон, когато почиствате продукта.
Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади преди почистване.
1. Премахнете A❸, като държите двете страни и я издърпайте право нагоре.
2. Премахнете A❷, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка и я
повдигнете от A❻.
3. Почиствайте уреда редовно с мека, чиста и суха кърпа. Избягвайте абразиви,
които могат да повредят повърхността.
4. Изсушете с мека кърпа.
Гаранция
Всички промени и / или модификации по уреда анулират гаранцията. Производителят и
търговците не носят отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на уреда.
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Опровержение
Дизайнът и техническите спецификации подлежат на промяна без предизвестие. Всички лога,
марки и имена на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на
съответните им собственици и с това се признават като такива.
Изхвърляне
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови
отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможна вреда за околната среда
или човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци, вие сте
отговорни за рециклирането им, така че да може да насърчи устойчивата
повторна употреба на суровините. За да върнете използвания от вас продукт,
можете да използвате обикновените системи за връщане и събиране или да се свържете с
магазина, от който е закупен продуктът. Те могат да ви съдействат с информация относно
рециклирането на този продукт.

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля
посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support
Вносител и дистрибутор за България:
ВИКИВАТ ООД
Гр. Пловдив, 4003, България
Ул. Мостова 3
W: https://vikiwat.com
E: info@vikiwat.com
T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.
T: +31 (0)73-5993965
E: service@nedis.com
W: www.nedis.com/contact
NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’sHertogenbosch THE NETHERLANDS
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