HUR MAN SPINNER SOCKER
Tornado, X-15

INSTRUKTION
Sedan maskinen plockats upp ur kartongen ( Obs! Lyft ej maskinen I huvudet, det finns handtag på sidan)
bör en översyn ske. Vid transportskada kontakta transportbolag/återförsäljare omgående.
Obs! innan maskinen startas, lossa de 4 transportsäkringarna som sitter runt spinnarhuvud
Anslut sedan maskinen till 220V uttag. Fyll sedan socker i spinnarhuvudet till ca: 90% (Tillsätt endast socker när
maskinen är avstängd.)
Slå på strömbrytaren motor till ”ON” och sedan brytaren heat till ”NORM”
Det finns tre lägen på heatswitchen, High, Off och Normal. Använd alltid läget NORMAL vid produktion.
Används HIGH finns risk för att maskinen smälter sockret för fort och det ger en sämre slutprodukt.
Om High läget ska användas är det endast vid uppstart av maskinen för att få elementet varmt snabbare.
Justera sedan temperaturen på elementen med ratten som sitter till höger om strömbrytarna. Vi rekommenderar
att alltid börja med lägsta inställningen och sedan höja tills jämt flöde kommer ur maskinen.
När man slutar för dagen är det bra att köra slut sockret och låta maskinen bränna bort ev. beläggningen på
elementet (ca: 30sek). Trä gärna en plastpåse över spinnarhuvudet vid dagens slut men låt maskinen kallna ca
10-15 minuter innan så att inte plasten smälter. Det håller ev. fukt och insekter borta.
Vid rengöring dra ut kontakten, torka därefter av huvudet & skålen med en fuktig trasa. OBS! Låt aldrig vatten
komma ner i spinnarhuvudet, det kan orsaka kortslutning.

Tips !
Fånga upp färdigt socker längs grytans ytterkanter och snurra upp det på pinnen, du lär dig snart vilket håll som
passar dig bäst.
Är det kö medan du producerar så behöver du bara slå av brytaren heat medan du tar betalt m.m. och sedan slå
på heat igen och sockervadden kommer inom några sekunder.
Börjar maskinen att vibrera och väsnas kan detta innebära för lite socker i spinnarhuvudet.
Om sockerbeläggning bildas på flossbandet (där sockervadden kommer ut) kan det enkelt tas bort genom att höja
temperaturen och låta maskinen gå ca 30 sekunder. Det gör att sockret smälter och lossnar från flossbandet. Det
kan ”smälla” lite i kanterna på skålen när sockret släpper. Tag ALDRIG bort sockret genom att försöka med
skruvmejsel eller annat föremål. Det skadar flossbandet och kan orsaka kortslutning.
Garanti på din maskin/motor är 1år.
Besök vår hemsida www.funfood.se eller ring oss på 046-712222 om ytterligare information / frågor !

Lycka till !!!

