HUR MAN SPINNER SOCKER
Breeze 3030, 3317, 3052

INSTRUKTION
Sedan maskinen plockats upp ur kartongen bör en översyn ske. Vid transport skada kontakta transportbolag och
gör en reklamation omgående.
Obs! Innan maskinen startas, lossa transportsäkringarna som sitter ovanför handtagen genom att skruva
dessa i botten. (Vid köp av Lock n Go behövs inte det i och med att handtaget låser spinnarhuvudet)
Anslut maskinen till 220V uttag. Placera skålen så att spinnarhuvudet är centrerat i mitten av skålen.
Fyll sedan socker i spinnarhuvudet till ca: 90% (Tillsätt endast socker när maskinen är avstängd. )
På sidan av maskinen finns en huvudströmbrytare.
Den skall bara användas vid början och slut av ett arbetspass.
På framsidan finns en ”candy switch” den skall användas när du spinner socker.
Den slår på motor och värme till elementet och producerar spunnet socker. När du är klar slår du av maskinen
med ”Candy switchen”. Elementet slås då av men motorn går ett tag till för att kyla av maskinen. Det kan
komma lite sockervadd under tiden maskinen kyls av. När elementet kallnat slås även motorn av.
Använd INTE strömbrytaren på sidan av maskinen för att stänga av motor och värme under ett
arbetspass.
Vid rengöring dra ut kontakten, torka därefter av huvudet med en fuktig trasa. OBS! Låt aldrig vatten komma
ner i huvudet. Tag bort skålen från maskinen och spola eller duscha av hela skålen i ljummet vatten.

Tips !
Fånga upp färdigt socker längs skålens ytterkanter och snurra upp det på pinnen, du lär dig snart vilket håll som
passar dig bäst. Packa ej sockret för mycket, låt luft göra så att du får volym!
Genom att vinkla leader floatsen (läder bitarna) så att luftströmmen trycks nedåt trycks sockervadden ner i
skålen och flyger inte iväg.
Börjar maskinen vibrera och väsnas kan detta innebära för lite socker alt. maskinen inte står vågrätt.
Garanti på din maskin är 1år.

Besök vår hemsida www.funfood.se eller ring oss gärna om ytterligare information/frågor!
Lycka till !!!

