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MODEL: CCM-500G  
Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu 

przedstawionego na ilustracjach.  
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I WPROWADZENIE 

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa 
przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem 
korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania oraz 
instrukcją czyszczenia i przechowywania. 
Prosimy zachować tą instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania 
produktu. 

II UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 
 
- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania waty cukrowej.  
- Wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach 
profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym 
niebezpieczne. 
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego 
użytkowania urządzenia. 

 

III SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Model: CCM-500G 
Nr partii: 021/18 
Zasilanie: 220-240 V~, 50-60Hz 
Moc: 400 W 
 
Wymiary: 26,5 x 26,5 x 15 cm 
 

Materiał: PC/PP 
Waga netto: 1,2 kg  
Waga brutto: 1,5 kg 
 

IV ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się  
w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie.  
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1 x Urządzenie do waty 
cukrowej 

1 x łyżeczka 1 x instrukcja obsługi 

V OPIS PRODUKTU 

Urządzenie do waty cukrowej pozwoli stworzyć w domu ulubiony przysmak 

małych i dużych dzieci. Przywołaj najlepsze wspomnienia z festynów i  

przygotuj własną watę cukrową. Daj się ponieść fantazji! Zaskocz swoich 

bliskich i podaruj im trochę słodyczy.  

Urządzeniem do waty cukrowej będzie cieszyć się cała rodzina. 

 
 

5. Przezroczysta pokrywa wewnątrz misy 
6. Obręcz 

7. Przełącznik zasilania I/O 

8. Kabel zasilania 
9. Antypoślizgowe nóżki 
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VI INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
UŻYTKOWANIA  

 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle 
przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej informacji. Proszę 
zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne 
informacje.  

1. Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 

8 roku życia i osoby o ograniczonej 

sprawności fizycznej, sensorycznej czy 

umysłowej lub nieposiadające stosownego 

doświadczenia i wiedzy, jeśli ich działanie 

jest nadzorowane lub zostały one uprzednio 

poinstruowane odnośnie bezpiecznego 

korzystania z urządzenia i ryzyka związanego 

z użytkowaniem. 

2. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 

3. Czyszczenie urządzenia nie powinno być 

wykonywane przez dzieci, chyba że są one w 

wieku powyżej 8 lat i są nadzorowane przez 

osobę dorosłą.  

4. Trzymać urządzenie i jej przewód poza 

zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. 

5. Konserwacja urządzenia i czyszczenie 

powierzchni mającej kontakt z pożywieniem 

musi odbywać się zgodnie z informacjami 

zawartymi w rozdziale VIII INSTRUKCJA 

CZYSZCZENIA, PRZECHOWYWANIA I 

TRANSPORTU. 
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6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do 

obsługi za pomocą  zewnętrznego 

wyłącznika czasowego lub osobnego systemu 

sterowania pilotem. 

7. Maksymalna ilość cukru, która może być 

włożona do produktu nie powinna 

przekraczać 15 gramów 

8.  
 

 

 

 

9. Regularnie sprawdzać przewód zasilający, czy 

nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający 

jest uszkodzony, musi zostać wymieniony 

przez producenta, autoryzowany serwis lub 

wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 

zagrożenia lub obrażenia. 

10. Ten sprzęt przeznaczony jest do użytku 

domowego i podobnych zastosowań takich 

jak: 

• wyposażenie jadalni w sklepie, biurze i 

innych środowiskach pracy 

• na farmach 

• w pokojach hotelowych, motelach i innych 

środowiskach tego typu 

• w pensjonatach. 

Uwaga! Ryzyko poparzenia!  
Urządzenie nagrzewa się do gorących 
temperatur podczas użycia. Nie 
dotykać gorących powierzchni.  
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Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją 

obsługi przed rozpoczęciem korzystania  

z produktu i zawsze zachowywać podstawowe 

środki ostrożności, zgodnie z poniższymi 

wskazówkami:  

• Nie łączyć z elementami innych 

producentów ani innymi częściami.  

• Producent urządzenia nie zaleca używania 

żadnych dodatkowych akcesoriów. Może to 

spowodować obrażenia ciała. 

• Urządzenie należy chronić przed wodą i 

wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem, 

nie zanurzać przewodu, wtyczki ani żadnych 

części urządzenia w wodzie ani innych 

płynach. 

• Kabel elektryczny należy chronić przed 

uszkodzeniami, nie kłaść na ostrych 

krawędziach. 

• Urządzenie wyposażone jest w krótki kabel 

zasilający, aby ograniczyć ryzyko zaplątania 

lub potknięcia się o dłuższy kabel. 
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• Dopuszczalne jest użycie dłuższych kabli 

zasilających pod warunkiem zachowania 

ostrożności. Ich znamionowe parametry 

elektryczne muszą być co najmniej takie 

same jak parametry urządzenia. 

• Urządzenie można podłączyć do prądu 

wyłącznie jeśli napięcie w sieci odpowiada 

napięciu podanemu na urządzeniu.  

• NIE wolno korzystać z urządzenia w 

przypadku uszkodzenia przewodu 

zasilającego lub wtyczki.  

• Pudełko i opakowanie nie są przeznaczone 

do zabawy. 

• Postępowanie niezgodne z niniejszą 

instrukcją będzie skutkowało 

unieważnieniem gwarancji. 
 

 

Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem 
poczty elektronicznej: joinco.polska@gmail.com 

 

VII UŻYTKOWANIE 
 

W trakcie użytkowania należy trzymać dłonie z dala od urządzenia. 
Zwłaszcza gdy głowica jest w trakcie ruchu. 

 
1. Przed użyciem urządzenia, upewnij się że wszystkie części zostały prawidłowo 

zamocowane. Upewnij się, że głowica została właściwie umieszczone na 

mailto:joinco.polska@gmail.com


 8 

uchwycie (rys. A) a misa została zamontowana na korpusie (rys. B). 
Wewnętrzna pokrywa powinna być zamontowana w misie i zabezpieczona 
obręczą.  

   
Rysunek A  Głowica z rowkiem dopasowanym do trzonu urządzenia  

 

    
Rysunek B  Plastikowy zaczep przy podstawie urządzenia dopasowany do 

zaczepu na misie służy do blokowania misy  

 
2. Użytkownik jest zobowiązany aby sprawdzić, czy kabel zasilający nie znajduje 

się w pobliżu źródła wody.  
3. Wyłączone urządzenie z przełącznikiem zasilania l/O ustawionym na pozycję 

O należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazda zasilania.  
4. Włączyć urządzenie poprzez ustawienie przełącznika zasilania l/O na pozycję l 

i odczekać co najmniej 3–5 minut. W tym czasie urządzenie nagrzeje się. 
5. Następnie ponownie ustawić przełącznik zasilania l/O na pozycję O i wsypać 

odmierzoną, płaską łyżeczkę cukru do środkowego otworu ( Rys. C).  
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Rysunek C     Wsypywanie cukru do dozownika 

 

6. Należy ponownie włączyć urządzenie poprzez ustawienie przełącznika 
zasilania l/O na pozycję l. 

INFORMACJA – Używaj zwykłego cukru kryształu. Aby uzyskać watę cukrową o 
innym smaku i kolorze, do cukru można dodać ulubionego barwnika spożywczego w 
proszku. Będziesz mógł zrobić watę w wielu różnych smakach i kolorach.  
 
7. Po ok.2-3 minutach, można zaobserwować „nić” waty, należy zacząć nawijać 

ją na patyczek, trzymając go pionowo. W tym celu należy zataczać okręgi po 
zewnętrznym obwodzie misy, obracając nim również w palcach. W momencie 
gdy wata zostanie nawinięta, należy trzymać go poziomo nad głowicą, wciąż 
obracając patyczek z watą w palcach (Rys. D). Kontynuując obracanie w 
palcach i trzymając patyczek nadal w pozycji poziomej, przesuwać nim od 
jednej strony misy do drugiej, upewniając się, że z misy została zebrana cała 
wata. 

  
Rysunek D Obracanie i trzymanie patyczka waty w pozycji poziomej 

 
8. Po wykorzystaniu całego cukru urządzenie należy wyłączyć przez ustawienie 

przełącznika I/O na pozycję O. Kolejną porcję cukru można wsypać dopiero po 
całkowitym zatrzymaniu się głowicy. Tym razem proces robienia waty cukrowej 
powinien przebiegać szybciej, ponieważ urządzenie jest już odpowiednio 
nagrzane. 

 

WAŻNE UWAGI 
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Nie należy wsypywać do dozownika więcej cukru niż 15 g. 
Po zakończeniu korzystania z urządzenia zostawić je w celu wystudzenia. 
 

VIII INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU 

CZYSZCZENIE: 
A. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazda i 

odczekać, aż ono ostygnie. 
B. Po ostygnięciu urządzenia: Zdjąć głowicę, pociągając ją do góry. ODBLOKOWAĆ misę 

poprzez obrócenie jej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zdjąć misę z 
podstawy urządzenia. (Rys. E) Umyć głowicę i misę w ciepłej wodzie. Opłukać i osuszyć. 

 
  Rysunek E  Zdejmowanie głowicy 

 
C. Zewnętrzną obudowę urządzenia należy czyścić przy użyciu wilgotnej, nieściernej gąbki 

lub ściereczki. Wytrzeć do sucha ręcznikiem kuchennym. 
D. Z misy można zdjąć obręcz, co pozwoli na odłączenie wewnętrznej przezroczystej 

pokrywy od misy dla łatwiejszego czyszczenia. (Rys. F).   

 

   
Rysunek F  Korpus i głowica urządzenia 

 
 
PRZECHOWYWANIE 
 
W przypadku nie używania produktu, należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania. Produkt 
należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. 
 

TRANSPORT 
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Zaleca się transportowanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Uważaj na wstrząsy 
podczas transportu. 
 

IX UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
 
 

 
 
 

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – 
nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady 
domowe, ponieważ mogą zawierać substancje 
niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! 
Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie 
środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego 
urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - 
zużytych urządzeń elektrycznych. Informacji o właściwym 
punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub 
sprzedawca urządzenia.    

X GWARANCJA 

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu,  
w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt 
powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu. 

XI DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI 

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC i niskonapięciowej LVD, 
dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla 
niego deklaracja zgodności z normami europejskimi. 

 

XII WYJAŚNIANIE SYMBOLI 
 

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja 
obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem 
użytkowania. 

 
 
Znak towarowy "Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę  
i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi  
z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością. 
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UWAGA! Gorąca powierzchnia zewnętrzna! 
Symbol ostrzega przed gorącą powierzchnią urządzenia 
podczas jego pracy. 
Lekceważenie ostrzeżenia grozi poparzeniem! 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista. 

 

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU– 
zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie 
ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących 
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przyczynienie się 
do ochrony zdrowia ludzi i przyjaznego dla środowiska 
odzysku i usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. 
Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. 
Nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do 
obrotu nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego 
chromu, polibromowego difenylu lub polibromowego eteru 
fenylowego. 
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XIII WYPRODUKOWANO DLA 

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.                                         Nr Partii: 021/18  

ul. Cybernetyki 9 

02-677 Warszawa, Polska 

www.joinco.pt 

Wyprodukowano w Chinach. 

 

 

 

 

 

 


