
 

 

PAMUK ŞEKER MAKİNESİ 
KULLANMA KILAVUZU  
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BU KİTAPÇIK HAKKINDA 
 
Bu cihaz Avrupa Regülasyonlarına uygun olarak yapılmış olup, kullanıcıyı her türlü 
potansiyel riskten korumak için tasarlanmıştır. Bu tür cihazları daha önce kullanmış 
olsanız dahi bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kaza ve zararları engellemek için bu 
cihazı sadece kitapçıkta belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda kullanınız. 
Kitapçığı okuduktan sonra atmayınız. Cihazı başka birilerine verecek olursanız bu 
kitapçığı da dahil etmeyi unutmayınız. 
 
 
 
 

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 
 
KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.  
 
Elektrikli cihazların kullanımı için aşağıdakiler de dahil olmak üzere gereken tüm 
tedbirler alınmalıdır.  
1. Cihazı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 

aynı olduğundan emin olunuz.  
2. Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra fişini 

prizden çekiniz.  
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerinde veya yanında bırakmayınız.  
4. Cihazı her zaman düz ve dengeli yüzeylerde kullanınız. Cihazınızı kuru ve su 

bulunmayan ve ısıya maruz kalmayacağı bir yüzeye yerleştiriniz. 
5. Cihazı hiçbir zaman yağmura ya da güneşe mağruz bırakmayınız. 
6. Cihaz güç kablosunun veya prizinin sıcak yüzeylere temas etmediğinden emin 

olunuz, elektrikli ocak üzerinde veya mikrodalga fırın yakınında olmadığına emin 
olunuz.  

7. Bu cihazlar, sadece yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olduğu veya 
kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili tehlikeler konusunda 
gerekli talimatlar verildiği takdirde düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel 
kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir.  

8. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır ve çocuklar bu cihazla 
oynamamalıdır. Temizlenmesi ve bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  

9. Cihaz ve güç kablosu küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.  
10. Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya ya da herhangi 

bir sıvıya batırmayınız, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez 
kullanınız.  

11. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 
temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz.  
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12. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan önce, cihazdaki düğmeleri kullanmadan 
önce veya prize ve güç kaynaklarına dokunmadan önce her zaman ellerinizin 
tamamıyla kuru olduğuna emin olunuz.  

13. Cihazın fişini prizden çıkarmak için, fişi tutup prizden direkt olarak çıkarınız. 
Hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 

14. Güç kablosu veya prizin zarar görmüş veya cihazda bir arıza görülmesi 
durumunda her türlü tehlikeden kaçınmak için değişim yetkili servis veya yetkili 
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.  

15. Uzatma kablosu kullanılıyorsa, kullanan kişinin güvenliği ve cihazın güvenli 
kullanımı açısından uzatma kablosunun elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 
aynı olduğundan emin olunuz. Aynı olmadığı takdirde uzatma kabloları 
kullanımda kusurlara neden olabilir. 

16. Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında 
bırakılmamalıdır.  

17. Yanıkları engellemek için cihazı kullanım sırasında sıcağa dayanıklı bir yere 
yerleştiriniz. 

18. Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız. 
19. Cihaz çalışır durumdayken cihazı hareket ettirmeyiniz. 
20. (Mevcut ise) cihazda belirtilen MAX (En fazla) ve MIN (En az) seviyelerine dikkat 

edin. Maksimum (En fazla) seviyenin üzerinde miktar konulduğunda fışkırmalar 
ve yanıklar meydana gelebilir. Minimum (En az) seviyenin altında miktar 
konulduğunda cihaz aşırı ısınarak hasar görebilir. 

21. Cihaza harici güç kaynakları (harici zamanlayıcı, harici kumanda) ile müdahale 
edilmemelidir.  

22. Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da imalatçı 
tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  

23. Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda 27/10/2004 tarihli EC No. 
1935/2004 Avrupa Düzenlemelerine uygundur.  

24. Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  

25. Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç 
kablosunu kesmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan 
çocukların güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale 
getirilmesi tavsiye edilir.   

26. Bu cihaz, ev tarzı kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. 

27. Bu cihaz, sadece eve ait veya benzeri kullanımlar için uygundur. (Örn: ofis ve 
işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için) 

28. Cihazı, bu kitapçıkta belirtilen tasarlanma ve kullanma amacı dışındaki nedenler 
için kullanmayınız. 
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KULLANIM AMACI 
 

Bu cihaz yalnızca pamuk şeker yapma amacıyla üretilmiştir. 
Bu cihaz, sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. Cihazı eve ait veya benzeri kullanımlar için kullanınız. (Örn: 
ofis ve işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için)  
Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CİHAZIN TANIMI (Şekil 1) 

 
A. Hazne 
B. Eritme potası 
C. Cihaz gövdesi 
D. Açma/kapama düğmesi 
E. Şeker kepçesi (ort. 1 yemek kaşığı) 
F. Dolama çubukları 
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CİHAZIN KULLANIMI 

 
Parti Zamanı serisi pamuk şeker yapma makinesini hem toz şeker hem de sert 
şekelerlemelerle kullanabilirsiniz! Şekerleri eritme potasına koyun ve dakikalar 
içinde yumuşacık, ağızda eriyen ve rengarenk pamuk şekerleriniz hazır olsun.  
 
Cihaz Montajı: 
1) Hazneyi (A) aşındırıcı olmayan bez veya süngerle siliniz. 
2) Eritme potasını (B) cihaz gövdesinin (C) merkezine yerleştiriniz. Olukların vidalarla 

tam uyuştuğuna emin olunuz. 
3) Hazneyi (A) dikkatlice yerleştiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünün tersinde 

çeviriniz. 
 
 
 
 
Cihaz Kullanımı: 
 
1 Adet Pamuk Şeker İçin; 
1) Kullanmadan önce düz bir yüzeye yerleştiriniz ve güç kablosunun su veya 

herhangi bir sıvıyla temas etmediğinden emin olunuz. 
2) Cihazın fişini prize takmadan önce açma/kapama düğmesinin (D) “OFF” (kapalı) 

durumda olduğundan emin olunuz. 
3) Açma/kapama düğmesini (D) “ON” (açık) 

duruma getirerek eritme potasını (B) 
ısıtınız. Toz şeker eklemeden önce en az 
2, sert şekerleme eklemeden önce en az 5 
dakika ısınmasını bekleyiniz.   

4) Cihaz ısındıktan sonra açma/kapama 
düğmesini (D) “OFF” (kapalı) duruma 
getirerek cihazı kapatınız, eritme potasının 
(B) içine maksimum 2 sert şekerleme veya 
1 yemek kaşığı şeker koyunuz. Sert 
şekerleme kullanıyorsanız 2 şekerin eritme 
potasına eşit şekilde yerleştiğinden emin 
olunuz (Şekil 2).  
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5) UYARI — YANMA RİSKİ: Şekerleri eklemek için mutlaka temin edilen şeker 
kepçesini (E) kullanınız, asla direkt ellerinizle yiyecek yerleştirmeyiniz. 
 
 
NOT: Küçük şeker kullanmak veya şekerleri küçük parçalara kesmeniz 
tavsiye edilir.  
 

6) Açma/kapama düğmesini (D) “ON” (açık) duruma getirerek cihazı çalıştırınız. 
7) Şeker iplikleri oluşmaya başlayınca hızlıca dolama çubuğunu (F) dikey bir şekilde 

tutarak toplayınız. Bir yandan hazneyi (A) çevirirken diğer yandan çubuğu (F) 
parmaklarınızla çeviriniz.  

8) Pamuk şeker çubukta topladığında, çubuğu eritme potasının (B) üzerinde yatay 
şekilde tutarak bütün şekerin toplandığından emin olunuz. 

9) Daha fazla pamuk şeker için tekrar şeker veya sert şekerleme ekleyerek yukarıda 
belirtilen adımları tekrarlayanız. 

 
UYARI: ERİTME POTASINA (B) BELİRTİLEN MİKTARDAN FAZLA ŞEKER 
EKLEMEYİNİZ. AKSİ TAKDİRDE TIKANMAYA DAYALI OLARAK CİHAZINIZ 
BOZULABİLİR.  
 
 
 
 

YARARLI TAVSİYELER 
 
• Şeker iplikleri düzgün oluşmuyor veya çok ince oluşuyorsa aşağıdaki bilgileri 

kullanınız: 
• Tek seferde sadece 1 ya da 2 şeker kullanınız. 
• Şekerlerin eritme potasına (B) eşit şekilde yerleştiğinden emin olunuz.  
• En ideal sonuçlar için şekerleri küçük parçalara ayırarak yerleştiriniz. 
• Cihaz içi dolgulu sert kabuklu şekerler, jelibon tipi yumuşak şekerler, karamelli 
şeker ve preslenmiş şekerler haricinde her tip şeker için uygundur. 
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TEMİZLİK VE BAKIM 
 

• Cihazı temizlemeden önce tamamen soğuduğundan emin olunuz. 
• Cihazı daha uzun kullanım ve etkili sonuçlar için daima temiz tutunuz.  
• Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya ya da 

herhangi bir sıvıya batırmayınız, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir 
bez kullanınız ve ardından kurulayınız. 

• Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 
temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 

 
1) Cihaz soğuduktan sonra, eritme potasının (B) sıkıca yanlarından tutarak yukarı 

doğru çekiniz. 
2) Hazneyi (A) saat yönünde çevirerek kaldırınız. 
3) Hazne ve eritme potasını ılık su ile yıkayınız ve iyice kurulayınız. 
4) Cihazın iç ve dış kısımlarını temizlemek için aşındırıcı olmayan hafif nemli sünger 

veya bez kullanınız ve kurulayınız.  
 
 
 

TARİFLER 
 
• Farklı tatlar yakalamak için damak zevkinize göre değişik aromalı şekerleri 

kombinleyebilirsiniz: elma ve tarçın, çilek ve portakal, ananas ve limon gibi! 
• Pamuk şekerinize renk eklemek istiyorsanız toz şekerin içine gıda boyası katınız ve 

iyice karıştırınız, daha sonra kullanma talimatlarını uygulayınız. 
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İMALATÇI  FİRMA: 
De’Longhi Appliances s.r.l -  
Divisione Commerciale Ariete 
Adres: Via San Quirico, 300 50013 -  
 
Campi Bisenzio FIRENZE 
Tel: +39 0422 4131 
Fax:+39 0422 41376-37 
www.ariete.net 

 

İTHALATÇI FİRMA: 
Star Dekor San. Ve Dış Tic. A.Ş. 
Adres:  İstoç Öksüzoğulları Plaza  
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar/İstanbul 
Tel: +90 212 245 80 53   
E-mail:ariete@stardekor.com.tr 
www.ariete.online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


