
SÅDAN BRUGER DU  
CANDYFLOSS 
MASKINEN

Læs mere på:
www.tinnetgaard.dk

Her kan du også se mere 
om vores øvrige  

udlejningsprodukter:

Vildmarksbade
Popcornmaskine

Paellapander
Pandekagepander

Saftkøler
Slushicemasine

Ønsker du levering og afhentning, så er fragtprisen 
6,- kr. pr. kørt km.

Candyflossmaskinen kan afhentes fra kl. 10.00 og 
skal afleveres tilbage rengjort den efterfølgende 
dag kl. 13.00, hvis andet ikke er aftalt.

Har du spørgsmål?  
Så kontakt Steven på tlf.: 28 25 28 15



Rengøring af maskinen

1. Når du er helt færdig med at lave candyfloss, men inden 
du slukker for maskinen, skal der hældes et par måle- 
skeer fyldt med vand ned midt i drejeenheden.

2. Derefter slukkes for varmen og mere vand fyldes i. 

3. Maskinen slukkes og tørres af med en blød klud. 

4. Drejeenheden må ikke rengøres, før den er kølet af. Der 
må ikke bruges nogen former for redskaber på drejeen-
heden, den må kun rengøres med en blød klud og mildt 
rengøringsmiddel.

Hold altid øje med maskinen, når den er i gang. Det anbefa-
les at stille maskinen et sted, der er nemt at rengøre, da der 
kan komme lidt candyfloss ud af maskinen og havne i omgi-
velserne og på f.eks. gulv, tøj og hud.

Opstilling og ibrugtagning

1. Placer maskinen hvor du ønsker det, den skal stå stabilt, 
undgå at dække udluftningshuller

2. Monter skålen med de fire låse
3. Monter kuplen
4. Tilslut strøm
5. Tænd på Power knappen og vent 1-2 minutter og tjek at 

maskinen står stabilt uden de store vibrationer.
6. Tænd på Heat knappen og vent mindst 10-15 minutter 

for at varme maskinen ordentligt op, ellers risikerer du at 
brænde sukkeret.

7. Brug måleskeen og hæld en skefuld i midten af drejeen-
heden. 1 skefuld svarer til en stor candyfloss. 1 kg sukker 
rækker til ca. 40 stk.

8. Kort tid efter vil maskinen begynde at lave candyfloss.
9. Tag en candyflosspind og drej den rundt langs indersiden 

imens du drejer pinden, og fortsæt til sukkeret er opbrugt 
- tilsæt evt. mere for en rigtig stor candyfloss.

10. For at lave endnu en candyfloss hældes endnu en skefuld 
i og arbejdet fortsættes.

OBS: Pas på ikke at røre drejeenheden under brug, da 
det kan give forbrændinger. For hver time maskinen 
kører, skal den holde 20 minutters pause. Lad ikke  
maskinen køre uden indhold i mere end 30 minutter.
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