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Gebruiksaanwijzing Suikerspinmachine 
 
Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen. 
 
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om suikerspinnen te produceren. 
In gebruik stellen: 
 
Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld. 
1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat 
het geen schade aanricht bij eventuele lekkage. 
2. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de 
nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. 
Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep 
waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. 
Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden. 
3. Wirhlgrip ( netje incl. klemmen ) aan de binnenkant van de suikerspinpan aanbrengen. 
Of.: De binnenkant van de pan met een natte doek vochtig maken. Dit om de eerst gedraaide 
suikerspin “grip” te geven aan de rand, anders dwarrelt de suikerspin uit de pan. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
- Vul de kop van de suikerspinmachine maximaal 90% met gekleurde suiker. Verdeel de 
suiker goed door de kop. Niet te vol doen. 
- Zet de MOTOR schakelaar aan. 
- Zet de schakelaar HEAT aan. 
- Draai de “INCREASE HEAT” knop tot het maximum. 
- Na ongeveer 10 seconde komt de suikerspin uit de spinkop, deze spin vormt een kraag 
langs de binnenkant van de pan. 
- Draai de “INCREASE HEAT” knop tot ongeveer halverwege. 
- Met een suikerspinstokje kunt u deze spin op het stokje draaien, terwijl u in de richting van 
de klok dit stokje tussen duim en wijsvinder draait. 
- Langzamerhand de suikerspin, die zich om het stokje vormt, naar boven de bak uit draaien. 
- De suiker dient tijdig bijgevuld te worden, zoniet wordt de verwarming onbelast verhit , en 
dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. ( verbranden van de kop ! ) 
- Het beste is de suiker middels een plastic bekertje voorzichtig in de suikerspinkop te gieten. 
- Het veiligst is dit met een stilstaande motor, voor mensen met enige ervaring kan dit ook 
met een draaiende motor. 
- Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet eerst de HEAT schakelaar uit, en na ca. 30 
seconden de MOTOR schakelaar. 
- Dit om de verwarming middels draaiwind af te koelen voor de machine uitgeschakeld wordt. 
 
Na gebruik: 
1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
2. Laat het apparaat afkoelen 
3. De suikerspinpan van de machine halen, deze kunt u gewoon met warm water reinigen, 
gebruik 
geen schoonmaak of schuurmiddelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt 
ondergedompeld in 
water en vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de electrische onderdelen 
4. Het reinigen van de suikerspinkop mag u niet doen, dit wordt door ons verzorgd ! 
 
Retour: 
Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden. 


