
Gebruiksaanwijzing Suikerspinmachine

• Plaats de machine op een stevige ondergrond en gebruik een deugdelijke 220V 
stroomaansluiting.

• De transporthendel van de machine moet naar voren toe, omlaag worden gezet. 
Dit is namelijk tevens de transportvergrendeling van de spinkop.

• Vul de kop van de suikerspinmachine voor 90% met de meegeleverde suiker
• De draaiknop op de voorkant van het apparaat voor het instellen van de 

temperatuur dient op het zwarte streepje te staan.
• Zet de MOTOR schakelaar aan.
• Zet de HEAT schakelaar aan.
• Na ongeveer 15 seconden wordt de suiker uit de machine gesponnen en hecht 

zich aan de aluminium spinpan.
• Draai de suikerspin met de meegeleverde stokje op door het stokje te draaien 

tussen duim en wijsvinger. Gelijktijdig draait uw arm met de wijzers van de klok 
mee langs de rand van de spinpan.

• Als de suikerspin klaar is zet u eerst de HEAT schakelaar uit en 5 seconden later 
de MOTOR schakelaar. Dit is noodzakelijk i.v.m. het afkoelen van het 
verwarmingselement!

• Bij grote evenementen kunt u beter de motor continue laten draaien om 
oververhitting te voorkomen. De draaiende motor koelt namelijk de spinkop! U 
kunt dan het spinnen onderbreken door enkel de HEAT schakelaar uit te zetten

• Vul de suiker in de kop van de machine tijdig bij, anders gaat de machine roken 
en verbrand de spinkop!

• Bijvullen van de spinkop gebeurt altijd met uitgeschakelde machine!

Belangrijk:

• Gebruik altijd een deugdelijke 220V stroomaansluiting.
• Pas om met handjes en ogen van kinderen; Indien de spinkop te vol wordt 

gedaan met suiker dan slingeren de suikerkorrels met hoge snelheid uit de 
spinkop! De gesponnen suiker die uit de spinkop komt is erg heet, dus let op 
verbrandingsgevaar!

• Kom nooit met het stokje of met de handen aan de draaiende spinkop!
• Indien u wilt stoppen met het maken van een suikerspin: ALTIJD eerst de HEAT 

schakelaar uitzetten en 5 seconden later pas de MOTOR schakelaar! 
• Reinigen van de machine: Enkel de aluminium spinpan en de whirlgrip 

(netje) hoeven gereinigd te worden met warm water. De machine zelf 
reinigen wij zelf.

• Bij het transporteren van de machine dient de transporthendel naar boven zijn 
geklapt zodat de spinkop vast komt te staan.


