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SUIKERSPIN MACHINE  

 
Installeren 

• Plaats de machine op een stevige en vlakke ondergrond 

• Draag geen losse kleding i.v.m. de veiligheid 

• Plaats de metalen bak met de 4 klemmen vast op de machine. 

• Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt.  
HEAT en MOTOR schakelaars nog uit laten!  

• Vul de kop van de machine tot 1 cm onder de rand met grove suikerspinsuiker. 
LET OP: gebruik alleen de door ons meegeleverde suiker! 

 
 
Suikerspin maken 

• Zet de schakelaar HEAT aan.  

• Zet de schakelaar POWER aan.  

• De HEAT knop regelt de warmte. De machine zal de suiker nu gaan 
verwarmen. Het duurt 5 tot 10 minuten voordat de machine warm is. 

• Al snel zullen er draden ontstaan, die u om het stokje kunt wikkelen.  

• Haal het stokje al draaiende tussen uw vingers met een ronddraaiende 
beweging langs de zijkant. Draai tegen de richting in.  

• Als er geen suikerspin gemaakt wordt, kan de machine even uitgezet worden 
tot de volgende suikerspin. De gesmolten suiker, zal dan weer opwarmen.  

• Wanneer de suiker bijna op is, vul je het weer bij. Zet de motor eerst uit.  
LET OP: Laat de machine nooit aan als er geen suiker in zit! Vul dus tijdig bij. 

 
 
Reinigen van de machine 

• Voor het schoonmaken altijd alle schakelaars uit zetten en de stekker uit het 
stopcontact halen. 

• Na gebruik eerst alle suiker uit de machine laten draaien. Nooit met een 
scherp voorwerp de resterende suiker proberen te verwijderen. 

• Als alle suiker uit het apparaat is, de ronde metalen bak van het onderstel 
loskoppelen, en schoonmaken met warm water (en eventueel wat 
afwasmiddel). 
LET OP: reinig het verwarmingselement zelf niet. Verwijder alleen met een 
warme doek de plakresten aan de buitenkant.  

 
 
 
Wij verwachten dat de machine weer schoon terug komt. Als dit niet het geval 

is, brengen wij € 25,00 schoonmaakkosten in rekening. 
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