
 

 

 

1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond. 

2. Doe de stekker in het stopcontact.  

3. Plaats de bak over de kop van de machine op de twee of vier steunen.  

4. Deze steunen dienen uitgedraaid te zijn zodat deze van de transportbeveiliging af is. 

5. Bevestig de aluminium bak op de machine.  

6. Bevestig het net in de aluminium bak met de klemmen op de aluminium bak. 

7. Vul de kop van de machine tot 1 cm onder de rand met suikerspinsuiker.  

Let op: Er zit altijd al wat suiker in de kop, deze kunt u gewoon gebruiken.  Nooit met scherpe 

voorwerpen aan en in de kop zitten! Gebruik alleen speciale suikerspinsuiker! 

8. Er zijn twee schakelaars op de machine. 

•  De Heat-schakelaar (verwarmt het element zodat de suiker smelt) 

• Power/Motor schakelaar (zet de motor in beweging) 

• Heat control draaiknop (hoe meer naar rechts, des te sneller spint de machine) 

9. Zet eerst de linker schakelaar aan. Dit is de Motor. 

10. Zet vervolgens de ‘Heat/warmte’ schakelaar aan. Deze schakelaar bevindt zich rechts.  

11. Boven deze schakelaars zit een draaiknop waarmee u de thermostaat hoger kunt draaien 

waardoor de machine sneller gaat spinnen.  

12. Wacht tot het apparaat gaat spinnen.   

13. Draai dan met het stokje de suikerspin. (zie verder ‘het maken van een suikerspin’) 

14. Bij het hervullen dient de motorschakelaar uitgezet te worden. Dit om te voorkomen dat het 

suiker alle kanten uit spat!!! U kunt nu bijvullen.  

15. Na het bijvullen kunt u weer als boven beschreven het apparaat starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP!!           LET OP!!           LET OP!!        LET OP!!           LET OP!! 
 

1. Na gebruik dient u de machine en toebehoren schoon te maken.  

2. De binnenkant van de machine mag NIET met water in aanmerking komen!!! 

3. In de praktijk laat u de Heat schakelaar altijd aan staan en de draaiknop helemaal naar rechtst 

U werkt alleen met Power/motor schakelaar (de aan/uit knop). 

 



 

 

                                    

 

 

1. U neemt een stokje, legt deze in de hand, tussen duim en wijsvinger met de rug van de hand 

naar boven (als een drumstok).  

2. Als de suiker uit de kop wordt geslingerd verschijnt er een reep aan de binnenkant van de bak. 

3. Onderbreek deze streep met het stokje en draai deze met duim en wijsvinger om het stokje. 

4. Terwijl u tegelijkertijd met de hele arm een ronddraaiende beweging maakt langs de 

binnenrand. 

5. Zodra de spin groot genoeg is doet u de power/motor schakelaar uit met uw andere hand, of 

u draait door voor de volgende spin.  

 

 

 

 

LET OP!!            

Draai de kop nooit leeg, anders gaat de machine roken!  

Schraap de bak regelmatig leeg, om teveel suikerverlies tegen te gaan. Let op, dit is afvalsuiker. 

Pas op dat er niets in de kop valt (geld, paperclips, etc.) i.v.m. kortsluiting. 

 

 

 

 

 

 

1. De bak kunt u gewoon onder de warme kraan afspoelen. 

2. De machine kunt u met een vochtige doek afnemen.  

3. In geen geval mag de kop van de machine in aanraking komen met water! Het kan voorkomen 

dat hier niet alle resten uit verwijderd kunnen worden. Dit kunt u beter zo laten. 

4. Indien de machine niet schoon wordt teruggebracht, worden € 25,00 reinigingskosten in 

rekening gebracht.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VEEL PLEZIER EN EET SMAKELIJK! 

 


