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Gebruiksaanwijzing suikerspinmachine 

Op het bedieningspaneel zitten twee schakelaar: 

 Power activeert de draaibeweging van de spinkop 
 Heat verwarmd de spinkop 

De spinkop word heel warm! Houd afstand om letsels te voorkomen. 

Suikerspin maken: 

Stap 1 Zet de “Heat” schakelaar aan en laat de kop warm worden. 
Stap 2 Houd 15g suikerspin-suiker klaar en zet de “Power” schakelaar 

aan. Zodra de kop begint te spinnen giet u de suiker in de kop. 

Stap 3 Om een suikerspin te draaien legt u het stokje in de hand en 
tussen duim- en wijsvinger met de rug van de hand naar boven. 

Draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl u 
tegelijkertijd met de gehele arm door de bak rondgaat. Des te 
sneller u draait, des te mooier het resultaat. Start altijd dicht bij 

de spinkop zodat de nog plakkerige gesmolten suiker goed aan 
het stokje vastkleeft. Zo kunt u vervolgens door de gehele bak de 

suikerspin verder eenvoudig opbouwen. 

Heeft u tijdelijk niets te spinnen, zet dan de “Heat” schakelaar uit. Laat de 

spinkop draaien zodat hij kan afkoelen. Als de machine volledig afgekoeld is mag 

u de “Power” schakelaar uitzetten.

Schoonmaken: 

U dient na het gebruik het toestel grondig schoon te maken! Volg onderstaande 
stappen: 
Stap 1 Zet alle schakelaars uit en haalt de stekker uit het stopcontact! 

Laat de machine eerst afkoelen vooraleer u verder gaat met 
volgende stappen. (let op: de spinkop is heel warm!) 

Stap 2 Verwijder de deksel, deze kan u afspoelen onder lopend water. 
Stap 3 De bak kan u schoonmaken met een uitgeknepen vochtige doek. 

Vermijd dat er water in de kop komt! 

Deze producten zijn aanwezig: 
 Suikerspin-machine

 Suiker
 Stokjes

U moet zorgen voor: 
 Stroomvoorziening 230V (stopcontact)

 +/- 1m opening voor de machine


