
Gebruiksaanwijzing Suikerspinmachine
springkussenverhuur Haarlem        noodnummer: 06-51130886

Belangrijke mededeling
De suikerspinmachines worden met de juiste ingrediënten geleverd, gebruik 
alleen de meegeleverde ingrediënten.
Indien materialen niet in orde zijn dient u dat ons op het tijdstip dat het 
wordt ontdekt door te geven. In de meeste gevallen kunnen wij u snel helpen. 
Bij het niet doorgeven van mankementen voorafgaand aan gebruik kan achteraf 
geen restitutie worden gegeven. 

In gebruik stellen
1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke 

ondergrond, zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele 
lekkage.

2. Plaats de Suikerspinschaal over de spinkop van de machine. Bevestig
deze met de 4 vergrendelingen. 

3. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact. 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. 

4. De “Power”schakelaar zet de kop in beweging en zorgt er voor dat u 
de "heat" schakelaar kunt gaan gebruiken. 

5. Middels de “Heat” knop schakelt u het warmte element van de spinkop
aan of uit. LET OP, deze wordt erg heet!

6. Vul de kop van de suikerspinmachine met 1 maatschepje suiker. 
Tijdens het opwarmen van de kop kan het lijken dat de suiker uit de
bovenkant van de kop spint. Naarmate hij warmer wordt zal de suiker
de schaal in spinnen. 

7. Om de suikerspin te draaien legt u het stokje in de hand 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 de bak rond gaat. Start dicht bij de spinkop zodat de 
eerste suiker goed aan het stokje plakt.

Stop u (tijdelijk) met spinnen, schakel dan de "heat" knop uit om 
oververhitting te voorkomen. Hierdoor kan de spinkop onherstelbaar beschadigd 
raken. Laat de power knop wel aan staan om zodoende 10 min lang de spinkop af 
te laten koelen.

Pas op dat er niets anders dan suiker in de kop valt om schade te voorkomen.

Na gebruik
1. Laat het apparaat afkoelen door 10 min te laten draaien met de 

"heat" knop uitgeschakeld.
2. Schakel de "power" knop uit en haal de stekker uit het stopcontact.
3. De schaal van de machine halen, deze kunt u gewoon met warm water 

reinigen, gebruik geen schoonmaak of schuurmiddelen. 
4. De machine zelf met een vochtige doek (niet pluizig) afnemen. Let 

er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en 
vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische 
onderdelen. 

5. De spinkop hoeft u niet schoon te maken, dit doen wij voor u.


