
 

Handleiding suikerspinmachine 
 
Algemeen 
Lees voor gebruik altijd eerst de handleiding.  
Hierin vindt u belangrijke informatie over het gebruik en de veiligheid van het artikel.  
Het gebruiken van de artikelen anders dan in de handleiding beschreven is niet toegestaan.  
 
Voor u begint 
Bevestig in de binnenrand van de suikerspinbak het blauwe gripnet  
met de 6 bijgeleverde clips. Plaats de plastic windkap op de suikerspinbak. 
 
Suikerspin bereiden 

1. Steek de stekker in het stopcontact. 
2. Zet de POWER schakelaar aan. 
3. Gebruik de suikerschep om de draaiende spinkop met suiker te 

vullen.  
4. Zet de HEAT schakelaar aan. 
5. Na ± 60-90 seconden zal er suikerpluis uit de suikerkop komen. 
6. Met een suikerspinstokje kunt u dit pluis opvangen terwijl u dit stokje tussen duim en 

wijsvinger rechtsom (met de klok mee) draait. Tegelijkertijd langzaam met de hand  linksom 
(tegen de klok in) draaien.  

7. Wilt u nog een suikerspin maken? Vul met de suikerschep de spinkop met suiker, en herhaal 
stappen 5 en 6.  

 
Tussendoor stoppen met bereiden 

8. Wanneer u niet meer produceert, de HEAT schakelaar uitzetten - de motor kunt u laten 
draaien.  

9. Zodra u de bereiding wilt voortzetten, begint u bij stap 3.  
 
Let op! 
Vul de suiker tijdig bij. Niet tijdig bijvullen van de suiker veroorzaakt schade aan de apparatuur. U kunt 
met de suikerschep de suiker voorzichtig in de draaiende spinkop laten vallen.  
 
Uitschakelen 
Als u de appartuur wilt uitschakelen, zet dan eerst de HEAT schakelaar, en daarna de POWER 
schakelaar uit. 
 
Reiniging 
HET IS VERBODEN DE SUIKERSPINKOP TE REINIGEN! 

1. Haal de stekker uit het stopcontact 
2. Reinig de suikerspinbak met warm water. Gebruik geen schuurmiddelen of 

schoonmaakmiddelen! De suiker lost op in warm water. 
3. Zet het blauwe gripnet enige tijd in een emmer met lauwwarm water. 

 
 
Transport 
Plaats het apparaat zo dat deze niet om kan vallen of beschadigen. 
 
Contact 
Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met HS 
Events: 071-331 5334 of 06-1854 4269 


