
 
 

 
Gebruiksaanwijzing Suikerspinmachine 
 
Voor gebruik : 
Emmer met schoon water en een keukendoek klaar leggen. 
Of je suikerspin mooi lukt is afhankelijk van het weer, daarom is het belangrijk je 
methode aan te passen naargelang het weer.  
Als het mooi en droog weer zou zijn is het aangeraden om de binnenkant van de 
suikerspinbak te bevochtigen met een doek zodat de suikerspin een beetje kleeft en 
niet zou gaan vliegen. Wanneer dit niet voldoende zou zijn kan je het suikerspinstokje 
even in een glas water dompelen. 
Bij vochtig weer is het dus niet aan te raden om deze procedure te volgen omdat de 
suikerspin dan te hard zou kleven. 
 
 
Procedure : 
Zet de machine bij voorkeur op een vaste tafel, zodat de bak op armhoogte komt te 
staan en je gemakkelijk mooie draaibewegingen kunt maken. 
 
Doe een hoeveelheid suiker in de spinkop. Niet te vol zodat als je de rotor aanzet de 
suiker niet in het rond vliegt. 
 
Zet de ON/OFF - schakelaar op ON zodat de rotor gaat draaien, er wordt nog geen 
suikerspin gemaakt.  Zet de schakelaar van de HEAT CONTROL helemaal open.  Na 
ongeveer 20 sec. ontwikkelt zich suikerpluis dat langs de binnenrand van de bak blijft 
zitten.  De warmte is regelbaar wanneer de suikerpluis te snel komt kan je de 
temperatuur  lager zetten. 
Met een suikerspinstokje kan u dit pluis oppakken, terwijl u in de richting van de klok dit 
stokje tussen duim en wijsvinger draait. Tegelijkertijd langzaam met de hand tegen de 
richting van de klok draaien. 
De suikerspin, die zich om het stokje vormt, boven de bak uit draaien. 
Wanneer u eventjes geen suikerspin meer maakt de HEAT CONTROL geheel terug 
draaien en motor  laten draaien.  Wanneer er geen suikerspinnen meer gemaakt 
worden en u de machine wilt uitschakelen zet dan de HEAT CONTROL op 0  
en zet 30 sec later de ON/OFF schakelaar op OFF. 
 
LET OP ! ! BELANGRIJK 
*  De suiker tijdig bijvullen, anders veroorzaakt dit schade aan de machine. 
* Andere suiker dan suikerspinsuiker is niet geschikt voor de machine! 
 
Reiniging : 
Eerst de stekker uit het stopcontact halen, de suikerspinbak met warm water reinigen, 
gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.   
Het reinigen van de suikerspinkop mag u NIET doen. 
 

 


