
  
SUIKERSPINMACHINE 

 
GEB RU I KSAANWIJZING 

 

Waarschuwing : 

 

Gebruik en of plaats de machine nooit buiten bij vochtig weer, om een elektrische schok te 

voorkomen. Deze machine is zeer fragiel, gelieve nooit te proberen om de machine schoon 

te maken om straffe kostbare schade te voorkomen. 

De aanwezige suiker in de roterende kop na het ontvangt van de machine is een teken van 

een goede werking van de machine. 

 

Gebruik: 

 

1- Plaats de machine op een stabiele, horizontale plaats. 

 

2- Ais de machine roos is, schroef dan de 2 knoppen vast om te voorkomen dot de 

roterende kop niet beweegt tijdens het transport en duw ze zo veel mogelijk naar beneden. 

 

Ais de machine chroom is, verlaag dan de transportarm tot op de grond. 

 

3- Plaats de kom gecentreerd op de machine. 

 

4- Vul de roterende kop met 90% suiker ; dit zal de trillingen van de roterende kop 

beperken ; draai de kop handmatig om de suiker goed te verdelen, doe dit altijd om 

overmatige trillingen te voorkomen. 

 

GEBRUIK SUI KER VOOR EEN SUIKERSPINMACHINE (GEEN EXTRA FIJNE SUI KER) 

VOEG NOOIT SUIKER BIJ WANNEER DE MOTOR DRAAIT 

 

5- Sluit de stekker (220v stopcontact met aarding) aan op een apport circuit (de 

aanwezigheid van andere apparaten op hetzelfde circuit kan de werking van het 

apparaat beschadigen) en duw beide schakelaars op ON. 

 

Ais het mode! is voorzien van een centrale itensiteitse knop, duw hem dan 

omhoog(richting van de klok mee) om de machine zo snel mogelijk op te warmen. 

 

6- Om een suikerspin te maken, houdt de stok tussen u twee vingers, het einde laten rusten 



in de palm van je hand ; laat het dan draaien in de richting van de klok aan de buitenkant 

van de kop en blijf draaien tot je een mooie suikerspin hebt. 

 

 

Stopzetting : 

 

1- Wanneer u het machine voor een paar minuten wilt stoppen, zet de schakelaar uit 

(rechts) het machine zal binnen enkele seconden stoppen. 

 

2- Wanneer u het machine voor een langere tijd wilt stoppen, zet dan de 2 schakelaars 

uit. 

 

3- Ais u definitief wilt stoppen met het machine, zet dan de 2 schakelaars uit, haal de 

stekker uit het stopcontact, draai de 2 knoppen vast en zet de machine in de doos. 

 

Ais u een probleem heeft of een vraag, bel dit nummer 02/381 32 01.  

 

 

Danku en veel plezier !                                                                                           Het Options-team. 

 


