
 

GEBRUIKSAANWIJZING SUIKERSPIN-APPARATUUR. 

 

Voor U begint: 

In de binnenkant van de suikerspinbak het blauwe gripnet met de 6 bijgeleverd clips bevestigen. 

Zet de apparatuur bij voorkeur op een tafeltje of kistje met een hoogte van 50 a 60 cm 

Het gebruik van een verleng snoer verminderd de prestatie vermogen van de machine  
 

 

De produktie: 
� Vul de kop met suiker 
� Zet de MOTER en HEAT schakelaars op ON. 

� Zet de schakelaar van de HEAT CONTROL helemaal open.  

� Na ongeveer 60 sec. ontwikkelt zich suikerpluis dat langs de binnenrand van de bak blijft zitten. 

� Breng de HEAT CONTROL terug naar halve capaciteit 

� Met een suikerspinstokje kunt 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 in draaien. 

Langzamerhand de suikerspin, die zich om het stokje vormt, naar boven de bak uit draaien. 

� Wanneer U niet meer produceert de HEAT CONTROL geheel terugdraaien. De motor gewoon laten 

draaien. 

� De suiker tijdig bijvullen. Niet tijdig bijvullen van suiker veroorzaakt schade aan de apparatuur 

Het beste is de suiker middels een samengeknepen plastic bekertje voorzichtig in de draaiende spinkop 

te laten vallen. 

� Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet dan de HEAT CONTROL op 0 en zet 60 seconden later de 

andere schakelaars op OFF. 

 

 

Reiniging: 

Eerst de stekker uit het stópcontact halen. De spinbak met warm water reinigen, gebruik geen 

schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen !!!!!!!!!. (Suiker lost vanzelf op in warm water)  

Het blauwe gripnet een tijdje in een emmer met lauw water zetten. 

Bij niet schoon bedragen de Schoonmaakkosten € 25.00 

Het reinigen van de suikerspinkop mag U niet doen, dit wordt door ons verzorgd. 

 

Veel succes  

 

Bij geleverde artikelen    1: Plastic curver bak (prijs € 15.-) 

Kosten bij vermissing   2: gebruiksaanwijzing (prijs € 2.-) 

     3: Blauwe gripnet (prijs € 60.-) 

     4: 6 Cliphouder (prijs per stuk € 10.-) 


