
1: Plaats de suikerspinbak over de kop van de machine op de vier steunen.
2: Vul de kop van de machine tot 1 cm onder de rand met grove suikerspinsuiker.
3: De motor/master schakelaar zet de kop in beweging.
4: De heat schakelaar verwarmt het element zodat de suiker smelt.
5: De draaiknop helemaal naar rechts geeft de maximale capaciteit.

In de praktijk laat u de heat schakelaar altijd op ON staan en de draaiknop naar 
rechts. U werkt alleen met de motor/master schakelaar (linker knop).
De eerste spin duurt altijd wat langer omdat het element goed warm moet worden.
Er verschijnt een reep suiker tegen de rand van de bak. U legt het stokje in de hand 
tussen duim en wijsvinger met de rug van de hand naar boven. 
Onderbreek de reep en draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl u 
tegelijkertijd met de gehele arm de bak rondgaat.
Draai de kop nooit te leeg, anders gaat de machine roken. Schraap de rand van de 
bak regelmatig schoon om suikerverlies tegen te gaan.
Pas op dat er niets in de kop valt (muntgeld, paperclip,..) ivm kortsluiting. De bak 
kunt u gewoon afspoelen onder de kraan. De machine kunt u met een uitgeknepen 
vochtige doek schoonmaken. NOOIT water in de kop doen, of de gaatjes van de kooi 
proberen leeg te prikken. Deze gaan weer open als de machine weer heet wordt.

Voor het schoonmaken altijd alle schakelaars op “off” zetten en de stekker uit het 
stopcontact halen!!
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Voor het transporteren, de zwarte hendels op de zijkant opnieuw 
horizontaal draaien zodat het motorblok vast komt te staan.

Doe de kop niet overvol, want dan wordt de suiker eruit geslingerd 
zonder gesponnen te zijn.

De 2 lederen vleugeltjes dienen om de gesponnen suiker op de 
correcte hoogte te houden zodat deze perfect rond de houten 
stokjes kan geweven worden.

Reinig het elektrische deel van het toestel met een vochtige doek, 
maar giet GEEN water over het toestel!!!. De perforaties aan de 
zijkant van de kop, reinigen zichzelf wanneer er geen suiker meer 
in de pot is. LAAT HET TOESTEL NOOIT LANG DRAAIEN ZONDER 
SUIKER!!!

GEBRUIK ENKEL DE MEEGELEVERDE SUIKER, enkel deze is geschikt 
om het toestel goed te laten functioneren!
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