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  Gebruikershandleiding 
 
 

LT-2008.03 Suikerspin machine 
 

 
 

Lees voor het opzetten en gebruiken van de suikerspinmachine deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar 

deze gebruikershandleiding bij de suikerspinmachine. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 

 
Leeftijd: 4 tot 100 jaar        Transportmaat: 66 x 66 x 55 cm      Gewicht: 14 kg. 

Vermogen: 1500 watt       Spanning: 230 Volt       Bediening alleen door volwassenen! 

 
Voor U begint : 

 

Whirlgrip ( netje incl. klemmen ) aan de binnenkant van de suikerspinpan aanbrengen. 

Dit om de eerst gedraaide suikerspin “grip” te geven aan de rand, anders dwarrelt de suikerspin uit de pan. 

 

Een suikerspin maken: 

 

Vul de kop van de suikerspinmachine met gekleurde suiker. 

Zet de ON/OFF schakelaar op ON. 

Zet daarna de schakelaar HEAT aan. 

Na ongeveer 10 seconden komt de suikerspin uit de spinkop, deze spin vormt een kraag langs de binnenkant 

van de pan 

Met de draaiknop (potmeter) kunt u de suikerspin toevoer regelen. 

Met een suikerspinstokje kunt u deze spin op het stokje draaien, terwijl u in de richting van de klok dit 

stokje tussen duim en wijsvinder draait. 

Langzamerhand de suikerspin, die zich om het stokje vormt, naar boven de bak uit draaien. 
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De suiker dient tijdig bijgevuld te worden, zo niet wordt de verwarming onbelast verhit , en dit kan schade 

aan het apparaat veroorzaken. ( Zoals verbranden van de kop ! ) 

Het beste is de suiker middels een samengeknepen plastic bekertje voorzichtig in de suikerspinkop te gieten. 

Het veiligst is dit met een stilstaande motor, voor mensen met enige ervaring kan dit ook met een draaiende 

motor. 

Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet eerst de HEAT schakelaar uit, en na ca. 30 seconden de ON/OFF 

schakelaar. 

Door de machine te laten draaien kan deze afkoelen voor de machine uitgeschakeld wordt. 

 

Reiniging : 
 

Haal de stekker uit het stopcontact.  

De suikerspinpan van de machine halen. Deze kunt u gewoon met warm water reinigen.  

Gebruik geen schoonmaak of schuurmiddelen. 

Het reinigen van de suikerspinkop mag u niet doen, dit wordt door ons verzorgd ! 

 

 

Houd rekening met: 
  

1: Zorg voor een stevige en een vlakke ondergrond voor de machine. 

2: Rol de verlengkabel of haspel helemaal af en controleer of dat uw stopcontact het wattage     

    aankan ( 1500 watt ) . 

3: Pas op met loshangende kleding of lang haar i.v.m. letsel. 

4: Roken en/of eten tijdens het bedienen van de machine is niet toegestaan. 

5: Het is niet toegestaan om de suikerspin machine te bedienen onder invloed van medicijnen     

     / geestverruimende middelen / alcohol en/of andere middelen die van effect kunnen zijn. 

6: Zorg voor een schone en vrij toegankelijke en ruime werkplek  

 

 

 

 

VEEL PLEZIER MET  

DE SUIKERSPIN MACHINE 

 

 

 

 

 

Zijn er problemen of defecten aan de suikerspinmachine, bel ons zo spoedig 

mogelijk onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 
  

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 

                                                van de suikerspinmachine gedurende de gehele verhuurperiode. 
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