
 

 

                                                              

 

 

Handleiding suikerspinmachine; 
Om de suikerspin zo goed en lekker mogelijk te maken hebben we voor u enkel punten en handige weetjes 

opgeschreven. 

  
1. Plaats de suikerspinbak voorzichtig over de kop van de machine en bevestig deze met de 4 

vergrendelingen.  

2. Steek de stekker in het stopcontact.  

3. Vul de kop met de speciale suikerspinsuiker met behulp van het maatschepje tot maximaal 1 cm. 

onder de rand. 

4. Zet de power schakelaar op aan zodat u de controller kunt gaan gebruiken  

5. Regel de hitte met behulp van de controller. Let op: kop wordt zeer heet  

6. Zet de controller geheel naar rechts voor maximale capaciteit  

 

Suikerspin maken  
1. Door het verhitten van de machine zal een reep gesponnen suiker ontstaan tegen de rand van de bak.  

2. Leg het stokje tussen duim en wijsvinger met de rug van de hand naar boven gericht (als een 

drukstok)  

3. Onderbreek de greep en draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl u tegelijkertijd met uw 

arm de hele bak rond gaat. (tegen de klok in) 

4. Vul de kop geregeld bij en voorkom te leeg draaien, anders gaat de machine roken.  

5. De eerste suikerspin zal iets langer duren omdat het element eerst warm dient te worden.  

 

U wilt meerdere suikerspinnen maken; 

Herhaal dan de bovenstaande stappen nogmaals. 

 

Tips;  

 Zorg voor een goede stevige ondergrond 

 Gooi géén water in de machine 

 Zet de controller en power knop uit als de machine niet gebruikt wordt 

 Probeer de gaatjes van de kop NOOIT door te prikken, deze gaan vanzelf open bij het 

verwarmen van de machine  

 Raak de hete onderdelen van de machine niet aan 

 Verwijder de stekker van de machine pas wanneer u het apparaat uitgeschakeld hebt. 

 

Reinigen; 

De suikerspinmachine maken wij geheel voor u schoon. Zorg echter wel dat er geen suiker in de 

machine blijft zitten. 

 

Contact; 

Mochten er na het lezen van deze handleiding vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij deze 

uiteraard erg graag. Geef dan een belletje en wij helpen u zo snel mogelijk zodat u lekkere 

suikerspinnen kunt draaien. 

 
Wanneer u de voorschriften in de handleiding niet opvolgt en er schade ontstaat, is de gehele schade voor uw rekening. We verwijzen 

u graag door naar de algemene voorwaarden welke ook op www.party-home.nl/algemene-voorwaarden te vinden zijn. 

http://www.party-home.nl/algemene-voorwaarden

