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Bedieningspaneel suikerspin-apparaat (2): 
 

 Motor & master  ( on 1, off  0 ) 
 Heat ( on 1, off  0) 
 Heat control  ( low, hi ) 
 

De knop “Heat” altijd op “on 1” laten staan. 
 
Met de knop “Heat control” kun je bepalen hoeveel suikerspinnen je in bijvoorbeeld één 
minuut kan maken.. 
 
In de praktijk werk je dus alleen maar met de  “Motor & master”  schakelaar. Als je deze 
op “on” zet, begint de machine na enige tijd te spinnen. Als de suikerspin groot genoeg is 
dan de schakelaar op “off” zetten. 
Een andere mogelijkheid is dat je de “Motor & master” op “on” laat staan en met de 
“heat control” draaiknop werkt. Zet je deze draaiknop nl. op “lo”, dan spint de machine 
niet, draai je deze knop naar rechts dan begint de machine te spinnen. 
 
Het maken van een suikerspin: 
 
Vul de kop van de machine met de beker met suiker tot circa 1 cm onder de rand. 
Je neemt een stokje, leg deze in de hand en tussen duim en wijsvinger met de rug van 
de hand naar boven ( als een drumstok ). Als de suiker uit de kop wordt geslingerd 
verschijnt er een reep aan de binnenkant van de aluminium bak. Onderbreek deze reep 
met het stokje en draai deze met duim en wijsvinger om het stokje, terwijl je 
tegelijkertijd met de hele arm een ronddraaiende beweging maakt. Met het stokje circa 5 
cm van de buitenzijde v.d pan blijven. Zodra de spin groot genoeg is zet je de “Main 
power & motor” schakelaar weer uit met je andere hand. 
 

- draai de suikerspinkop nooit te leeg, anders gaat de machine roken. Dus vul 
regelmatig met suiker ( na circa 10-15 suikerspinnen ). 

- Schraap de aluminium bak regelmatig leeg met de bijgeleverde kunstsof 
schep, om teveel suikerverlies tegen te gaan. Dit is afvalsuiker. 

- Pas op dat er niets van metaal in de kop valt i.v.m kortsluiting. (geld, 
paperclips etc.). 

 
 
Schoonmaken van de machine: 
 
De aluminium bak kan je gewoon onder de warme kraan afspoelen. 
De machine met een vochtige doek afnemen. 
 
In geen geval mag de kop van de machine in aanraking komen met water !!! 
 
LET OP: Ook het Kunststof netje retour. 


