Gebruiks aanwijzing
Suikerspinmachine

Set bestaat uit:






Suikerspin machine + bowl+ net + 5 klemmen
220V aansluiting
Aan en uit schakelaar
Verwarmings schakelaar
Emmer met ingrediënten: suiker, stokjes

1.
2.
3.
4.

Plaats de machine op een stevige tafel op werk hoogte.
Zet machine nooit in open lucht zonder afdak of bescherming tegen regen en zonneschijn.
Zorg voor voldoende ventilatie, en zet altijd uit de buurt van gas of elektrische branders .
Vul nu de machine in het midden gat van de centrifuge, voor de helft met suiker en zet
hem aan.( beide schakelaars)
5. Wacht nu totdat er spin uitkomt .
6. Pak een stokje en maak een draaiende beweging met het stokje terwijl u tegelijker tijd
rondom in de kom gaat, doe dit zolang u een suikerspin heeft , let op dat u de spin niet te
vast draait.
7. Regelmatig tijdens het draaien de suiker bijvullen , u hoeft de machine niet stop te zetten .
8. Let op als u verbrande suiker ruikt , er zit dan te weinig in , of hij is te warm, vul dan met
suiker of zet de verwarming uit .
9. Indien u stopt met spin draaien altijd de verwarming uitzetten
10. Altijd de machine leeg draaien , zodat er geen suiker in de spin kop meer zit

LET OP: Nooit water in de machine!!

Schoonmaak instructies,
 Draai alle suiker op
 1)Zet de machine op volle verwarming en draai tot suiker begint te roken
 2)Zet nu alleen de motor uit en laat de spinkop stoppen , na 5 a 10 sec ziet u
vloeibare suiker uit de spinkop komen , zet dan de moter weer aan en de suiker
zal eruit komen .
 Herhaal stap 1 en 2 twee of drie keer.
 Na de laatste keer zet u de verwarming uit en 30 seconden daarna zet de spinkop
uit .
 NOOIT WATER AAN DE BINNENKANT .
 De suikerspin opvang bak mag met water en een afwasmiddel worden schoon
gemaakt.

Veel bakplezier!!
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