Handleiding Suikerspinmachine

Onderdelen
kop

Maatschepje

Suikerspin maken
1)
steek de stekker in het stopcontact
2)
zet de schakelaar “POWER” aan zodat de kop gaat draaien. (wacht 5 minuten totdat
de kop op snelheid is)
3)
zet de schakelaar “HEAT” aan zodat de kop warm wordt en wacht 2 minuten
4)
vul de kop met de speciale suikerspinsuiker met behulp van het maatschepje tot
maximaal 1 cm onder de rand (1 schepje is 1 suikerspin)
5)
door het verhitten van de kop zal een reep gesponnen suiker ontstaan tegen de rand
van de bak
6)
leg het stokje tussen duim en wijsvinger met de rug van de hand naar boven gericht
(als een drumstok)
7)
onderbreek de reep gesponnen suiker en draai met duim en wijsvinger het stokje
rond terwijl u tegelijkertijd met uw arm de hele bak ronddraait
8)
vul de kop geregeld bij en voorkom te leeg draaien, anders gaat de machine roken!
9)
de eerste suikerspin zal iets langer duren omdat het element eerst goed warm moet
worden

Uitschakelen machine
1)
zet de schakelaar “POWER” en “HEAT” uit
2)
haal de stekker uit het stopcontact
3)
verwijder na het laatste gebruik de achtergebleven suiker en leeg de kop nadat deze
is afgekoeld!

Let op:
* maak de rand van de bak regelmatig schoon om onnodig suikerverlies tegen te gaan
* zet de schakelaar “POWER” en “HEAT” uit wanneer de machine niet in gebruik is
* voorkom dat er voorwerpen in de kop vallen om verstoppingen e.d. te voorkomen
* probeer de gaatjes van de kop nooit door te prikken, deze gaan vanzelf open bij het
verwarmen van de machine
* gooi geen water in de kop
* zorg dat de suikerspinmachine op een stevige ondergrond staat
* gebruik van de machine alleen toegestaan indien u niet onder invloed van alcohol of
andere stoffen bent
* raak de hete onderdelen van de machine niet aan
* verwijder de stekker pas van de machine nadat u de alle schakelaars heeft uitgezet

Benodigdheden
Voor 50 porties heb je de volgende ingrediënten nodig:
•
50 stokjes
•
0,8 kg suiker

Transport
1)
plaats het apparaat zo dat deze niet om kan vallen of beschadigen
2)
maak geen onverwachte rembewegingen

