
 

 
Werking  Suikerspinmachine AutoBreeze: 

 

 Trek de transport/draagbeugel langs de voorzijde naar beneden. De kop van de 
machine bevindt zich nu in geveerde werkstand. Doe nu de stekker in het 
stopcontact. 

 Plaats de suikerspinbak over de kop van de machine op de vier steunen. 
 Vul de kop van de machine tot 1cm onder de rand met grove suikerspinsuiker 
 De hoofdschakelaar zit aan de rechter zijkant. 
 De heat schakelaar verwarmt het element zodat de suiker smelt en zorgt voor 

automatische koeling na het uitzetten. (voorzijde) 
 

Zet de motor/master schakelaar op ON , vervolgens werkt u met de schakelaar aan 
de voorzijde van de machine (verwarming).  
De eerste spin duurt altijd wat langer omdat het element goed warm moet worden. 
Er verschijnt een reep suiker tegen de rand van de bak. U legt het stokje in de hand 
en tussen duim en wijsvinger (als een drumstok) met de rug van de hand naar 
boven. 
Onderbreek de reep en draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl U 
TEGELIJKERTIJD met de gehele arm de bak rondgaat. 
Indien u voldoende spinnen heeft gedraaid, of de kop moet worden bijgevuld dan 
zet U de heat schakelaar uit. De kop draait nog 20 seconden door om de kop te 
koelen.  
 
Draai de kop nooit te leeg, anders gaat de machine roken. Schraap de rand van de 
bak regelmatig schoon om suikerverlies tegen te gaan.  
Pas op dat er niets in de kop valt (muntgeld, paperclip) ivm kortsluiting. 
De bak kunt U gewoon afspoelen onder de kraan, de machine kunt U met een 
uitgeknepen vochtige doek schoonmaken. NOOIT water in de kop doen, of de 
gaatjes van de kooi proberen leeg te prikken. Deze gaan weer open als de machine 
weer heet wordt. 
 

VVoooorr  hheett  sscchhoooonnmmaakkeenn  aallttiijjdd  aallllee  sscchhaakkeellaaaarrss  oopp  ““ooffff””  zzeetttteenn  eenn  ddee    
sstteekkkkeerr  uuiitt  hheett  ssttooppccoonnttaacctt  hhaalleenn  !!!!  
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