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Gebruiksaanwijzing suikerspinmachine
Auto Breeze Cooling Down (1500 Watt / 220 V). Regelaars en hun functies (3052 Auto Breeze)
STROOMSCHAKELAAR (= power switch = zwart met groen led)
Twee standen, AAN / UIT verlichte tuimelschakelaar - levert stroom aan de Suikerspinmachine.
Het groene lampje ON geeft aan dat de stroom is aangesloten en aangezet.
Onmiddellijke uitschakeling: om de koelcyclus te omzeilen (alleen in nood) en onmiddellijk de
stroom uit te schakelen zet dan de aan / uit-schakelaar op UIT.
OM TE SPINNEN SCHAKELAAR (= candy switch = wit)
Tweestanden tuimelschakelaar ofwel - schakelt motor en verwarmingselement AAN / UIT. Bij
AAN gaat de spinkop draaien en begint het opwarmen waarna na ca. 30 seconden de eerste
spinsels verschijnen.
Wanneer UIT wordt ingedrukt begint de koelcyclus. Na één (1) minuut is de koelcyclus
voltooit en zal de spinkop stoppen met draaien. Koeling is noodzakelijk voor het behoud van de
machine.
INDICATIELAMPJE AUTOMATISCH KOELEN (= oranje)
Als dit lampje brandt, geeft dit oranje lampje aan dat het apparaat in de koelcyclus staat. Tijdens
de koelcyclus blijft de spinkop draaien.
Als het Auto Cooling Light knippert tijdens het gebruik van de machine, geeft dit aan dat er een
laag signaal is voedingsspanning naar de machine (minder dan 210 VAC). Het apparaat werkt
dan mogelijk niet correct.
WERKING VAN DE SUIKERSPINMACHINE (3052 Auto Breeze)
WAARSCHUWING
De spinkop draait op hoge snelheid. Degene die suikerspin gaat spinnen ofwel genaamd de
‘operator’ MOET handen en gezicht vrij van de spinkop houden om letsel te voorkomen.
De operator moet oogbescherming dragen.
Houd alle toeschouwers op redelijke afstand en gebruik de bijgeleverde beschermkap voor
De nodige klantenbescherming.
1. Volg de onderstaande richtlijnen / gebruiksaanwijzing.
2. Schakel de Suikerspinmachine uit met behulp van de Candy Switch. De kop van de spinner
start niet draaien of gaat in cooling down dus draait nog 1 minuut nadat suikerspin is gemaakt.
3. Giet de spinsuiker in de spinkop (bovenzijde apparaat) nadat de spinkop niet meer draait. Vul
het altijd 90% vol met suiker. Dit 90% -niveau is nodig om een gebalanceerde conditie te
verkrijgen in de spinkop. Zeker niet NIET LATEN OVERLOPEN!
BELANGRIJK: voeg NOOIT suiker toe als de motor / spinkop draait.
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4. Zet de Candy Switch AAN. De spinkop van de suikerspinmachine gaat draaien en warmt op. Na
ongeveer 30 seconden begint de machine suikerspin te maken.
5. Kies een stokje maar blijf VOORZICHTIG. Houd handen uit de buurt v.d. draaiende spinkop!
Houd een centimeter of twee van het uiteinde van het stokje het stokje tussen twee vingers en een
duim. Met een licht draaiende stokje tussen de vingers steek je het stokje in het web van
suikerspin in de pan. Wikkel de suikerspin met een "cijfer acht" beweging van de hand aan het
stokje. Zorg er voor niet tegen de spinkop te komen. Als je vind dat de suikerspin voldoende groot
is danwel het acht draaien lukt niet meer geef de suikerspin dan aan de klant en pak ondertussen
een nieuw stokje om het proces te herhalen. Doe dit totdat de spinkop leeg is ofwel geen
suikerspin meer maakt of totdat je de cooling down procedure hebt ingezet en er uiteindelijk ook
geen suikerspin meer wordt gesponnen door de machine.
Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid niet te hoog is want anders zal product te "zwaar" zijn ofwel
je maakt dan slechte suikerspinnen.
6. Wanneer de spinkop van de suikerspinmachine moet worden bijgevuld met suiker of om te
stoppen met het maken van suikerspin zet je de Candy Switch op UIT / OFF. De koelcyclus
begint. Na 1 minuut is de koelcyclus voltooid en zal de kop van de suikerspinmachine stoppen met
draaien. Wanneer de spinkop is gestopt kan deze opnieuw worden gevuld met het geleverde
suikerspinsuiker. LET OP, dit is speciale suikerspinsuiker dus geen normale suiker gebruiken. Dit
zal de machine niet fijn vinden ofwel, deze gaat kapot, en de suikerspinnen worden slecht ofwel
niet lekker en zien er niet uit.
Klaar met vullen, zet dan de Candy Switch aan ga na ca. 30 seconden weer suikerspin maken.
Opmerking: Tijdens de koelcyclus blijft de kop van de spinner draaien. Koelen is
nodig om te voorkomen dat er koolstof in de kop van de spinner wordt gevormd.
Gebruik NIET de Aan / uit-schakelaar voor normale werking van de machine. Dit zal de koeling
omzeilen en BELANGRIJK: Als de floskop niet wordt afgekoeld, kan er ook gesmolten suiker
achterblijven in de spinkop. Als de motor opnieuw wordt gestart, zal deze gesmolten suiker de
spinkop verlaten dat kan brandwonden veroorzaken.
Bovendien kan suiker die in de flosskop achterblijft roken of koolstofophoping veroorzaken.
Onmiddellijke uitschakeling: om de koelcyclus te overbruggen en onmiddellijk de stroomtoevoer
te verwijderen. Verwijder de stroomdraad uit het apparaat.
7. Het Schoonmaken: De suikerspinmachine zelf kan onder de spinkop nadat de ‘pan’ met
beschermkap is verwijderd met warm licht vochtige doek worden afgenomen. De ‘pan’ met
beschermkap kan nat worden afgespoten (bijvoorbeeld tuinslang of douche). Met warm water gaat
dit het makkelijkst. Daarna afdrogen en het geheel incl. restant spinsuiker en stokjes gaan retour.
• ZET GEEN HANDEN OF VOORWERPEN IN DE ROTERENDE DRAAIKOP (spinkop).
• VUL DE SPINKOP NIET MET SUIKER TERWIJL ZE DRAAIT.
• DRAAG OOGBESCHERMING.
• ZET GEEN HANDEN IN DE BUURT VAN DRAAIENDE SPINNERKOP.
• GEBRUIK EEN BIJGELEVERD STOKJE OM BIJGELEVERDE SUIKERSPIN TE
VERZAMELEN OFWEL OM EEN SUIKERSPIN TE MAKEN.
• GEEN SMAKEN SUIKERSPIN DOOR ELKAAR GEBRUIKEN.
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