
Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Suikerspin suikerspin motor 1
klemmen 5
net 1
maatbakje 1
suiker 1
stokjes 1
aluminium bak 1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto 

instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden 

gehouden.

Technische gevens Suikerspin

Werkterrein: 2x2 x2meter (lxbxh)

Stroomvoorziening: 220 volt 

Totaal gewicht:75kg

Leeftijdsindicatie: alle leeftijden

Voorbereiding plaatsing Suikerspin

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Gebruiksregels Suikerspin

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door één vaste begeleider
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Stap 1: Zet alle spullen bij elkaar voor 

opbouw.

Stap 3: Plaats de ronde aluminium bak op 

de machine.

Stap 5: Maak het kunstofnetje vast met de 

5 bijgeleverde RVS clips.

Stap 2: Plaats de machine op een tafel die 

een stevig is  en leg de stroomkabel 

richting  de haspel.

Stap 4: Rol het kunstofnetje in de 

aluminium bak.

Stap 6: Verdeel de RVS clips zo, dat het 

netje zo strak mogelijk  tegen de 

aluminium bak komt.
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Stap 7: Plaats het windscherm op de 

aluminium bak, zodat de wind zo min 

mogelijk invloed heeft.

Stap:Vul “de kop” niet meer als 1 cm 

onder de rand. Zorg dat er altijd suiker 

in de kop blijft, anders onstaat er 

schade aan de suikerspinapperaat, 

deze kosten worden verhaald op 

huurder!!!!

Stap.Pijl  geeft aan:

aan en uit knop  “motor” 

Stap 8: Vul “de kop” van de 

suikerspinmachine met suiker, altijd met 

motor uit!!!!

Stap 10: Stop de stekker in de geheel 

afgerolde geaarde haspel.

Stap 12: Pijl geeft aan:

Aan en uit knop “verwarmingselement”
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Stap 13:pijl geeft aan:

Draaiknop voor regelen warmte.

Naar rechtsdraaiend verhoog je de 

warmte.Tip begin langsaam de 

temperatuur op te voren!!

Stap 14:Maak suikerspinnen niet te 

groot.

Stap 16:Suikerspin tegengesteld 

draaien. Draaien van  stokje rechtsom 

en de beweging linksom in bak.

Belangrijk!!!!

Zorg dat wanneer je geen suikerspinnen

draait alles afzet, anders komt “de kop” 

leeg te staan en onstaat er schade aan het 

apperaat, deze word verhaald op huurder.
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Belangrijk!!!!

De suikerspin-bak en het netje kunt u 

schoonmaken met afwasmiddel.

De machine NIET schoonmaken.
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