GEBRUIKSAANWIJZING POPCORNMACHINE
WAARSCHUWING
Gebruik alleen de door onze verstrekte suiker en maïs, schade welke veroorzaakt door het
gebruik van verkeerde suiker en maïs is voor uw eigen risico.
MAÏS:
Popcorn wordt bereid uit speciaal daarvoor gekweekt maïs.
POPCORN ZOUT:
Heeft U nodig om een goede kwaliteit zoute popcorn te maken, dit originele Amerikaanse popcornzout
smelt geheel weg tijdens het poffen. Gewoon keukenzout verbrandt in de ketel.
POPCORN SUIKER:
Deze speciaal voor popcorn gemixte popcornsuiker blijft 100% aan de gepofte korrel hechten, dit in
tegenstelling tot gewone blanke suiker.
TEST UW MACHINE EERST: sommige AARDLEKSCHAKELAARS reageren op deze machines, waardoor de schakelaar in uw
meterkast uitslaat. Helaas hebben wij daar GEEN invloed op en kunnen wij ook NIET tegen gaan. (Wij controleren vooraf en
achteraf het goed functioneren van de apparaten)

1. Zet de schakelaar “KETTLE HEAT” en de schakelaar voor de verlichting, die zich linksboven in de machine
bevinden, op “ON”
2. Laat de ketel 10 minuten voorverwarmen, dit geldt alleen voor de eerste maal poppen
LET OP: Zet de middelste schakelaar “ROTOR” na 5 minuten ook op “ON”
3. Ketel vult met;
- theelepeltje olie (NIET BIJGELEVERD / BAK- EN BRAADOLIE)
- 0,5 of 1 plastic maatbekertje maïs
- 0,5 plastic maatbekertje suiker
Na circa 2 minuten begint de maïs te poffen, deksels komen omhoog, de popcorn begint uit de ketel te
vallen, weer 1 minuut later neemt het poffen af. ( u hoort bijna geen gepof meer)
4. Kantel de ketel, wanneer het poppen voor 99% is voltooid en verwijder het laatste popcorn met een
houten pollepel en zet daarna de ketel terug in horizontale stand. Let op dat de tandwielen in elkaar
grijpen.
5. Bij ieder volgend ketel poppen, worden de stappen drie en vier herhaald
6. Zet bij de laatste ketel poppen, de schakelaar “KETTLE HEAT” op “OFF” op het moment dat de popcorn
snel uit de ketel komt
7. Met twee handen de stekker uit de machine halen (anders trekt u de contact uit de machine)
8. Machine uitsluitend reinigen met een mild schoonmaakmiddel. Ketel NIET onderdompelen in water!
WAARSCHUWING!
Laat de “KETTLE HEAT” op “OFF”staan, wanneer er niet gepopt wordt.
SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE
Onder de bodemplaat bevindt zich een lade die de spaarzame niet gepofte maïs opvang, nadat U af en toe met de pollepel door
het popcorn gaat. Deze lade moet u af en toe legen.
De ruitjes, plafond en bodem kunt u met een doorsnee reinigingsmiddel schoonmaken. De deurtjes zijn van plexiglas en kunnen
niet met een schuurmiddel worden behandeld.
De ketel kan U bijhouden door deze af en toe (na ongeveer 8 pof uren) met een kopje water uit te koken. Echter NOOIT

ONDERDOMPELEN IN WATER!
Wij wensen u veel succes en plezier.
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