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Handleiding voor popcornmachine 
 
Bediening: 

Turn:    Hiermee wordt het roer mechanisme gestart. 
Heat:              Hiermee wordt de ketel verhit tot een temperatuur van ± 300 °C. 
Power & light: Aanschakelen van spotlight en bodem verwarmer hierdoor blijft de                                                                                               
     popcorn warm. 

 
Popcorn maken: 

1) Zet de “Power en light” schakelaar op aan. 
2) Meng 1/3 plastic bekertje (zonnebloem)olie, of bijgeleverde vloeibare boter met een 

half bekertje suiker en een bekertje maïs. 
3) Giet het mengsel in de poppot. 
4) Schakel de “Heat” en “Turn” knoppen in. 
5) Na ongeveer 2-3 minuten zullen de eerste popcornstukjes uit de pop komen. 
6) Als het gepop mider wordt schakel de “Heat” en “Turn” knop uit (indien u telang 

wacht wordt de pan zwart). 
7) Hierna kunt u de popcornpot omkdraaien. Pasop hij is heet!! 
8) Houd wanneer er popcorn in de automaat zit de “Power en light” schakelaar 

ingeschakeld zodat de popcorn warm en droog blijft. 
 
De machine mag uitsluitend en alleen door een volwassen persoon bediend worden. 
 

Veel plezier en eet smakelijk. 
 

Reinigen: 
1) Schakel alle schakelaars uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 
2) Giet 300-500ml water in de poppot. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken!! 
3) Stop de stekker terug in het stopcontact en zet de heat schakelaar aan. 
4) Giet na 1-2 minuten koken het water uit de popcornpot in bv een pan (niet in de 

machine zelf i.v.m. het verwarming element van de bodem  verwarming. 
5) Herhaal deze procedure 2 à 3 keer indien nodig. 
6) Maak de rest van de machine schoon met een ligt vochtige doek. 

 
Let op dompel de poppot nooit onder water! 
 
Inhoud emmer 50 porties: 1kg mais, 500gr suiker, 50 puntzakken, handleiding. 

 
Aangebroken popcorn pakketten (50 porties) worden niet retour genomen. 

 
Voor vragen kunt u ons altijd bellen op nr 06 48 64 65 50 

 


