
Gebruiksaanwijzing popcornmachine.
Benodigde elektra, 220V 1500W.

1. Gebruik
– Controleer of alles erbij zit en goed aangesloten is:

Popcornmachine + Schepje. Olie, maïs, suiker of zout en zakjes
Sluit de machine aan op de stroom.
Zorg dat het pannetje in de machine goed is aangesloten, het kleine 
stekkertje moet een slagje gedraaid worden voor deze goed zit. 
Helemaal bovenin zit grijpen 2 tandwieltjes in elkaar voor het 
roermechanisme in de pan, zorg dat deze goed in elkaar grijpen, de 
popcorn brandt aan als dit niet het geval is.

– Zet de machine aan met de drie schakelaars. Deze vindt u bovenaan als 
u de deurtjes van de machine open zet.

– De machine moet ca. 10 minuten opwarmen.
– Zet de deksel van de pan open.
– Gooi een klein laagje olie in de pan, wel zodanig dat de bodem bedekt is 

met olie, maar niet teveel anders wordt de popcorn vettig.
– 2 delen popcorn en 1 deel suiker, deze kunt u er eenvoudig ingooien met 

een bekertje. Heeft u een beker van 200ml, doe dan 1 beker popcorn en 
een halve beker suiker. Bij zoute popcorn hoeft u er slecht een half 
theelepeltje bij te gooien.

– Sluit de pan en de machine.
– Na een paar minuten gaat de popcorn poppen en “overstroomt” het 

pannetje.
– Weer een paar minuten later merk je dat het poppen flink afneemt, draai 

op dit moment het pannetje om met de zwarte hendel en gooi deze 
helemaal leeg. Eventueel even schudden om alle resten popcorn eruit te 
gooien.

2. Schoonmaken
– Laat het pannetje even 5 minuten koken met alleen wat water en giet 

deze leeg in een emmertje.
– Zorg dat de machine niet op de elektriciteit is aangesloten als u deze 

verder gaat schoonmaken.
– De pan kunt u uit de machine halen door het stekkertje een klein slagje 

te draaien en eruit te halen, vervolgens kunt u het pannetje optillen uit 
de houder. Deze kunt u verder reinigen met een schoonmaakborstel. 
Zorg hierbij dat de buitenkant niet nat wordt.

– De machine kunt u met water en zeep schoonmaken. Gebruik zeker niet 
teveel water, onderin de machine zitten ook elektrische onderdelen, daar 
mag dit niet terechtkomen.

– Hang de pan terug in de machine, steek de stekker terug en draai deze 
een kleine slagje.


