Gebruiksaanwijzing POPCORNMACHINE
WAARSCHUWING Gebruik alleen de door ons verstrekte ingrediënten, schade welke veroorzaakt
door het gebruik van verkeerde ingrediënten is voor uw eigen risico.


Plaats de machine op een stabiel ondergrond
Op het paneel zitten 3 knoppen:
- Power & Light
Verlichting en bodemplaatverwarming gaan aan
- Heat
Verhitting van de ketel (LET OP! Tot 300 C.)
- Turn
Roer mechanisme in de ketel

De Power en Light schakelaar mag aan (deze mag continu aanblijven). Nu heeft u licht en blijft de
bodemplaat verwarmd.
We beginnen te bakken!
U kunt de HEAT & TURN INSCHAKELEN WANNEER U BEGINT TE BAKKEN:
De volgende stappen moeten nu gedaan worden:
-

-

Olieschepje met olie vullen en in de pan doen.
De maatbeker vullen met de suiker & mais zoals aangegeven op de maatbeker. Deze
kunnen direct na de olie in de ketel worden gedaan.
Doe de deksel dicht en wacht tot de popcorn vanzelf uit de ketel komt. (circa 10 minuten)
De mais ploft en komt uit de ketel. Na een aantal minuten ploft er geen of bijna geen
popcorn meer. Dit hoor en zie je. Je kunt op dat moment de ketel draaien aan het handvat.
Haal de resten van de popcorn uit de ketel met de houten pollepel. Hierna de ketel weer op
originele horizontale wijze terugdraaien. (LET OP! HET DRAAIMEGANISME MOET WEER
GAAN DRAAIEN!).
Roer af en toe door de gepofte popcorn onderin heen. De niet gepofte mais valt dan naar
beneden in het speciale rooster hiervoor.
De schuingedrukte tekst hierboven kan worden herhaald totdat er gestopt wordt met
bakken.
Wordt er gestopt met bakken dan heat & turn schakelaar uitzetten! Anders verbrand de
ketel.

Let af en toe even op de lade onder de bodemplaat. Hier vallen de niet pepofte maiskorrels in.
Deze leeghalen wanneer deze bijna of vol is.
SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE
ZORG EERST DAT DE SCHAKELAARS OP OFF STAAN. DE STEKKER ERUIT IS EN DE MACHINE IS
AFGEKOELD!
-

-

De ruitjes, het plafond en de bodemplaat kunnen met een doorsnee schoonmaakmiddel
gereinigd worden (allesreiniger). Alles licht vochtig schoonmaken. Niet te nat
schoonmaken! Geen schuurmiddel gebruiken! Dit krast.
DE BUITENKANT VAN DE KETEL GRAAG SCHOONMAKEN. DE BINNENKANT VAN DE PAN
MAKEN WE ZELF SCHOON.

Wij wensen u veel succes! Lukt het niet? U kunt ons altijd bellen! 0541-354754 / 0613822898

