
Turboprint.be Kellerstraat 21 – 3740 Bilzen +12 21 66 30

Gebruiksaanwijzing popcornmachine 

Op het bedieningspaneel zitten drie schakelaar: 

 Warming & Light verlichting en bodemplaatverwarming 
 Heat verhitting van de ketel (let op 300° C.) 
 Turn roermechanisme in de ketel 

Onderstaande producten klaarzetten: 

 Olie (voor de ketel)
 Popcorn-mais (200g)
 Popcorn-suiker (80g)

Popcorn maken: 

Stap 1 Zet de “Warming & Light” schakelaar aan en zorg voor voldoende 

werkruimte 
Stap 2 Zet de “Heat” schakelaar aan en laat de ketel een paar minuten 

op temperatuur komen 
Stap 3 Activeer het roermechanisme in de ketel door de “Turn”-

schakelaar aan te zetten. 

Stap 4 Vul de ketel met olie totdat de bodem volledig bedekt is. 
Stap 5 Doe de popcorn-mais en suiker in de ketel, sluit de deksel en 

wacht tot de popcorn begint te poffen. Als u de popcorn hoort 
poffen zal na enkele seconden de deksel vanzelf omhoog gaan en 
zal de popcorn uit de ketel vallen. 

Stap 6 Als u niet meer veel popcorn hoort poppen laat u de ketel 
kantelen met de hendel. De ketel tijdig leegmaken is belangrijk! 

Als de popcorn te lang in de ketel ligt kan hij aanbranden! 
Stap 7 Tussen de popcorn kan er niet-gepofte mais liggen. Om deze zo 

veel mogelijk te verwijderen kunt u met de meegeleverd schep 
een paar keer roeren door de popcorn. Onderaan in de machine 
zijn gaatjes waar de niet-gepofte mais door kan vallen. (deze 

worden opgevangen in een opvangbak die u regelmatig moet 
leegmaken) 

Herhaal stap 4 t/m 7 tot u voldoende popcorn heeft. De popcorn zal warm 
blijven omdat de bodemplaat de onderste popcorn warm houd, en de verlichting 

de bovenste laag warm houd. 

Schoonmaken: 

U dient na het gebruik het toestel grondig schoon te maken! Volg onderstaande 
stappen: 
Stap 1 Zet alle schakelaars uit en haalt de stekker uit het stopcontact! 

Laat de machine eerst afkoelen vooraleer u verder gaat met 
volgende stappen. (let op: de ketel is heel warm!) 

Stap 2 Het glas, het plafon en de bodemplaat mogen met een doorsnee 
schoonmaakmiddel gereinigd worden. Gebruik geen 

schuurmiddel! De deuren zijn van kunststof, voorkom krassen! 
Maak de machine niet te nat, alles licht vochtig reinigen. 

Stap 3 Verwijder het roermechanisme waardoor de ketel en deksel 

makkelijk te reinigen zijn. 
Stap 4 De machine goed afdrogen en op een droge plaats opbergen. 
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Deze producten zijn aanwezig: 

 Popcorn-machine
 Mais

 Suiker
 Schep
 Zakjes/doosjes

U moet zorgen voor: 

 Stroomvoorziening 230V (stopcontact)
 +/- 1m opening voor de machine (kant van de deuren)


