Handleiding Popcornmachine
Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen.
Apparaatgegevens;
Tafelmodel: Econo Pop 8
Capaciteit: ca. 100 porties per uur.
Aansluiting: 220 V randaarde
Vermogen: 1500 W
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om popcorn te produceren en mag alleen door een
volwassen persoon bediend worden !

WAARSCHUWING:
Gebruik alleen de door onze verstrekte suiker, maïs en zout , schade welke veroorzaakt
door het gebruik van verkeerd suiker, maïs en zout 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.
Machinebediening

1. Zet de schakelaar “Licht & bodemverw.” en de schakelaar “Ketel Verw.”, die zich rechtsboven in de
machine bevinden, op “AAN”
2. Laat de ketel 10 minuten voorverwarmen, dit geldt alleen voor de eerste maal poppen

LET OP: Zet de middelste schakelaar “Ketel Motor” na 5 minuten ook op “AAN”
3. Vul de ketel achtereenvolgens met;
- scheutje olie ongeveer 50ml en laat deze even warm worden
- 1 plastic maatbekertje maïs
- 0,5 plastic maatbekertje suiker (zeker niet meer !)
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)
- zet nu de schakelaar “Ketel Motor” op “UIT”
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. Pas op de ketel is warm!

5. Bij iedere volgende ketel poppen, worden de stappen 2 t/m 4 herhaald met uitzondering van het
voorverwarmen bij stap 2
6. Zet bij de laatste ketel poppen, de schakelaar “Ketel Verw.” op “UIT” op het moment dat de
popcorn snel uit de ketel komt

WAARSCHUWING !
Laat de “Ketel Verw.” op “UIT” staan, wanneer er niet gepopt wordt.

Reinigen:
Onder de bodemplaat bevindt zich een lade die de spaarzame niet gepofte maïs opvangt, nadat u af
en toe met de opscheplepel door de popcorn gaat zal deze door het rooster in deze opvanglade
vallen. Deze lade moet u af en toe legen.
1.Zet alle schakelaars uit en verwijder de stekker uit het stopcontact
2. Giet 300-500ml water in de poppot. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken!
3. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet de “Ketel Verw.” schakelaar op “AAN”.
4.Giet na 1-2 minuten koken het water uit de poppot in bijvoorbeeld een pan (niet in de machine
zelf)
5. Herhaal deze procedure 2 a 3 keer indien nodig
6. De ruitjes, plafond en bodem kunt u met een doorsnee mild reinigingsmiddel schoonmaken.
Absoluut geen schuurmiddel gebruiken !
Let op: Dompel de poppot nooit onder water en opletten met water bij de elektrische
componenten van de machine

Retour:
Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden mits inclusief reiniging door
Gefab is besteld
Wij wensen u veel succes en plezier.
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