
 

Handleiding popcornmachine 
 
Om de popcorn zo goed en lekker mogelijk te maken hebben we voor u enkel punten en handige 
weetjes opgeschreven.  
 
1. Steek de stekker in het stopcontact  
2. Zet de “Kettle Heat” schakelaar aan, na +/- 4 minuten mogen ook de andere schakelaars aangezet 
worden, “Light”.  
3. Zet de “Agitator” schakelaar aan zodat de roermachine gaat draaien  
4. Kiep een scheutje olie in het pannetje. (klein bodempje)  
5. Laat de olie warm worden, er komt dan stoom uit het pannetje als deze warm is  
6. Doe 2 schepjes maïs in het pannetje  
7. Laat de deksel omlaag zakken  
8. Na ongeveer 2/3 minuten zult u zien dat de popcorn uit de pan komt gepopt  
9. Zet de “Agitator” schakelaar uit als u geen geluiden meer uit het pannetje hoort komen en de popcorn 
niet meer uit de pan gepopt komt.  
10. Duw de deksel tegen de magneet aan, keer met de hendel het pannetje om en haal alle popcorn uit 
het pannetje met de bijgevoegde houten lepel.  
LET OP, het apparaat is warm !!  
11. Na het leeg maken zet u het pannetje weer in de normale horizontale stand.  
12. Herhaal de stappen als u meer popcorn wilt bakken  
 
U wilt meerdere rondes popcorn bakken 
Herhaal dan de bovenstaande stappen nogmaals.  
 
Tips 
• Houd de schakelaar “Light” aan wanneer er nog popcorn in de machine ligt. Op deze manier blijft deze 
droog en lekker warm.  
• Zorg voor een goede stevige ondergrond  
• Niet alle maïs zal ontpoppen, maak dan ook af en toe de bodemplaat leeg  
• Verwijder de stekker pas als u alle schakelaars heeft uitgeschakeld.  
• Wanneer u geen popcorn bakt de “Kettle Heat” schakelaar uitschakelen  
 
Reinigen 
De popcornmachine dient schoon ingeleverd te worden. Wij reinigen de machine.  
Zorg echter wel dat er geen popcorn maar in het pannetje blijft zitten. 


