Gebruiksaanwijzing Popcornmachine
Benodigdheden:
1. Popcornmachine
2. Schepje
3. Olie, mais en suiker of zout
4. Popcornzakjes
Gebruik van de popcornmachine:
1. Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond. De machine werkt op 220 Volt en verbruikt 1300
Watt. Indien u een haspel gebruikt rol deze dan altijd helemaal af.
2. Steek de stekker in een stopcontact met randaarde en schakel het apparaat in door de LIGHT knop om te
zetten. Er gaat nu een lamp branden.
3. Gooi een laagje zonnebloem olie in de ketel bovenin.Door de knop HEAT ook in te schakelen wordt het
pannetje bovenin verwarmd, na circa 5 minuten is deze warm.
4. Gooi 1 volle schep mais in de ketel en voeg de grondstoffen toe
Zout : 2 thee lepels
Zoet : Halve schep van de mais schep
6. Sluit het deksel en schakel de TURN knop in. Als u geen `gepop ́ meer hoort (2 á 3 min) de TURN knop
weer uitschakelen en deze leegkiepen (haal de hendel een klein stukje omhoog, draai naar links en laat
dan het pannetje zakken. Let op pannetje is heet!) Druk direct de HEAT knop UIT en laat het lampje van
de LIGHT aanstaan dit houdt de popcorn warm.
7. U kunt nu de popcorn uit het apparaat scheppen en in de zakjes uitserveren. Wilt u meer popcorn maken
herhaal dan bovenstaande stappen (wij raden aan een aantal porties voor te bakken).
8. Na gebruik het apparaat leeg scheppen en af laten koelen, hierna kan het schoongemaakt worden.
Gebruik hiervoor geen schuurspons of schuurmiddelen!
Voor uw Veiligheid:
* Tijdens het poppen de deurtjes dicht houden!
* Gebruik alleen de bijgeleverde maïs en suiker, andere zijn hier niet geschikt voor!
* Laat de machine goed afkoelen voordat u gaat schoonmaken!
* Haal de stekker altijd uit het apparaat voor u schoonmaakt!
* Giet geen water in de machine, maar gebruik een nat zacht doekje om deze schoon te maken!
Vervoer van de popcornmachine:
Zorg dat bij het vervoer alles stevig vast staan, zodat de machine niet kan beschadigen of vallen.
Tevens willen wij u erop attenderen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze aan u geleverd
zijn geretourneerd dienen te worden. Indien dit niet het geval is kunnen er schoonmaak en/of
schadevergoedingen in rekening gebracht worden.
Veel plezier!
Zijn er problemen of defecten bij de attractie, bel ons dan direct
op het noodnummer 06-17407992

