
 

 
Werking  Popcornmachine 

 
 
Op het bedieningspaneel zitten drie knoppen: 

 Light & Warmer verlichting en bodemplaatverwarming. 
 Kettle Motor  roerwerk in de ketel. 
 Kettle Heat  verhitting van de ketel. 

 
U wilt popcorn gaan maken: 
Stap 1  Zet de Light & Warmer schakelaar aan 
Stap 2  Zet de Kettle heat aan en laat deze 10 minuten op temperatuur komen 
 
Inmiddels heeft U klaarstaan: 
-kleine bekertje met een bodempje olie 
-grote bekertje met 2/3e mais 
 
Stap 3  Zet de Kettle motor aan (het roerwerk gaat draaien) 
Stap 4  Kiep de olie in de ketel 
Stap 5 Kiep de mais in de ketel en vul direct het bekertje met 1/3e popcornsuiker en 

kiep deze ook in de ketel direct achter de mais aan. Doe het deksel dicht. De 
mais begint na ongeveer 1 minuut te poffen, na 2 minuten komt het deksel 
vanzelf omhoog en begint de popcorn uit de ketel te vallen, na 3 minuten is de 
ketel vrijwel uitgepoft (U hoort ook bijna geen gepof meer!)  

Stap 6 Keer de ketel om en verwijder de laatste popcorn met de pollepel en zet de 
ketel terug in horizontale stand. 

 
Herhaal stap 4 t/m 6 tot U voldoende popcorn heeft. Indien U stopt, altijd de Kettle heat en 

kettle motor uitzetten. 
 

 Onder de bodemplaat bevindt zich een lade waar de spaarzame niet gepofte mais invalt, nadat U af en 
toe door de popcorn roert met de pollepel. Deze lade nu en dan legen.   

 De ruitjes (gehard glas) het plafond en de bodemplaat zijn met een doorsnee schoonmaakmiddel te 
reinigen (deurtjes niet met schuurmiddel) 

 Na verloop van tijd zal de baklaag in de ketel steeds dikker worden, U kunt de ketel af en toe (1 x per 
week als U iedere dag poft) uitkoken door de kettle heat aan te zetten en na 10 minuten een kopje water 
in de ketel te gooien (hierdoor blijft het draaimechanisme soepel lopen en kunt U bovendien de rest van 
de machine makkelijker schoonmaken door de vrijgekomen stoom).   
 

VVoooorr  hheett  sscchhoooonnmmaakkeenn  aallttiijjdd  aallllee  sscchhaakkeellaaaarrss  oopp  ““ooffff””  zzeetttteenn  eenn  ddee  
sstteekkkkeerr  uuiitt  hheett  ssttooppccoonnttaacctt  hhaalleenn  !!!!  
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