
  
   

    

Gebruiksaanwijzing/opbouw POPCORNMACHINE 

 

 Benodigdheden  
 Smalle aluminium beker (voor mais, kan ook plastic zijn).  

 Kleine aluminium beker (voor mais, kan ook plastic zijn).  

 Spatel (dient u zelf te verzorgen).  

 Popcornschep.  

 Sla olie (dient u zelf te verzorgen).  

 Vrije groep 16 amp. 230 volt (zorg voor een dikke verleng kabel van 2,5 kwadraat met een lengte 
van maximaal 15 meter.  

 

Belangrijk  
Stroom moet echt goed zijn, dus echt een vrije groep 16 amp. Van 230 Volt. En verleng kabel   van 
maximaal 15 meter van 2,5 kwadraat met randaarde.  

Popcorn maken  
Stap 1. Zet alle schakelaars op ‘’off’’ en stop de stekker in het stopcontact.  

Stap 2. Zet de knop van light (lamp) op ‘’on’’.  

Stap 3. Zet de knop van popperheat/kettelhat op ‘’on’’ (controlelamp gaat branden).  
 
Ketel 15 á 20 minuten warm laten worden.  
Stap 4. Zet de motor op ‘’on’’ (popcornmixer gaat draaien).  

Stap 5. Haal de deksel van de pan en hang dit boven in het haakje (indien haakje aanwezig is).  

Stap 6. Vul de pan met ¾ beker popcorn (smalle beker).  

Stap 7. Voeg onmiddellijk ¼ cup olie (slaolie) toe en ¼ beker popcornsuiker (smalle beker). De 
popcorn wordt nu gepoft.  
 
Tijdens het poppen deurtjes OPEN.  
Stap 8. Als het geknetter ophoud is de popcorn klaar.  

Stap 9. Houd de pan schuin en de popcorn valt op de warmhoudplaat.  

Stap 10. Maak de pan leeg met een houtenspatel en u kunt weer opnieuw beginnen.  
 

Belangrijk  
Laat de pan niet verwarmen wanneer u geen popcorn poft en klop de pan niet leeg. Dus indien u niet 
doorgaat: motor uit, heater uit.  

Schoonmaken  
De pan kan schoongemaakt worden met een vochtige zachte doek, terwijl alles nog warm is. Het is 
van belang om dit regelmatig te doen, om inbranden te voorkomen.  



  
 
Waarschuwing  

 Pan en verwarmingskast nooit onderdompelen in water, dit beschadigt de elektrische 
elementen.  

 Nooit staalwol of dergelijke gebruiken, dit geeft krassen in de nikkel laag.  
 

Storing  
Indien het pannetje te lang warm wordt gehouden zonder poppen, dan kan het losse gewichtje 
onder in de pan wat op het roerstaafje rust vastlopen.  
Dit is te verhelpen door het pannetje eruit te halen en het gewichtje vrij te maken van vaste 
aangekoekte resten  
Eventueel met warm water.  

Belangrijk  
GEEN WATER OP ELEKTRISCHE DELEN MAAR ALLEEN IN HET PANNETJE. Plaats het spelbord van de 

attractie in de steunen, hang de bel in de buik van de voetballer. De speler mag nu van een vooraf 

bepaalde afstand de bal proberen door te gaten te schieten of te gooien. Elke speler mag 3 keer 

proberen. De punten staan op het bord aangegeven. Laat je de bel rinkelen dan krijg je 5 punten 

extra. 

Kan natuurlijk ook bij/voor andere sporten gebruikt worden zoals handbal, volleybal etc. 


