
Bedieningspaneel: 
De schakelaars bevinden zich binnen in de bakruimte bovenaan.

• Lights, warmer (rechtse knop)
• Kettle heat (linkse knop)
• Kettle motor (middelste knop)

Stap 1: Steek de stekker in het stopcontact. 
Stap 2: Zet de verlichting aan (lights – rechtse knop)
Stap 3: Zet kettle heat aan en laat de ketel 10 minuten op temperatuur komen.
Let op dat de tandwielen in elkaar grijpen!
Inmiddels heeft u klaarstaan:

• 1 maatje olie 80ml (maatbeker rood volledig vol met olie)
• Bekertje tot 8 OZ (ounces, ons) gevuld met maïs.

Stap 4: Zet de Kettle motor aan (middelste toets)
Voor stap 5, 6 en 7 na elkaar uit:
Stap 5: doe de olie in de ketel (rode maatbeker volledig vol met olie)
Stap 6: doe het bekertje maïs in de ketel.
Stap 7: hetzelfde bekertje vul je met 1/3 à ¼ met suiker en giet je in de ketel. Doe het deksel dicht! 
Indien gewenst kan je ook zout bijvoegen. Na ongeveer 2 minten begint de maïs te poffen, de 
deksels komen omhoog, de popcorn begint uit de ketel te vallen. 1 minuut later neemt het poffen af. 
U hoort bijna geen gepof meer.
Stap 8: keer de ketel met de dumphendel, verwijder de laatste popcorn met een houten lepel. Zet 
de ketel terug in horizontale stand. Let op dat de tandwielen in elkaar grijpen!

Herhaal stap 5-6-7-8 tot u voldoende popcorn heeft.
Voldoende popcorn?
Schakel de kettel motor en kettle heat uit.
De verlichting mag aanblijven, zodat de bodemverwarmer ingeschakeld blijft.
Schoonmaken van de machine:
Onder de bodemplaat bevindt zich een lade/schuifje die de niet gepofte maïs opvangt nadat u af en 
toe met de houten lepel door de popcorn gaat. Deze lade moet u af en toe leeg maken.
De ruitje, plafond en bodem kunt een doorsnee reinigingsmiddel (geen schuurmiddel) 
schoonmaken. De deurtjes zijn van plexiglas en kunnen niet met een schuurmiddel worden 
behandeld (enkel ontvetten). De ketel kunt u bijhouden door deze af en toe met een kopje water uit 
te koken. Deze mag niet ondergedompeld worden in water!!!! Elektriciteit!!!!
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