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Bedieningspaneel popcorn-apparaat: 
 

 Kettle heat 
 Kettle motor 
 Lights and warmer 
 

De  “Kettle heat” zorgt ervoor dat de pan warm wordt. 
De “kettle motor” zorgt dat het roerwerk gaat draaien. 
De “lights and warmer” zorgt voor de verlichting én dat de popcorn warm blijft. 
 
Stap 1 :    Zet de verlichting aan. ( “lights and warmer”). 
Stap 2 :    Zet “kettle heat”aan en laat de pan circa 8 minuten op temperatuur  
       komen. 
 
Inmiddels heb je klaarstaan : 

- maatbekertje gevuld met 35cc olie.(kunststof schepje met steel tot onder het 
rode gedeelte vullen). 

- “schuine” bekertje gevuld met maïs. 
- bekertje voor de 1/2 gevuld met suiker. (of  1 maatschepje of koffielepeltje 

met zout)  
 
Stap 3 :    Zet het roerwerk aan ( Kettle motor ). 
 
Voer stap 4, 5 en 6 achter elkaar uit. 
 
Stap 4 :    Schepje met olie in de pan gieten. 
Stap 5 :    Bekertje met maïs in de pan. 
Stap 6 :    Bekertje met popcornsuiker (zout) in de pan. Deksel sluiten. 
 
Na circa 4 minuten begint de maïs te poffen. De deksels van de pan komen omhoog en 
de popcorn begint uit de pan te vallen. 
 
Stap 7 :    Wanneer je bijna geen gepof meer hoort, roerder uitzetten en de pan 
                omkeren. Verwijder nu de laatste popcorn met een houten pollepel. Laat de 
                pan weer rustig terugkeren in zijn beginstand en zet de roerder weer aan. 
       Let op dat de tandwielen goed in elkaar grijpen. 
                Herhaal stap 4 t/m 7 zolang je popcorn wilt bereiden. Indien je voldoende   
                popcorn hebt, dan de “Kettle “heat” én de “Kettle motor”uitzetten. ( de 
                2 linker schakelaars ). De rechter schakelaar kun je de hele dag aan laten 
                staan.  
 
Regelmatig met de pollepel door de popcorn roeren anders gaat deze aan elkaar plakken. 
Onder de bodemplaat bevindt zich een lade die je regelmatig moet ledigen. 
 
 
LET OP: de pan mag nooit ondergedompeld worden in water !!! 
 


