
Gebruiksaanwijzing Popcorn

1. Verwarmingselement inschakelen
2. Roerstaaf inschakelen
3. Ruime hoeveelheid olie toevoegen (bodem van de pan goed bedekt!). 
4. Olie gedurende 5 minuten laten opwarmen
5. 1 grote maatbeker (of koffie kopje) popcornmaïs toevoegen
6. 1 kleine / halve maatbeker (of 1/2 koffie kopje) suiker toevoegen
7. de popcorn komt vanzelf uit de pan
8. Als er geen ploffen meer zijn, de pan pas omdraaien en de pan goed legen. 
9. Nieuwe olie toevoegen en de stappen in dezelfde volgorde herhalen. 
10.Indien er niet meer wordt gebakken, verwarmingselement en roerstaaf uitschakelen. 

(eventueel klein beetje olie toevoegen) 

Smakelijk! 

Schoonmaak Popcorn
De machine dient weer schoon retour!

1. Laat de pan afkoelen
2. Draai de stekker met een kwart slag los, en kantel de pan uit de houder. 
3. Maak de pan zo goed als mogelijk schoon, LET OP! De onderkant mag niet te nat 

worden aangezien hier de kabels naar binnen lopen. Het beste is het om de pan met 
een natte schuurspons en afwasmiddel schoon te maken. Het is niet erg als de bodem 
zwart blijft. 

4. Glazen wanden met afwasmiddel schoon maken
5. Bodem en plafond goed schoon maken met afwasmiddel
6. Metalen lade legen en schoonmaken. 
7. Controleer of alle onderdelen weer retour komen:
- Popcorn Schep
- Maatbeker(s)
- Ketel
- Voorklep 
- Lade
- Stroom Kabel
- Gebruiksaanwijzing

Oplossen van Problemen
- Als ik het verwarmingselement inschakel valt de stroom zekering uit 
Test of een andere stroom aansluiting wel werkt (bv. die van de buren) of gebruik de 
bijgeleverde korte verleng kabel om het probleem op te lossen. 
- De machine is niet schoon
We doen ons uiterste best om de machines schoon te maken en te houden, na de eerste 
batch popcorn bakken zal de machine direct onder de olie zitten, dit is normaal. We 
verwachten dat u de machine in dezelfde staat retour brengt als u deze van ons heeft 
ontvangen. 
- Ik heb een ander probleem
Neem gerust contact op via: 085-002-0026 of per E-Mail: info@happyrent.eu 

Let op! Bij het niet schoon retour brengen van de popcornmachine brengen we € 50 
schoonmaak kosten in rekening! 

mailto:info@happyrent.eu

