Installation
Din nya popcornmaskin är färdigmonterad vid leverans. Det enda du behöver göra är att
vända på knopparna på dörrarna samt sätta knopp på uppsamlingskärlet som sitter i botten på
popcornmaskinen och att ta bort ev. plastfilm och tape. Glöm en att ta bort tapen som sitter
högst upp på omrörarens axel.

Kontroller och deras funktion
Det finns 3 strömbrytare på popparen.
Ligthts and Warmer (belysning och värmare) Sätter på värmeelementet i botten på
popcornmaskinen som håller popcornen varma samt belysningen.
Kettle motor (omröraren) Slår på omröraren i grytan.
Kettle Heat (värme gryta) Sätter på elementet i grytan.

Mängd majs och olja
Popparen är utrustad med en 6oz (177ml) gryta och till den medföljer ett majsmått och ett
saltmått. Vi rekommenderar att du använder kokosfett när du poppar popcorn. Popcorn
poppade i kokosfett håller sig fräscha längre och kokosfettet tål högre temperatur än andra
fetter vilket gör att grytan blir lättare att göra ren. När du poppar bör du använda vårt salt som
är finare malt än vanligt salt. Vanligt salt är för grovt och kommer inte att fastna på popcornen
utan kommer att ligga kvar i botten på grytan och popcornen kommer inte att vara salta.
Mängder:
Majs.
Olja
Salt

177 ml
60 ml
1 tesked

Så här poppar du popcorn
1. Slå på KETTLE HEAT och KETTLE MOTOR och vänta ca 6-7 minuter på att grytan
skall bli varm.
2. Häll först i kokosfettet och låt det smälta, tillsätt sedan rätt mängd majs och salt och
stäng locket på grytan.
3. När popcornen har poppat färdigt, tar ca 3-4 minuter, är det dags att tömma grytan
genom att vrida handtaget motsols.
4. Sen är det bara att börja om vid punkt 2 igen. Poppa alltid 3-5 satser för bästa resultat.
5. När du poppat färdigt stänger du av KETTLE HEAT och KETTLE MOTOR samt
låter dörrarna stå öppna i några minuter för att låta grytan svalna något.
Ha alltid dörrarna till popparen öppna och lämna aldrig popparen utan uppsikt under
tiden du poppar popcorn.

Daglig rengöring
Vid dagens slut skall maskinen tömmas på popcorn. Packa gärna popcornen i plastpåse så kan
du använda dem nästa dag.
Grytan skall torkas av in och utvändigt med trasa, gärna innan maskinen hunnit bli helt kall.
Om grytan plockas bort för rengöring är det viktigt att grytan aldrig sänks ner i vatten,
vilket kan medföra elfel – kortslutning. Diska ALDRIG grytan i diskmaskin.
Rutorna skall rengöras med ett milt rengöringsmedel, fönsterputs kan användas på glasrutorna
men ska undvikas på dörrarna då plexiglaset blir förstört av ammoniaken i fönsterputsen.
Taket i popcornmaskinen är något som ofta glöms, det blir lika fett som rutorna och både ser
och luktar illa efter ett tag.
Plåten i botten torkas med trasa och kassetten under plåten töms på de korn som inte har
poppat.
Utsidan på maskinen torkas med trasa och milt rengöringsmedel.
Att rengöra maskinen tar ca 10-15 minuter och är inte speciellt jobbigt om du gör det
dagligen.
Att göra ren en maskin som inte görs ren dagligen tar flera timmar och är inte speciellt
fräscht.
Lycka till.

