
Handleiding popcornmachine 
 
Algemeen 
Lees voor gebruik altijd eerst de handleiding. In de handleiding vindt u 
belangrijke informatie over het gebruik en de veiligheid van de 
popcornmachine. Het gebruik van de popcornmachine anders dan in de 
handleiding beschreven, is niet toegestaan. 
 
Betekenis symbolen 
 
Turn: Roermechanisme 
Heat: Verhitting van de ketel 
Power & Light: Verlichting en bodemverwarmer 
 
Bereiding 
 
Volg onderstaande stappen voor de bereiding van de popcorn: 
 

1. Steek de stekker in het stopcontact 
2. Zet de schakelaar  ‘Power & Light’ aan 
3. Zet de schakelaar  ‘Heat’ aan en laat de poppot gedurende 10 minuten op 

temperatuur komen 
4. Zet de ‘Turn’ schakelaar aan zodat het roermechanisme gaat draaien; 
5. Schenk een laagje olie in de poppot 
6. Laat de olie een minuut warm worden, tot er stoom uit de poppot komt 
7. Meng (met het meegeleverde bekertje) 1 bekertje mais en 0,5 bekertje popsuiker 

door elkaar in de daarvoor meegeleverde plastic kom. Wanneer u zoute popcorn wilt 
maken, voegt u, in plaats van de suiker, 1 theelepel zout toe; 

8. Open de klep van de poppot en schenk de gemixte mais en popsuiker/-zout in de 
poppot (Let op! De poppot is heet!) en sluit de klep weer, zodat het popproces kan 
beginnen; 

9. Na ongeveer 2 tot 3 minuten zal de eerste gepofte mais (de popcorn) uit de pot 
komen. 

10. Wanneer er geen regelmatige plopgeluiden meer te horen zijn, is het popproces 
klaar en kan de poppot worden leeggekiept. 

 
Wilt u meer popcornporties maken? 
 
Wanneer u meer popcorn wilt maken, zorg er dan voor dat de poppot leeg is gemaakt en 
herhaal stap 4 tot en met 10. 
 
Bent u klaar met popcorn maken? 
Zet de schakelaar ‘Heat’ en de schakelaar ‘Turn’ uit en laat de schakelaar ‘Power and 
Light’ aan. Hierdoor blijft de popcorn vers en warm. 
 
 



 
 
Let op! 
 

● Loop nooit weg tijdens het popproces. 
● Schakel de knop ‘Heat’ en ‘Turn’ uit wanneer er geen popcorn gemaakt wordt. 
● Veeg de bodemplaat aan de onderkant van de popcornmachine af en toe leeg. 
● Indien u het apparaat niet gebruikt of binnen zeer korte tijd niet gebruikt, schakel dan 

te allen tijde het apparaat volledig uit. 
● Let erop dat de popcornmachine warme delen kan bevatten. 
● Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat volledig is 

uitgeschakeld. 
 
Reiniging 
 
Nadat het popproces 4 tot 5 keer is herhaald, is het verstandig om de popcornmachine te 
reinigen. Hierdoor voorkomt u aanbranding van de popcorn. 
 

1. Zet alle schakelaars uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 
2. Giet 300 tot 500 ml water in de poppot en zet de ‘Heat’ schakelaar aan (gebruik geen 

schoonmaakmiddelen!). 
3. Giet na 1 tot 2 minuten koken het water uit de poppot, bijvoorbeeld in de 

meegeleverde plastic kom (niet in de machine zelf). 
4. Indien nodig, herhaalt u dit proces meerdere malen.  

 
Heeft u vragen? 
Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, kunt u contact opnemen 
met HS Events B.V. : 071-331 53 34 of 06-185 44 269. 
 


