
Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Popcorn automaat popcorn automaat 1
ketel 1
Mais maatschep 1
Popcorn schep 1
fles olie 1
bak suiker 1
bak mais 1

Papieren zakjes ...

suikerschepje 1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto 

instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden 

gehouden.

Technische gevens popcorn machine

Werkterrein 1mx1mx1m( lxbxh)

Stroomvoorziening 230 volt (1x 3000 watt)

Totaal gewicht 25 kg.

Voorbereiding plaatsing popcorn machine

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe  voorwerpen en vervuilde grond.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Spelregels popcorn machine

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder, tevens maker van de popcorn.

Doel:zelf popcorn maken met uitsluitend  hiervoor bijgeleverde popcorn produkten (mais, popcornsuiker, olie)
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Stap 1: Bewaar alle spullen goed bij 

elkaar en hou rekening met regen, de 

machine kan niet tegen regen.

Stap 3: Zet de Popcorn machine op een 

stevige en veilige plek.

Stap 5: De pijlen geven de ophangbeugels 

aan voor “de ketel”.

Stap 2: Het is makkelijk dat de 

ingrediënten die nodig zijn dicht bij de 

popcorn machine staan.

Stap 4; Indien “de ronde ketel” niet in de 

machine gemonteerd is, plaats de ketel in 

de houder.

Stap 6: Plaats eerst de achterkant en dan 

de voorkant waar de  zwarte hendel zit.
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Stap 7: De aansluiting van de stekker van 

de ronde ketel komt in de bovenkant van 

de popcorn machine.

Stap 9: Steek de stekker in de haspel die 

geheel dien te zijn afgerold.

Stap 11: Als je de eerste keer de popcorn 

machine aanzet, duurt het enige minuten 

dat de ketel warm is.Je kan de 

bijgeleverde maatbeker vullen met olie en 

wacht tot deze warm is.

Stap 8; Steek de stekker op de juiste 

manier erin, deze kan maar op een 

manier.Als deze geplaats is kan je de 

stekker een slag omdraaien, zodat deze 

geborgd wordt.

Stap 10: Zet alle schakelaars aan, hierbij 

gaat bij iedere schakelaar  een groen 

lichtje branden.Als je stopt met popcorn 

maken, alle schakelaars uitzetten!!!

Stap 12: Vul de bijgeleverde 

maatbeker(300 gram) met mais.
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Stap 13: Voeg de mais toe in de ronde 

ketel.

Stap 15: Voeg de suiker toe in de ketel, 

die je in de maatbeker hebt. 

Stap 17: Wacht tot de mais tot popcorn 

ploft, deze “loopt over”.

Stap 14: Gebruik een maatbeker om de 

gele suiker te vullen, ongeveer ½ van de 

maat popcorn.

Stap 16: Doe het klepje dicht, zodat de 

warmte sneller bereikt word.Pas op Ketel 

is heet!!!

Stap 18: Indien je geen ploffen meer hoort 

of af en toe een, dan kan je de ketel om 

draaien, dmv de hendel naar beneden te 

bewegen.
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Stap 19: Als dan de “ketel’leeg is kan je 

weer met de maatschepje olie beginnen.

Stap 21: Maatbeker met gele suiker  

vullen en in de ketel toevoegen..  

Stap 23: Terwijl je wacht op de popcorn 

die nog moet ploffen, kan je alvast de 

popcorn in de bijgeleverd zakje doen en 

deze voor consumptie aanbieden.

Stap 20: Maatbeker met mais vullen en in 

de ketel toevoegen.

Stap 22:De popcorn weer omschudden 

als deze geheel uit geploft zijn.Als je geen 

popcorn meer wilt maken alle schakelaar 

uit zetten, zorg wel dat de ketel leeg is.

Stap 24; Tijdens het popcorn maken kunt 

u de lade aan de voorzijde links onderin af 

en toe legen.De machine maken wij zelf 

schoon met speciaal schoonmaakmiddel.  
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