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Betjeningsvejledning til Popcornmaskine  
 
FØR 

Øverst på popcornmaskinen sidder enten to eller tre knapper.  
 
Er den lejede popcornmaskine med to knapper: Et tryk på højre knap tænder varmen i gryden og 
”piskeriset”. Et tryk på venstre knap tænder lys og varmen i bundbakken, for at holde de poppede majs 
varme og sprøde.  
 
Er den lejede popcornmaskine med tre knapper: Et tryk på venstre knap tænder ”piskeriset”, et tryk på 
den i midten tænder varmen i gryden og bundpladen, og dermed holder popcornene varme og sprøde, og 
et tryk på den til højre knap tænder strøm og lys. 
 
UNDER 

Ved opstart tændes alle knapper, vent ca. 5 min til gryden er varm. 
 
Skær en fedtklump på ca. 2,5 x 2,5 cm, og put den i gryden, lad den smelte.  
 
Put derefter 1 dl majs + ½ teske salt i gryden og luk låget. 

 
Efter er par minutter løfter låget sig, og der kommer varme popcorn ud. Når der ikke popper flere majs. Løft 
låget og tøm gryden ved at udløse håndtaget i højre side. Og begynd forfra.  
 
Hold lågerne lukket under popning for ikke at spilde på gulvet, og gå aldrig fra popcornmaskinen under 
popning. 
 
EFTER 

Tag stikket ud af kontakten.  

Vent til gryden er kold. Tør det værste fedt af med køkkenrulle, inden rengøring påbegyndes. 

Følgende udtages til håndafvaskning med sæbevand: 

-  Bundplade (ligger løst nederst i maskinen) 
-  Opsamlingsskuffe (kan udtages) 
-  ”Klap” (kan aftages)  
-  Omrørerdelene i gryden (den kan udtages af pinden, der hænger  
    ned fra loftet, og det hule rør kan trækkes af pinden).  
-  Låg til gryde (kan tages af som det sidste) 
 
Fjern evt. skaller og korn fra rummet under den udtagelige bund. 
 
Slut af med at vaske alle glasflader af med sæbevand og herefter pudses med glasrens – også indeni.  
 
Gentag eventuelt processen indtil maskinen er helt ren. 
 
Der må ikke bruges metalgenstande eller skuresvampe. 
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INFO 

Vær opmærksom på, at maskinen bliver meget varm flere steder.  
 
Det er ikke tilladt at håndtere popcornene med plastikting (f.eks. handsker, skeer eller andet) da plastik 
kan smelte fast på bund og gryde. 
 
Vores popcornmaskiner kører på almindelig 230V. Strømforbruget er 6 ampere – ca. 1400 watt.  
 
Brug kun det af Kølemanden udleverede popcorn, popcornsalt og fedt i gryden - ingen andre krydderier. 
 
Det er ikke tilladt at sætte tape, herunder bl.a. gaffatape, fast på maskinen, da evt. limrester/ fjernelse af 
tape kan påføre maskinen skader.  
 
VED PROBLEMER 

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52. 

 
Fejlfinding 
Omrører i gryden drejer ikke rundt, når popcornmaskinen er tændt - hvad skal jeg gøre? Prøv i første 
omgang at genstarte popcornmaskinen – hjælper dette ikke kontakt da Kølemanden. 
 
Der er ikke lys i popcornmaskinen, når jeg trykker på knappen for lys - hvad skal jeg gøre? Pæren kan være 
sprunget, men det forhindrer ikke i brug af popcornmaskinen.  
 
De poppede popcorn holder ikke varmen i popcornsbeholderen efter popning - hvad skal jeg gøre? 
Varmelegemet kan være sprunget i bunden af popcornmaskinen (under stålpladen). Kontakt Kølemanden. 
 
Spørgsmål 
Bliver popcornene hurtigt kedelige? Nej, man kan sagtens lave popcorn før gæsterne kommer. Men man 
kan også lave dem imens man serverer for sine gæster. Det er også lidt underholdende at se til, mens 
popcornene popper.  
 
Kan de poppede corn bruges dagen efter? Ja, hvis de poppede corn opbevares i en lukket plastikpose, kan 
de sagtens spises et par dage efter. Dog er de aldrig lige så sprøde som, når de lige er poppede.  
 
Jeg har egen popcornfedt og salt - må jeg bruge det? Nej, brug kun det af Kølemanden udleverede popcorn, 
popcornsalt og fedt i gryden - ingen andre krydderier eller anden slags salt. 

 
MÅ IKKE LØFTES MED LÅGERNE IND AD MOD KROPPEN 
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