
 

ALL STAR 8oz POPCORNMASKIN 

Bruksanvisning: 

Plasser popcornmaskinen på vognen eller på et bord. 
Unngå vann i nærheten av maskinen.  

Koble maskinen til et vegguttak. Kontroller at vegguttaket er et normalt 
husholdningsuttak, 230 V, 50 Hz, C & F-uttak (norsk standard). 

Maskinen har 3 knapper: 

Warmer / Stirrer / Pot Heater 

 

             Warmer ( I ) – Setter på lampen som er montert i maskinen. 

              Stirrer ( II ) -  Aktiverer den roterende delen i kjelen. 

              Pot Heater ( III ) – Gir varme og kraft til motor og popcornkjelen. 

Sjekk at maskinen er korrekt montert før du starter den. 

1. Hell alt innholdet fra 8oz porsjonsforpakningen i popcornkjelen. 
2. Steng lokket på kjelen og steng døren. 
3. Skru på Warmer (I) Stirrer (II) og Pot Heater (III) 
4. I løpet av 2-3 minutter starter poppingen.  
5. Når poppingen avtar, skrur du av Stirrer (II) og Pop Heater  (III).  
6. Rist/hel ut popcorn som er igjen i kjelen. Husk at kjelen er varm.  
7. Warmer (I) kan fortsatt vær skrudd på, da den holder popcorn 

varmt og ferskt. 

VIKTIG!! Benytt aldri flytende sukker eller honning i popcornkjelen. 
Det kan skade kjelen og i tillegg skape mye røyk. Unngå å søle med olje 
på og rundt maskinen da dette kan føre til brann. 

Trenger du mer popcorn bruker du samme prosedyre som 
beskrevet ovenfor. 

 

 

 

 
 



 

 
 
RENGJØRING. 
 
Ta ut strømkontakten før rengjøring. 
 

Tørk ut overflødig fett med husholdningspapir fra kjelen og lokket når du 

er ferdig med å poppe. Kjelen skal tørkes innvendig og utvendig med 
papir, helst før maskinen er fullstendig kald. 

OBS!  

Hvis kjelen er fjernet for rengjøring, er 

det viktig at den aldri senkes i vann, 

eller kommer i kontakt med vann, noe 

som kan føre til elektrisk kortslutning.  

Kjelen må ikke kjøres i oppvaskmaskin! 

 

Sidevegger og dører skal rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel. 

 

Glem ikke at taket inne i popcornmaskinen også må rengjøres. 

 

Platen i bunnen skal tørkes og kassetten under platen tømmes for 

popcornmais. 

 

Utsiden av maskinen skal tørkes med papir og mildt vaskemiddel. 

 

HUSK at rengjøring av maskinen tar ca. 5-10 minutter og er ikke spesielt 

vanskelig hvis du gjør det daglig.  

 
En ren og pen maskin lever lengre! 

                                                 LYKKE TIL!     


