POP-CORNIN VALMISTUSOHJEET
HUOMIO, SIVULTAMME LÖYTYY MYÖS POPPARIN VALMISTUS VIDEO!
(coinline.fi/vuokraus/popcorn-hattara/popcorn-hattara)
Aseta kone tukevalle pöydälle. Paina napit ”Kettle Heat” (Kattilan lämpö) päälle (ON) sekä ”Kettle Motor”
(sekoitusmoottori) päälle (ON). Kun nämä painikkeet ovat päällä, voit aloittaa pop-cornin valmistuksen.
TARKISTA, ETTÄ KATTILASTA TULEVA JOHTO ON KUNNOLLA KIINNI LIITTIMESSÄ.
Mikäli aloitetaan kylmällä laitteella, kestää noin 3-5 minuuttia ennen kuin kattila
saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Odota ensin tämä aika ennen kuin laitat kattilaan
kookosrasvaa (keltainen osa annospussista). Lisää maissit kun öljy on sulanut.
Pian jyvät alkavat poksahdella ja valmiit pop-cornit putoilevat kattilasta. Kun kaikki popcornit ovat valmiit, pyöräytä kattilan kädensijasta niin, että jäljellä olevat jyvät / popcornit tipahtavat ulos.
Joukossa on aina muutamia jyviä, jotka eivät valmistu ja ne putoavat pohjalla
olevaan laatikkoon. Muista tyhjentää tämä laatikko sopivin väliajoin. (Se sijaitsee ovien
alapuolella.)
Palauta kattila alkuasentoon. Kattila on nyt kuuma, joten rasvan, jyvät ja suolan voi
lisätä heti. (Kannattaa tehdä 2-5 satsia kerralla- jolloin säästää sähköä ja pop-cornin
laatu paranee.)
Kun pop-cornin valmistus lopetetaan on tärkeätä, että katkaisijat ”Kettle Heat” sekä
”Kettle Motor” suljetaan (OFF). Tarkista tämä aina! Ainoastaan katkaisija ”Warmer/Light”
voi olla päällä koko käytön ajan.
Laitteen ovet pidetään auki pop-cornin teon ajan, mutta siitä huolimatta vesi
kondensoituu laseihin. Tämä pyyhitään pois puhtaalla kankaalla tai talouspaperilla.
Muista, että puhdas laite myy enemmän! Pyyhi myös aina ylimääräinen rasva
kattilan ulkopuolelta kun olet valmistanut kaikki pop-cornit.
Laitteita puhdistettaessa on tärkeää, ettei kattilaa upoteta veteen. Tästä voi seurata oikosulku.
Erilliset ohjeet laitteen puhdistuksesta saat Coinline Oy:ltä. Kauttamme saat myös
kaikki tarvikkeet mitä tarvitset pop-cornin teossa.
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POPCORNKONEEN PUHDISTUSOHJE
•

Aloita irroittamalla laitteen virtajohto.

•

Puhdistaminen sujuu parhaiten kangasrätillä sekä lämpimällä astianpesuaineseoksella täytetyllä astialla.
Puhdistamiseen ei saa käyttää vahvoja liuottimia tai vastaavia aineita, koska kyseessä on elintarviketuote!

•

Irroita kattila ja nosta ulos koneesta

•

Pyyhi pahimmat rasvat laitteen sisältä sekä kattilasta. Huomioi ettei
laitteen osia missään tapauksessa saa upottaa veteen.

•

Vaihda vesi ja pyyhi kattila sekä laite puhtaaksi. Viimeiseksi kannattaa
pyyhkiä kuivalla rätillä.
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