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VALMISTELU
•	 Nosta kone hattarakärryyn tai tukevalle pöydälle käyttämällä laitteesta riippuen sivuilla olevia, tai päällä 

olevaa kahvaa.
•	 Älä nosta laitetta pyörivästä osasta! Tarkista että laitteen kytkimet ovat OFF – asennossa. Kytke pistoke 230V 

pistorasiaan.
•	 Täytä laitteen kuumennusosa (keskellä) sokerilla noin 90%:sti.
•	 Muoviverkko asennetaan pannukulhon sisäpuolelle muovikiinnikkeillä. Verkon 

tehtävänä on ohjata sokeria irti kulhon reunoilta, joka helpottaa myös puhdistusta 
käytön jälkeen.

•	 Lisää sokeria vain kun laite on pois päältä.
•	 Kytke moottori päälle (ON-asentoon) sekä lämpökytkin (Heat), ON – asentoon. 

Käännä lämpötilasäädintä myötäpäivään maksimiasentoon (mikäli laitteessa 
tällainen on). Tämä takaa lämmityselementtien nopeimman kuumenemisen ja 
hattaraa alkaa muodostua muutamassa sekunnissa. Älä käytä maksimitehoa koko 
käyttöaikaa!

•	 Laite toimii parhaiten, kun sokeria on riittävästi. Liian vähäinen sokerimäärä voi 
vahingoittaa lämmityselementtiä.

HATTARAN TEKO
•	 Ota hattaratikku tai pahviputki.
•	 Pidä kiinni tikun toisesta päästä etu- ja keskisormella sekä peukalolla.
•	 Upota tikku kevyesti kattilassa kehittyvän hattaramassan sekaan. Kun hattara tarttuu kiinni tikkuun nosta 

tikku sekä siihen tarttuva hattara-aines ja pyöritä siitä hattara.
•	 ÄLÄ PYÖRITÄ TIKKUA PANNUN SEINIÄ VASTEN! Tämä tiivistää hattarasokerin liian tiiviiksi.
•	 Jos hattarasokeri ei tartu tikkuun, siirrä sitä lähemmäksi pyörivää keskiosaa saadaksesi aluksisulanutta sokeria 

kiinnikkeeksi.
•	 Nosta tikku ylös ja pyöräytä kädellä ”kahdeksikko”. Tämä kuohkeuttaa hattaraa ja tekee siitä näyttävän 

näköisen.
•	 Kun hattaran teko lopetetaan, kannattaa sokeri käyttää loppuun ja polttaa se 

elementin pinnasta pois (täydellä teholla noin 30 sekuntia).
•	 Puhdistuksessa kytke virta pois ja pyyhi sokeripää ja ympäristö kostealla pyyhkeellä. Kattilan saa helposti 

puhtaaksi lämpimän suihkun alla, tai muulla lämpimällä vedellä.

HUOMIO, ÄLÄ KOSKAAN PÄÄSTÄ VETTÄ LAITTEEN KESKIOSAAN!

VINKKEJÄ:
•	 Jos jonoa on paljon, sulje lämpökytkin (Heat) sillä aikaa kun otat rahaa / annat tuotetta. Tämän jälkeen voit 

kytkeä laitteen päälle ja hattaraa valmistuu taas uudelleen. 
•	 Kääntämällä pyörivän osan nahkapalat alaspäin ja pitämällä ne puhtaana, 

nousee hattarasokeri kattilan seinälle josta sitä on helppo ottaa.
•	 Jos laite alkaa nykiä, siinä voi olla liian vähän sokeria tai se ei ole suorassa.
•	 Jos laite alkaa savuttamaan (polttamaan sokeria), käy se liian kuumana. 

Hattaran valmistusohjeet
HUOMIO, SIVULTAMME LÖYTYY MYÖS HATTARAN VALMISTUS VIDEO! 
(coinline.fi/vuokraus/popcorn-hattara/popcorn-hattara)
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