INSTRUKSJONSMANUAL
Great Northern Popcorn – Little Bambino

Gratulerer! Du har kjøpt vår bestselger Little Bambino Popcornmaskin
Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er en
husholdningsmaskin med innebygget popcorngryte som du kobler til elektrisitet.
Vi anbefaler derfor at du nøye leser gjennom manualen før du tar i bruk Little
Bambino popcornmaskin, og følger instruksjonene nøye for et optimalt resultat.
Popcornshop.no
post@popcornshop.no

VIKTIG INFORMASJON
Ved bruk av elektriske apparater og maskiner skal alltid følgende sikkerhetsforskrifter
følges:
-

Les alle instruksjoner før du benytter popcornmaskinen første gang.

-

Unngå å ta på flater som er varme (popcorngryten), benytt alltid
håndtak/knapper på maskinen

-

For å unngå elektriske støt fra maskinen, unngå å sette maskinen, ledningen
eller kontakten i vann

-

En voksen skal alltid ha tilsyn når barn håndterer maskinen

-

Ta ut kontakten av strømkontakten når apparatet ikke benyttes eller skal
rengjøres

-

La alltid varme deler (popcornkjelen) kjølne før du flytter på maskinen og før
rengjøring

-

Ikke forflytte maskinen når det er varm olje i popcornkjelen

-

Benytt ikke maskinen dersom det er skader på ledning, strømadapter eller om
maskinen ikke fungerer eller er skadet

-

Ikke benytt utstyr/redskap som ikke er tilpasset maskinen. Dette kan føre til
skader på maskinen og brukeren

-
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-

Popcorngryten er VARM og skal IKKE røres under prosessen med å poppe
popcorn eller rett etter at popcornet er ferdig poppet

-

Vær meget forsiktig når man tar i fliken på kjelen for å tilsette popcornoljen og
popcornmais

-

Oppbevar ikke maskinen i nærheten av varm gass, elektriske brennere eller i en
oppvarmet ovn

-

Skru av alle knapper (LIGHT og POP) før du trekker ut stikkontakten

-

Ikke benytt maskinen utendørs

-

Benytt maskinen kun til å poppe popcorn

-

Vær veldig forsiktig når du tar løs popcorn fra popcornkjelen. Benytt håndtaket
på yttersiden av maskinen for å riste løs popcorn i kjelen.

-

Vær veldig forsiktig slik at ikke glovarm olje kommer i kontakt med huden, noe
som kan gi brannskader

-

Plasser maskinen slik at den ikke gjør noe skade

-

Popcornmaskinen skal ikke forlates uten tilsyn så lenge den er i bruk eller står
med stikkontakten i el-uttaket. Maskinen skrur ikke seg av automatisk.

-

Ikke rengjør maskinen med slipende materialer eller rengjøringsmiddel som
kan skade.

-

Ikke benytt makt på noen av delene på maskinen

-

Ingen av delene på maskinen, unntatt plastskuffen og måleenhetene i plast, kan
vaskes i oppvaskmaskinen

-

Åpne aldri døren på maskinen mens popcornet poppes

Popcornmaskinen er laget for hjemmebruk.

Ledning med stikkontakt:





Du skal benytte medfølgende ledning
Dersom man har behov for skjøteledning skal denne være av samme kvalitet
som på maskinen
Det er viktig at man benytter maskinen i norsk kontakt, 230 V, 50 Hz, C&Futtak (norsk standard)
Pass på at ledningene ligger slik at det ikke er fare for at man snubler i disse
eller på annen måte kan skade seg

Spesifikasjon & deler:
2.5oz LITTLE BAMBINO
Model:

Little Bambino RED
Little Bambino BLACK
Kan i enkelte tilfeller også leveres i andre farger.

1. Dør med håndtak
2. Måleenheter
3. Plastskuffe
4. Popcornkjele
5. Maskinkabinett

Monteringsanvisning:
Ta ut alle delene i esken og legg de på et plan flate

1. Når du setter inn kjelen, er det viktig å samtidig trekke ut
spaken på siden av maskinen for å få satt kjelen på plass.
Sjekk at du enkelt kan helle på kjelen ved bruk av spaken på
siden av maskinen.

2. Sett stikkontakten i el-uttaket
på innsiden av maskinen.

3. Plasser plastskuffen i bunnen av maskinen

4. Sett døren på plass

Tilberedelse:

Om du benytter maskinen for første gang bør du tørke av/rengjøre maskinen,
vegger og popcornkjelen. Tørk av maskinen med en fuktig klut/svamp før du
starter opp maskinen. Følg instruksjonene for best mulig resultat og god
bevaring av popcornmaskinen.
Vi anbefaler sterkt våre egne porsjonsforpakninger og popcorntilbehør. Dette
kan du bestille på vår hjemmeside og er tilpasset våre popcornmaskiner. Vi kan
dessverre ikke garantere for eller gi support på andre produkter.

1. Plassér maskinen på en tørr og flat plass, gjerne kjøkkenbenken. Unngå vann i
nærheten av maskinen. Koble maskinen til et vegguttak. Kontrollér at
vegguttaket er et normalt husholdningsuttak, 230 V, 50 Hz, C & F-uttak (norsk
standard).
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Lampe – Skrur på lampen som er montert i maskinen
3. Sjekk at maskinen er korrekt montert før du starter den.
4. Sett kontakten i stikkontakten, og slå på POP-knappen og LIGHT-knappen,
varm opp maskinen i cirka 2-3 minutter.
5. Slå av POP-knappen og tilsett én porsjonsforpakning, eller popcorn og
popcornolje i løsvekt.
NB! Benytter du annen olje enn porsjonsforpakningen skal du bruke de
medfølgende måleskjeene. Bruk aldri mer enn anbefalt mengde.
6. Sett på POP-knappen og lukk igjen døren.
7. I løpet av 2minutter starter poppingen. Når poppingen avtar/slutter, skrur du
av POP-knappen. Rist/hel ut popcorn som er igjen i kjelen. Husk at kjelen er
varm. Vi anbefaler å bruke gryteklut/-vott.

Rengjøring og vedlikehold:
VIKTIG!










Etter at man har poppet popcorn vil popcornkjelen og andre deler av maskinen
være varme.
La kjelen kjølne og vær særdeles forsiktig slik at du ikke brenner deg.
Husk alltid å skru av POP-knappen når du ikke benytter maskinen
Ta ut stikkontakten når maskinen ikke benyttes

For høyest mulig kvalitet på både popcorn og popcornmaskin anbefaler vi
rengjøring etter hver 4. popcornbatch. Om du ikke har benyttet
popcornmaskinen på en stund vil vi anbefale at du alltid rengjør maskinen
grundig før bruk.
Pass på at maskinen har kjølnet før du setter i gang med rengjøring.
Rengjør alle deler av maskinen inklusive popcornkjelen med en fuktig
klut/svamp. Putt aldri deler av maskinen i vann eller i oppvaskmaskinen, men
rengjør for hånd.

www.popcornshop.no
post@popcornshop.no

