
Mais 

BRUKERVEILEDNING 

Gold Medal Econo 14 popcornmaskin (14 oz) - ordinær 
 
 

 

 
Mål (LxBxH): 71×51,5×89 cm 
Vekt: 35 kg 
Strøm: 230V 1420W 
 
Maskinen leveres alltid med spade for å helle popcorn i begrene. 
Avhengig av bestillingen leveres maskinen med målebeger for mais 
og salt i tillegg. Popcornspade og målebeger skal leveres tilbake.   
 
Maskinen må alltid transporteres stående.  
 
NB! Maskinen må kun benyttes med fett eller olje beregnet for 
popcornmaskin. Det må ikke benyttes bordsalt i kjelen, kun 
spesialsalt for maskinen. Feil ingredienser vil skade maskinen.  

 
BRUK: 

 

1. Oppstart 
Kontrolleren at bryterne på bryterpanelet er slått av før du setter i støpselet. Benytt 
alltid en jordet stikkontakt.  
 
Slå på lys og varme i kabinettet ved hjelp av bryteren helt til høyre.  
 

 

2. Slå på kjelevarme og motor 
Sjekk at popcornkjelen er tom før du starter. Slå på bryterne for kjelevarme og 
kjelemotor, vent 4 minutter til kjelen er varm. 

 

Popp popcorn ved bruk av porsjonsposer 
Åpne 2 poser med porsjonsfett/olje og tøm hele innholdet i popcornkjelen. La fettet 
smelte.  
 
Åpne 2 poser med mais og tøm hele innholdet i kjelen. Maskinen starter å poppe og 
lokket på kjelen åpner seg, popcorn kommer ut på begge sider. Når poppingen avtar, 
tøm kjelen to ganger ved hjelp av håndtaket. 
 
Gjenta poppingen eller slå av kjelevarme og kjelemotor.  
La lys og varme i kabinettet stå på slik at popcornet holder seg varmt.   
 

ELLER 

 
 

Popp popcorn ved hjelp av målebeger 
Åpne 2 poser med porsjonsfett/olje og tøm hele innholdet i popcornkjelen. La fettet 
smelte. 
 
Fyll ett strøkent målebeger med mais. Fyll en strøken skje med popcornsalt og hell 
saltet over maisen. Tøm mais og salt i kjelen. Maskinen starter å poppe og lokket på 
kjelen åpner seg, popcorn kommer ut på begge sider. Når poppingen avtar, tøm kjelen 
to ganger ved hjelp av håndtaket. 
 
Gjenta poppingen eller slå av kjelevarme og kjelemotor.  
La lys og varme i kabinettet stå på slik at popcornet holder seg varmt.   
 

 
NB! VEILEDNINGEN SKAL LEVERES TILBAKE! 
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ETTER BRUK / RENGJØRING: 

 1. Slå av maskinen og trekk ut støpselet 
Slå av de tre knappene på bryterpanelet og trekk ut støpselet. 
 

 

 

2. Tøm maskinen for rester 
Sørg for at kjelen er helt tom. Tøm kabinettet og skuffen for popcornrester. Løft opp 
bunnplaten og fjern alle restene. Bruk gjerne en støvsuger for å bli kvitt alt.  

 3. Vask delene 
Vask målebeger, skuffen, frontpanelet og popcornspaden med oppvaskmiddel (Zalo e.l). 
Skyll godt av alle delene etterpå og tørk av.  
 
Bunnplaten med varmeelement tørkes av med fuktig klut. Denne inneholder elektronikk 
og må ikke vaskes i vann. 
 
NB! Kjelen som sitter i popcornmaskinen skal ikke vaskes, vi rengjør denne. Ingen av 
delene kan vaskes i oppvaskmaskin. 
   

 

 

4. Rengjør kabinettet innvending  
Rengjør kabinettets innside ved hjelp glassrengjøring (Jif Universal e.l) og lofritt 
tørkepapir. Gjenta rengjøringen frem til maskinen er helt ren for fettrester. 

5. Rengjør maskinens yttersider  
Rengjør maskinens yttersider ved hjelp glassrengjøring (Jif Universal e.l) og lofritt 
tørkepapir. Husk også å tørke av strømkabelen.    
 

 6. Monter delene  
Monter tilbake skuffen, bunnplaten og frontpanelet etter at maskinen er vasket og helt 
tørr. Popcornspaden og eventuelle målebeger skal ligge løst i kabinettet. 
    

 
TIPS 

- Sørg for å ha poppet 2-3 runder med popcorn før gjestene ankommer og slå deretter av kjelen. Lag mer 
popcorn ettersom kabinettet tømmes.   

 
- Ferdig popcorn kan avkjøles og oppbevares i lufttette poser. Popcornet holder seg sprøtt og kan serveres ved 

en senere anledning.  
 
 
VANLIGE FEIL / PROBLEMLØSNING: 

Kjelemotoren går ikke rundt Sjekk at kjelen sitter i rett posisjon slik at tannhjulene treffer hverandre. 
Kontroller at det ikke er noe i kjelen som blokkerer for rørepinnen. Sjekk at 
bryteren for kjelemotor er påslått. 
 
NB! Dersom kjelemotoren ikke går rundt kan ikke maskinen benyttes! 

Kjelen blir ikke varm Sjekk at det er strøm i kontakten du har koblet maskinen til. Kontroller at 
popcornkjelen er koblet til kabinettet, vri på kontakten og kjenn etter at den 
låser (den skal ikke kunne trekkes ut uten å måtte vris tilbake). Sjekk at 
bryteren for kjelevarme er påslått. 

Det tar lang tid å poppe popcorn  
 
(mer enn 5 min per popping etter at 
kjelen har varmet seg opp i 4 min) 

Sjekk at maskinen har tilstrekkelig spenning, spenningen skal være 230V. 
Ved bruk av lange skjøteledninger frem til maskinen kan det oppstå 
spenningstap. 

 Spørsmål eller problemer? Vakttelefon kontaktes på 22 12 08 38, tastevalg 9  

Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise. 

Vaskes 

Tørkes av 


