
 

Fun Pop )-+ oz. laite käyttöohje

Tarviketilaukset www.snackfood.fi/tilaukset 
tai tilaus: info@snackfood.fi 

• 4 oz. /kapasiteetti 50 litraa tunnissa
• Mitat: lev. 45 cm x syv. 44 cm x kork. 63 cm
• Laitetakuu 12 kk
• Laitepaino noin 22 kg
• Teho: 688 W
• Virta: 5,7 amp
• Lisätarvike: punainen popcorn-kärry

• 8 oz. /kapasiteetti 120 litraa tunnissa
• Mitat: lev. 50 cm x syv. 52 cm x kork. 79 cm
• Laitetakuu 12 kk
• Laitepaino noin 30 kg
• Teho: 1300 W
• Virta: 10,8 amp
• Lisätarvike: punainen popcorn-kärry



 



 

 
 
Pop Corn laitteen käyttöohje ja popcornin valmistusohjeet  

 

 
 
1-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. 
 
2-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).  
 
3-Lisää maissit kun öljy on sulanut. 
Pian jyvät alkavat poksahdella ja valmiit pop-cornit putoilevat kattilasta. Kun kaikki  
pop-cornit ovat valmiit, pyöräytä kattilan kädensijasta niin, että jäljellä olevat jyvät / pop-cornit 
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.) 
 
4-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.) 
 
5-Kun pop-cornin valmistus lopetetaan on tärkeää, että katkaisijat ”Kettle Heat” sekä ”Kettle Motor” 
suljetaan (OFF). Tarkista tämä aina! 
Ainoastaan katkaisija ”Warmer/Light” voi olla päällä koko käytön ajan. 
 
6-LAITTEEN OVET PIDETÄÄN AUKI AINA kun valmistat popparia, mutta siitä huolimatta vesi 
kondensoituu laseihin. Tämä pyyhitään pois puhtaalla kankaalla tai talouspaperilla. 
 
7-Muista, että puhdas laite myy enemmän! Pyyhi myös aina ylimääräinen rasva kattilan ulkopuolelta  
kun olet valmistanut kaikki pop-cornit. 
 
8-KUN PUHDISTAT LAITETTA:  On tärkeää ettei kattilaa upoteta veteen! 
Tästä voi seurata oikosulku. 
 
Kauttamme saat myös kaikki tarvikkeet mitä tarvitset pop-cornin teossa. 
www.snackfood.fi tai info@snackfood.fi 
 
Popcorn koneen puhdistus 
1-Aloita irroittamalla laitteen virtajohto. 
2-Puhdistaminen sujuu parhaiten kangasrätillä, joka on kostutettu käsitiskiaineella. 
Puhdistamiseen ei saa käyttää vahvoja liuottimia tai vastaavia aineita, koska kyseessä on 
elintarviketuote! 
3-Irroita kattila ja nosta ulos koneesta. Pyyhi pahimmat rasvat laitteen sisältä sekä kattilasta 
(kangasrätillä).  
Viimeiseksi kannattaa pyyhkiä kuivalla ja puhtaalla kankaalla. 
PS. Saatavana on popparikattilan puhdistustabletteja – ne on tarkoitettu palaneen lian 
puhdistukseen. 
 
HUOM: laitteen sisäosia ei saa upottaa veteen! Kattilassa on sähkövastukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Annosteluohje, kun käytät maissinjyviä  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annostelutaulukko / dosage instructions 
 
Kattilan koko 
Pot size 
 

Maissinjyvät /  
a grain of corn 

Öljyä /  
oil 

Suola / 
salt 

4 oz. ½ cup = 1,2 dl (noin 100 g) 1/6 cup = 0,4 dl = 55 g 0,4 tl 

6 oz. ¾ cup = 1,8 dl ¼ cup = 0,6 dl 1 tl 

8 oz. 1 cup = 2,4 dl 1/3 cup = 0,8 dl = 105 g 1 ½ tl 

12 oz. 1 ½ cup = 3,5 dl ½ cup = 1 dl 2 ¼ tl 

16 oz. 2 cup = 4,7 dl 2/3 cup = 1,4 dl 1 rkl 

32 oz. 4 cup = 9,5 dl 1 1/3 cup = 2,8 dl 2 rkl 

48 oz. 6 cup = 1,4 litraa 2 cup = 4,2 dl 3 rkl 

 
*Annostele oikea määrä  
öljyä, jyviä ja suolaa kattilaan (kts. annostelutaulukko).  
 
Mikäli käytät mega-pop-all-in-one raaka-ainetta, sinun tarvitsee vain leikata 
pakkaus auki ja pusertaa sisältö kattilaan. 
 
10 kg maissia  
-> 100 annosta (4 oz) 
-> 50 annosta (8 oz) 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

Koneen perusteellinen puhdistus tulee tehdä viikoittain, 
jolloin kone tyhjennetään ja kaikki sisäpinnat pyyhitään 
kostealla liinalla. 
 
Voimakkaiden pesuaineiden käyttöä tulee välttää.  
Rasva irtoaa melko helposti pinnasta, niin kauan kuin 
kaappi on lämmin. 
 
Mikäli mietoja pesuaineita käytetään pintojen 
puhdistukseen, niin lopuksi pyyhitään vedellä ja  
puhtaalla liinalla, ettei pintoihin jää pesuainetta. 
 
Kattila 
Kattila kannattaa pyyhkiä puhtaaksi käytön jälkeen tai 
päivän päätteeksi esim. kostealla talouspaperilla. Anna 
kuitenkin kattilan jäähtyä ainakin 30 min käytön jälkeen. 
Kattilaa ei missään vaiheessa saa upottaa tai huuhdella 
juoksevan veden alla. Kyseessä on sähkölaite ja mikäli se 
kastuu, niin se menee oikosulkuun ja silloin siinä on 
sähköiskun vaara. 
  
Mikäli popcornkone sammutetaan yöksi, niin siinä olevat 
valmiit popcornit tulee pakata elintarvikehyväksyttyyn 
pussiin, näin tuote säilyy myyntikuntoisena seuraavaan 
päivään. 
Jos jätätte popcornit koneeseen, niin laitteeseen pitää 
jättää valot päälle, jolloin koneen kaapissa oleva 
lämpövastus on myös päällä ja se pitää kosteuden poissa 
popcornista. 
  
Mikäli kattilan pohjaan on palanut kiinni rasvaa, niin sen 
puhdistamiseen löytyy varta vasten tehtyjä 
puhdistustabletteja, niitä saa tilattua SnackFood Oy:stä. 
 

Maskinens grundliga rengöring bör göras varje 
vecka, då maskinens töms och de inre ytorna 
torkas med en fuktig trasa. 
 
Användning av starka rengöringsmedel bör 
undvikas. Fettet lossar relativt lätt från ytorna så 
länge skåpet är varmt.  
 
Ifall milda rengöringsmedel används till att rengöra 
ytorna, måste ytorna slutligen torkas med vatten 
och en ren trasa, för att undvika att det blir 
rengöringsmedel kvar på dem. 
 
Kastrullen 
Det lönar sig att torka kastrullen ren efter 
användningen, eller i slutet av dagen, med t.ex. 
fuktigt hushållspapper. Låt kastrullen svalna 
åtminstone 30 min efter användningen innan 
rengöring. Kastrullen får inte läggas i/under vatten 
eller sköljas under rinnande vatten. Kastrullen i 
fråga är en elektrisk apparat, och ifall den blir våt, 
kan detta leda till kortslutning och risken för en 
elstöt uppstår. 
 
Ifall popcornmaskinen släcks för natten, måste de 
färdigt poppade popcornen packas i livsmedelgod-
kända påsar, vilka håller popcornen säljbara till 
följande dag. Ifall popcornen lämnas i maskinen, 
måste maskinens ljus lämnas på. Då hålls 
maskinens värme också på, vilket håller fukten 
borta från popcornen. 
 
Om fett brinner fast i bottnet av kastrullen, finns det 
speciella rengöringstabletter som tar bort fettet. 
Dessa kan man beställa rakt från SnackFood Oy. 

PESUTABLETTI (kettle pucks) 
 
Koneen koko 4-32 oz -> 1 tabletti  
Koneen koko yli 32 oz ->2 tablettia/tabletter 
 
Käyttöohje: kaada vettä popcorn koneen kattilaan,  
jätä kattilan yläreunasta n. 3-4 cm vajaaksi 
-lisää ”pesutabletti”  
ja laita kattilan lämmitys  
päälle/lämmitä kunnes  
vesi on n. +70°C (noin 10 min) 
-sammuta kattilan  
lämmitys ja anna ”pesutabletin”  
vaikuttaa vielä noin 30 min 
-tyhjennä kattila varovasti  
astiaan / ämpäriin ja huuhtele  
kattila huolellisesti muutama  
kerta, pyyhi sen jälkeen kattila  
kuivaksi ja puhtaaksi 
Turvalliset käyttöohjeet pakkauksessa. 
 
HUOM! ÄLÄ UPOTA KATTILAA VETEEN!  
(sähkövastukset kastuvat)  

 
TVÄTT-TABLETT 8 st/förpackning  (kettle pucks) 
 
Popcorn maskinens storlek 4-32 oz -> 1 tablett 
Maskinens storlek över 32 oz -> 2 tabletter 
 
Manual: häll vatten i popcornmaskinens gryta,  
lämna ca 3-4 cm från grytans kant. 
 
-lägg en "tvätt-tablett" i grytan och sätt på grytans 
värme, värm tills vattnet är ca +70°C (ca 10 min) 
-stäng av värmen och låt "tvätt-tablett" verka 
i ca 30 min 
-töm grytan försiktigt i en kärl/hink / skölj grytan noga 
några gånger och torka den sedan. 
 
Säkra bruksanvisningar i förpackningen. 
 
OBS! DOPPA INTE GRYTAN I VATTEN  
(elektriska motstånd blir blöta) 

Popcorn koneen puhdistus Popcornmaskinens rengöring 
 
 




