
            

 

 

 

 

INSTRUKSJONSMANUAL 

Great Northern Popcorn – Top Star 
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Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star.  

Dette er tilsvarende maskin som benyttes  

på sportsarenaer, messer, konferanser, tivoli, kino mv. Vi benytter kun de beste 

materialer og kompetanse når vi produserer våre popcornmaskiner.  

Vi anbefaler at du nøye leser gjennom manualen før du tar i bruk popcornmaskin,  

og følger instruksjonene nøye for et optimalt resultat. 

 

 

Popcornshop.no 

post@popcornshop.no 



VIKTIG INFORMASJON 

- Ved bruk av elektriske apparater skal noen grunnleggende sikkerhetsregler 

alltid følges. 

- Les alle instruksjoner før du tar i bruk popcornmaskinen.  

- Ikke rør noen varme overflater da dette kan gi brannskader.  

- Bruk alltid hendler og knapper på maskinen når dette er mulig. 

- For å unngå risiko for elektrisk støt unngå vannsøl eller sett maskinen eller 

ledning i vann. 

- Barn skal aldri benytte maskinen uten en voksens påsyn. 

- Trekk ut kontakten når maskinen ikke er i bruk. 

- La varme deler av maskinen kjøles ned før du flytter eller rengjør maskinen. 

- Vennligst ikke ta i bruk maskinen dersom ledning eller kontakt er ødelagt eller 

skadet, eller dersom popcornmaskinen ikke fungerer eller er ødelagt. Ta kontakt 

med oss, så vil vi sette deg i kontakt med servicetekniker (kun autorisert 

personell bør gjennomføre teknisk kontroll av popcornmaskinen). 

- Bruk av uautorisert verktøy eller utstyr kan skade maskinen og vil ikke kunne 

supporteres av oss. Bruk av slikt kan medføre at produktgaranti kan bortfalle. 

- Det er viktig å ikke begynne popping av popcorn uten at popcornolje er varmet 

opp. Popping av popcorn må ikke gjøres uten olje. 

- Vennligst ikke sett popcornkjelen i vann. 

- Popcornkjelen må ikke røres under popping av popcorn eller umiddelbart etter 

dette, da kjelen vil være veldig varm. 

- Før popconmaskinen settes bort må den rengjøres. Ved lagring/oppbevaring 

bør den dekkes til. Popcornmaskinen oppbevares tørt. 

- Vennligst ikke la strømledningen ligge slik at du kan snuble eller på annen måte 

kan skade deg selv. 

- Ikke utsett strømledningen for varme, åpen ild eller på noen måte slik at den 

kan skades. 

- Ikke plassér popcornmaskinen nær gass eller elektrisk brenner eller 

oppvarmet ovn. 

- Vær ekstremt forsiktig med å flytte på popcornmaskinen når kjelen inneholder 

varm olje. Vi anbefaler å vente med å flytte på popcornmaskinen til oljen og 

andre deler av maskinen som er varme har kjølnet. 

- Skru av alle knapper før maskinen tas ut av strømuttaket. 



- Popcornmaskinen bør ikke benyttes utendørs. 

- Benytt ikke popcornmaskinen for annet formål enn det den er produsert for. 

- For å unngå overoppheting er det viktig at man har popcornkjerner og 

popcornolje klare når popcornkjelen er ferdig oppvarmet. 

- Vær ekstra forsiktig når du skal tømme popcornkjelen for ferdigpoppet popcorn. 

Popcornkjelen er ekstremt varm, og i tillegg kan det være rester av glovarm olje 

eller damp som kan påføre deg brannskader. Vi anbefaler å bruke grytekluter 

eller grytevotter. 

- Plassér alltid popcornmaskinen på en flat overflate. 

- Du bør ikke la popcornmaskinen stå koblet til strøm når den ikke er i bruk. 

- Popcornmaskinen slår seg ikke av automatisk. Skru av alle knapper etter at 

maskinen er benyttet. 

- Unngå søl av popcornolje eller andre brennbare materialer rundt eller direkte 

på popcornmaskinen for å unngå potensiell fare for antenning. 

Spesifikasjon: 

Modell: Top Star  

120 V -  1.350 W -  60 Hz 

Størrelse: 12 oz 

Inneholder: Måleenhet popcornolje og popcorn, popcornspade, krydderbøsse, 

popcornbeger og popcornposer 

 

Advarsel: 

 

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN 

IKKE RENGJØR MED SLIPENDE MIDDEL 

BRUK IKKE MAKT ELLER STOR KRAFT PÅ NOEN DEL AV MASKINEN 

INGEN DELER AV MASKINEN ER TIL BRUK I OPPVASKMASKIN 

 

IKKE PLASSER POPCORNKJELEN I ELLER UNDER VANN!     

              



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&F-uttak 

(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. 

 

Monteringsanvisning: 

Top Star 12 oz  

Din nye Top Star er sertifisert for kommersiell bruk og hjemmebruk. Popcornmaskinen 

kommer delvis montert, men det er nødvendig å pakke ut popcornkjelen. I tillegg må 

popcornmaskinens overflater rengjøres med en tørr klut eller svamp.  

Etter rengjøring monteres popcornkjelen i kabinettet. Dette gjøres ved å henge opp 

kjelen i anordningen som er montert i taket på maskinen. Pass på at hendelen på kjelen 

peker mot døren på popcornmaskinen. 

Sjekk at kjelen sitter korrekt og at den står ordentlig i sporet. 

Når dette er gjort kan du sette i kontakten i taket på kabinettet. 

 

 



Tilberedning: 

 

 

 

 

 

 

1. Plassér popcornmaskinen på en tørr, flat overflate. Beskytt maskinen mot regn 

og snø. Vennligst ikke plassér maskinen nær svømmebasseng eller andre 

vannkilder. Sett i stikkontakten. Vær klar over at dette er en popcornmaskin til 

kommersiell bruk og opereres med en maksimal watt på 1.350.  

 

2. Enheten har 3 knapper med følgende funksjoner 

 

 

 

3. Sjekk at ledningen inne i maskinen er korrekt plugget inn i taket på maskinen. 

Pass også på at blanderen sitter korrekt og at den kan roteres uten nevneverdig 

motstand. 

 

4. Skru på bryteren Varme (III). Skru deretter på Kjelevarmer (II) og tilsett 

popcornolje (anbefalt mengde står i egen tabell nedenfor). Dersom du benytter 

en porsjonsforpakning skal kun oljen tilsettes først. 

 

5. Forvarm popcornkjelen i 3-4 minutter mens oljen er tilsatt helt til det begynner 

å ryke av kjelen. Ikke varm opp kjelen uten at det er tilsatt olje. 

Vær obs: Ikke benytt flytende sukker eller honning i popcornkjelen. 

Dette kan ødelegge kjelen og kan også medføre røyk, brann eller gi 

annen personskade. Hold vann unna kjelen, oljen og maskinen. 

Unngå oljesøl på eller rundt popcornmaskinen da dette kan medføre 

brann og/eller skade. 
 

6. Hell i popcorn og krydder fra porsjonsforpakningen, eller mål opp 

popcornkjerner, cirka en halv kopp og hell dette opp i kjelen. Dersom man skal 

 

NB! Om du benytter popcornmaskinen for første gang, vennligst rengjør alle flater med en tørr 

klut/svamp før du skrur på maskinen. 

Vennligst følg veiledningen for best mulig resultat og for korrekt vedlikehold av maskinen. 

 

Blander (I) 

 

Kjelevarmer (II) 

 

Varme i kabinett (III) 

 



ha en 12 oz batch, benytt 3 halve kopper per batch. Vi anbefaler å benytte 

grytekluter/-votter under denne operasjonen da kjelen og dens overflate er 

veldig varm. 

 

7. Skru på Blander (I). 

 

8. Lukk forsiktig igjen dørene. 

 

9. Popcorn vil starte å poppe etter 2-3 minutter. 

 

10. Når poppingen har avtatt/sluttet skrur du av Blander (I) og Kjelevarmer (II). 

Benytte hendelen på siden av kjelen til å tømme ut innholdet i kjelen. Ryst kjelen 

om nødvendig. NB! Kjelen er varm, så vi anbefaler å benytte grytekluter/-votter. 

 

11. Kjelevarmer (II) må være skrudd av når man ikke benytter maskinen eller 

poppingen har stanset. Bryteren til Varmer (III) kan stå på, da dette gjør at 

popcorn holder seg varmt, tørt og smakfullt lenge. 

 

12. Du kan nå servere nypoppet popcorn. Ikke tilsett smørsalt, krydder eller annen 

smakstilsetting i maskinen, men legg popcorn i en egnet bolle eller et fat før man 

tilsetter ønsket smak. 

 

13. Ta alltid ut stikkontakten før du rengjør maskinen, eller når popcornmaskinen 

ikke skal benyttes i en kortere eller lenger periode. 

 

14. Gjenta punkt 4-10 om du ønsker mer popcorn. 
 

 

Måleenheter ved bruk av popcorn og popcornolje i storpakk: 

8 spiseskjeer = ½ kopp 

Til en full 12 oz batch med popcorn benytt olje: popcorn tilsvarende 3:1, det vil si ½ 

kopp med popcorn g 8 spiseskjeer popcornolje. 

Gjennomsnittlig mengde per batch er 15-18 liter ferdig popcorn avhengig av 

popcornmaisens kvalitet og beskaffenhet. 

For en fantastisk smaksopplevelse, prøv vår porsjonsforpakning 12 oz. 

 

NB! Instruksjoner på popcornmaskinen er generelle. For best mulig resultat benytt 

denne instruksjonsmanualen. 

 

 

 



Rengjøring og vedlikehold: 

 

Etter at maskinen er benyttet er det viktig at den kjøler ned før du gjør eventuell 

rengjøring eller flytter på maskinen. 

Husk å skru av alle bryterne, og ta ut stikkontakten inne i maskinen før du fjerner 

popcornkjelen. Vær veldig forsiktig slik at du ikke skader pæren/lampen i maskinen. 

For å kunne opprettholde den gode smaken på popcorn og maskinens fremragende 

egenskaper, anbefaler vi at du rengjør kjelen etter hver 3-4. gangs bruk eller i perioder 

da maskinen ikke vil bli tatt i bruk over en viss tid.  

Skru av alle brytere og ta ut stikkontakten. La maskinen kjøle helt før du begynner 

rengjøringen. 

Rengjør alle overflater med en lett fuktet klut.  

VIKTIG! Ikke sett kjelen eller noen annen del av maskinen i vann. Benytt ikke 

slipende vaskemidler på maskinen. 

For enkel og bevarende renhold anbefaler det å benytte en svamp/klut og tørke over 

maskinen etter hver bruk. Husk også å rengjøre gulvet i maskinen og skuffen godt slik 

at du unngår at gammelt popcorn setter smak i nytt, ferskt popcorn. 

Det er også viktig å holde omgivelsene rundt maskinen rene for å unngå gjenliggende 

oljesøl, matavfall i form av popcorn og annet som kan være til skade eller sjenanse. 

 

VIKTIG! Kun autorisert personell skal gjøre service eller reparasjoner på maskinen. 
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