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INNLEDNING
Takk for at du valgte et produkt fra Epiq. Du har anskaffet et 
kvalitetsprodukt som oppfyller alle gjeldende ytelses- og 
sikkerhetsstandarder i EU. For å sikre ordentlig håndtering og 
forlenge produktets liv, anbefaler vi at du følger instruksjonene 
nedenfor.
Les bruksanvisningen og spesielt sikkerhetsinstruksjonene nøye før 
du bruker enheten. Ta vare på denne bruksanvisningen og ha den 
tilgjengelig sammen med produktet når andre bruker det.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER
• Feil bruk av produktet kan forårsake personskade og skade.
• Bruk kun produktet til sin tiltenkte bruk. Produsenten er ikke 

ansvarlig for skader som følger av feil bruk eller håndtering.
• Plasser alltid produktet på en tørr, flatt og stabil overflate, unna 

bordkanter eller lignende.
• Produktet er kun beregnet for husholdningsbruk. Produktet er ikke 

for profesjonell bruk.
• Produktet kan kun tilkobles 220-240V~, 50/60Hz.
• Produktmotoren/-elektronikken, ledningen eller støpselet kan 

ikke senkes i vann. Vann kan ikke komme i kontakt med motoren/
elektronikken.

• Berør aldri produktet, ledningen eller støpselet med våte eller 
fuktige hender.

• Ikke utsett produktet for direkte sollys, høye temperaturer, 
luftfuktighet, støv eller etsende stoffer.

• Forlat aldri produktet etter at det er slått på.
• Produktet må holdes under konstant oppsyn når det er i bruk. 

Barn må alltid ha tilsyn når du bruker produktet, for å sørge for at 
de ikke leker med det. Produktet er ikke en leke.

• Produktet kan ha skarpe deler og må derfor holdes unna 
rekkevidden til barn.

NO
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• Benytt kun tilbehøret som leveres med produktet eller som 
anbefales av produsenten.

• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, 
eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de får 
ordentlig oppfølging, eller instrukser om hvordan de skal bruke 
produktet på en sikker måte, og de har fått forståelse for all risiko 
forbundet med den.

• Hold produktet og dets ledning utenfor rekkevidden til barn som 
er under 8 år.

• Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med 
mindre de er under oppsyn.

LEDNING OG STØPSEL 
• Ikke la ledningen henge over kanten.
• Hole ledningen og produktet unna varmekilder, varme objekter 

og åpen ild.
• Koble fra strømledningen før rengjøring og dersom apparatet 

ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når den fjernes fra kontakten, ta 
heller i selve støpselet.

• Sørg for at ledningen er trukket helt ut.
• Kontroller jevnlig at ledningen og kontakten ikke er skadet, og 

ikke bruk produktet dersom dette er tilfelle, eller dersom det har 
falt i gulvet, falt i vann eller er skadet på annen måte.

• Produktet må inspiseres dersom produktet eller støpselet er 
skadet, og hvis nødvendig repareres av en autorisert reparatør. 
Forsøk aldri å reparere produktet selv. Kontakt butikken for å 
undersøke om reparasjonen dekkes av garantien. Inngrep i 
produktet ugyldiggjør garantien.

KLAGERETT, GARANTIEN DEKKER IKKE:  
• Dersom ovennevnte ikke er observert.
• Dersom produktet har blitt utsatt for uautorisert inngrep.
• Dersom enheten har blitt brukt feil, utsatt for tøff behandling eller 

annen form for skade.
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AVHENDING AV PRODUKTET
Brukte produkter må ikke avhendes i husholdningsavfallet. I 
henhold til lovgivningen, skal produktet avhendes ordentlig slik at 
materialene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Ytterligere 
informasjon er tilgjengelig fra den ansvarlige lokale myndigheten 
eller det lokale avfallsselskapet. Produktet er utstyrt med følgende 
logo:
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Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER
1. ALDRI senk den ned i vann.
2. ALDRI bruk den i nærheten av vann.
3. ALDRI bruk en skuresvamp eller klut.
4. ALDRI bruk en skurepute på apparatet.
5. ALDRI etterlat apparatet uten tilsyn under bruk.
6. ALDRI tving kjelen inn eller ut av brakettene, siden dette kan føre til at girene blir feiljustert 

og at apparatet ikke fungerer som det skal.
7. Koble enheten fra uttaket når den ikke er i bruk og under rengjøring.
8. IKKE bruk dette apparater med skadet ledning eller støpsel, eller ved funksjonsfeil på 

apparatet.
9. IKKE rengjør noen av delene på dette apparatet i en oppvaskmaskin.
10. Oppbevares utilgjengelig for barn.
11. Dette apparatet er IKKE ET LEKETØY.
12. Små barn uten tilsyn og kognitivt utfordrede personer må aldri bruke dette apparatet.
13. Små barn bør holdes under oppsyn mens de er i nærheten av apparatet, for å sikre at de 

ikke leker med det.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK
Grunnleggende sikkerhetstiltak må alltid følges ved bruk av elektriske apparater, inkludert 
følgende:
1. Les alle instruksjonene før bruk av dette apparatet.
2. Hold døren til hovedenheten lukket under bruk av dette apparatet.
3. For å beskytte mot elektrisk støt, må ikke ledningen, støpselet eller noen del av dette 

apparatet senkes i vann eller andre væsker.
4. Nøye tilsyn er nødvendig når et apparat brukes i nærheten av barn.
5. Trekk apparatet ut av støpselet når det ikke er i bruk, før fjerning av deler og før rengjøring.
6. IKKE bruk noe apparat med skadet ledning eller støpsel, og heller ikke hvis apparatet har 

blitt skadet på noen måte. Returner apparatet til nærmeste verksted for undersøkelse eller 
reparasjon.

7. Produsenten anbefaler ikke bruk av tilbehør. Bruk av tilbehør kan forårsake skader.
8. IKKE bruk apparatet utendørs.
9. Plasser apparatet så nært uttaket som mulig, for å unngå at noen snubler i det.
10. IKKE la kjelen være på etter at poppingen er ferdig.
11. Ekstrem forsiktighet må utvises ved flytting av apparatet.
12. IKKE bruk apparatet til annet enn den tiltenkte bruken.
13. Et apparat som er koblet til en stikkontakt må ikke stå uten tilsyn mens det er i bruk.
14. Kontroller kjelen for fremmedlegemer før bruk.
15. Sørg for at kjelen er ordentlig festet til brakettene før bruk og at motorkontakten er plugget 

inn i kjelen.
16. Det følger med en kort strømledning for å redusere risikoen for å bli viklet inn eller snuble 
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over en lang ledning.
17. Lengre skjøteledninger kan brukes hvis det utvises forsiktighet under bruk.
18. Den angitte elektriske kapasiteten til en skjøteledning må være minst like høy som den 

elektriske kapasiteten til apparatet.
19. Ta vare på disse instruksjonene!

INNLEDNING
Takk for at du kjøpte RETRO POPCORNMASKIN. Med sitt stilige 1950-tallsutseende, vil blir den 
og popcornet midtpunktet i enhver fest.
Den har en stor kjele av rustfritt stål med et innebygd røresystem, og popper opptil 8 kopper 
popcorn per runde. Den kommer med en måleskje for olje og et målebeger for popcornkjelen, 
slik at hver runde blir perfekt. Et temperert vindu og lys lar deg se popcornet poppe, mens en 
maisfangeren holder unna upoppet mais. Popcorn har aldri smakt så godt som når det lages 
med RETRO POPCORNMASKIN.

DELER OG MONTERING
MONTERING
Din RETRO POPCORNMASKIN kommer ferdig montert. Bare sett kjelen inn i brakettene og skru 
inn sveivhåndtaket.

PÅ/AV og lysbrytere

Sveivhåndtak

Kjele av rustfritt stå
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DELER

Hovedenhet Kjele
Målekopp

(1,57 dl)
Oljeskje
(2/3 ss)

SLIK BRUKES DEN
Før første gangs bruk, rengjøres innsiden av enheten ved å tørke av med en fuktig, ikke-
slipende svamp, håndkle eller klut. Tørk deretter av med et ikke-slipende tørt håndkle. Tørk av 
innsiden av kjelen og sørg for at den er riktig plassert i brakettene før du starter.
1. Klargjør en flat overflate i nærheten av en stikkontakt før du starter. Sørg for at ledningen er 

borte fra vannkilder. Det er mulig å bruke skjøteledning hvis nødvendig.
2. Gjør klar ingredienser for å lage popcorn: Popcorn, krydder, boller eller poser for å 

oppbevare popcornet, matolje, målekoppen for popcorn og måleskjeen for olje. (Målekopp 
for popcorn og måleskje for olje følger med enheten din)

3. Koble til apparatet mens bryteren er satt til AV-posisjon.
4. Sørg for at kjelen er ordentlig festet i støttebrakettene.
5. Sørg for at kjelens motor er tilkoblet.
6. Slå apparatet PÅ ved å vri bryteren på toppen av maskinen. La apparatet gå i 3–5 minutter 

for å varme opp kjelen.
7. Slå AV enheten.
8. Åpne lokket på kjelen forsiktig. Bruk den medfølgende måleskjeen og fyll den opp 2/3 av 

med olje. Hell oljen i kjelen etterfulgt av 2x 2/3 av popcorn i målekoppen, sett på lokket.
9. Slå enheten PÅ og lukk døren. I løpet av kort tid vil du høre at poppingen begynner. Ferskt, 

varmt popcorn begynne å poppe ut av flipplokkene på kjelen, akkurat som på kino.
10. Når popcornet har sluttet å poppe, tømmer du popcornet ut av kjelen med den røde 

knappen på sveivhåndtaket.

NYTTIGE TIPS
RØYK
Hvis din RETRO POPCORNMASKIN begynner å ryke under poppingen, kan det skyldes 
fettansamlinger. For å redusere røyk, må du sørge for å rengjøre innsiden av kjelen mellom 
bruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
1. Sørg for at apparatet er frakoblet før rengjøring. Koble fra den ytre pluggen til stikkontak-
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ten, som kjelens motorplugg inne i hovedenheten
2. Bruk en lett fuktig, ikke-slipende svamp, et håndkle eller en klut til å tørke av innsiden og 

utsiden av hovedenheten. Tørk deretter av med et ikke-slipende håndkle.
3. Koble fra kjelens motor og fjern kjelen fra støttebrakettene.
4. Ta kjelen ut av hovedenheten. Etter å ha fjernet kjelen fra hovedenheten, fylles 2/3 av kjelen 

med varmt såpevann.
5. La kjelen stå i 15–20 minutter for å bryte opp fettet (tiden kan variere – vurder hva som er 

nødvendig).
6. Tøm ut vannet. Hvis nødvendig kan skrubbesiden av en rengjøringssvamp benyttes til å 

skrubbe innsiden av kjelen.
7. Skyll forsiktig innvendig og tørk.
8. Tørk av utsiden av kjelen med en fuktig klut.
MERK: For å beskytte motorpluggen fra å bli våt, må du aldri senke kjelen ned i væske. Plasser 
aldri noen av delene i oppvaskmaskinen. Vask alltid for hånd.

OPPSKRIFTER
RETRO POPCORNMASKIN lager varme, ferske popcorn når som helst! Nyt nypoppet popcorn på 
en rekke måter:
• Vanlig popcorn på kinomåten – tilsett smør og salt.
• Tilsett en klype sukker og salt til popcornet for en søt maissmak.
• Krydret popcorn – tilsett krydder fra ethvert gourmetpopcornkryddersett.
• Prøv noen av disse morsomme oppskriftene
MERK: 3,78 liter = 37,8 dl

PARMESANPOPCORN
• 3,78 liter poppet popcorn
• 1 ts hvitløkspulver
• 3 vårløk, finhakket
• 1/2 ts knust pepper
• 1 ts havsalt
• 1 kopp parmesanost, revet (juster mengden etter egen smak)
• 3 ss. olivenolje, oppvarmet
Bland hvitløkspulver, vårløk, knust pepper, havsalt og parmesanost. La stå. Hell varm 
olivenolje over popcornet i en stor blandebolle. Bland til popcornene er dekket. Tilsett de tørre 
ingrediensene sakte mens du hele tiden blander popcornet til det er godt dekket. Du kan 
blande riste de tørre ingrediensene med popcornet ved å ha det i en pose.

TRADISJONELLE POPCORNBALLER
• 1,18 dl popcorn
• 1,18 dl maissirup
• 1,18 dl granulert sukker
• 1/2 ts salt
• 115 g mykt smør
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Bland maissirup, sukker og salt sammen i en kjele, oppløses på middels varme i ca. 3 minutter. 
Tilsett popcorn i kjelen under konstant omrøring. Fjern popcornblandingen fra varmen. Bruk 
myknet smør til å lage kuler mens popcornblandingen fortsatt er varm. Pakk individuelle kuler 
i plastfolie og oppbevar i romtemperatur.

CHUNKY MONKEY
• 3,78 liter popcorn
• 3,5 dl lyse sjokoladebiter
• 3,5 dl biter med peanøttsmør
• 1,24 dl små biter med banan
• 3,25 dl peanøtter
Smelt sjokoladebiter og peanøttsmørbiter i en kjele. Legges på bakepapir. Bland sammen 
popcorn og bananbiter. Fordel popcorn- og bananblandingen jevnt over bakepapiret. Drypp 
smeltet sjokolade og peanøttsmørblanding over popcorn- og bananblandingen. Dryss 
peanøtter over sjokoladen. Drypp over peanøttsmørblandingen. La det avkjøles.
Vent til sjokoladen og peanøttsmøret har stivnet. Del opp Chunky Monkey i biter. Kan 
oppbevares i fryseposer.

POPCORN MED PEPPERMYNTE
• 3,78 liter poppet popcorn
• 3,5 dl lyse eller mørke sjokoladebiter
• 0,59 dl knuste peppermyntestenger
Smelt sjokoladebiter i en kjele. Legges på bakepapir. Fordel popcorn jevnt over bakepapiret. 
Drypp smeltet sjokolade over popcornet. Dryss knust peppermynte over sjokoladen. Avkjøles. 
Når sjokoladen har stivnet, bryter du opp popcornet i biter.
Kan oppbevares i fryseposer.

MONTERINGSINSTRUKSJONER FOR POPCORNVOGN

Deleliste

A                Kabinett

B                Håndtaksside (venstre)

C                Forbredelseshylle

D                Håndtakstang
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E                Håndtaksside (høyre)

I                  Aksling

M                Skive

F                Kabinettbase

J                 H-formet sidebrakett (høyre)

N                Bred skrue (svart)

G                H-formet sidebrakett (venstre)

K                 Hjul

O                Liten skrue

H                Støttestag

L                 Hettedeksel
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Fjern all emballasje.

Trinn 1: Sett støttestaget (små tapper på endene) og aksling (større tappene på endene) i den 
h-formede sidebraketten. Akslingen skal sitte slik at den riflede siden vender mot gulvet når 
vognen står oppreist. Skru inn støttestaget. Plasser den andre h-formede sidebraketten over 
støttestagene. Skru inn støttestaget. 
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Trinn 2: Plasser hjulene, med den fargede siden ut, over akslingen. Fest deretter med skive og 
skrue. Dekk åpningene med hettedeksler.

Trinn 3: Fest kabinettbunnen til bena. Fest med skruer. Skru alle 4 hjørnene for å feste bena.
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Trinn 4: Sett sammen håndtaket og forberedelsesbrettet. Sett forberedelsesbrettet inn i 
håndtakssiden, og sentrer skruehullene. Skru på plass, før håndtaksrøret inn i åpningen. Gjenta 
med den andre håndtakssiden.

Trinn 5: Fest håndtaket. Skyv det monterte håndtaket inn i sporene i kabinettet. Trykk inn til 
fanene klikker på plass. Skru håndtakene inn fra toppen og bunnen.
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Trinn 6: Snu kabinettet opp ned, plasser kabinettbasen/vognenheten inn i kabinettet og bruk 
deretter de 4 svarte brede skruene til å feste kabinettet og kabinettbunnen. 
Merk: Hjulene er festet til samme side som håndtaket.
Plasser popcorn-popperen på vognen. Popcorn-popperen har sugekoppføtter for ekstra 
sikkerhet. Popcorn-vognen er nå klar til bruk.

TEKNISKE DATA
Artikelnr. 80000912
220-240V~, 50/60Hz
310 Watt

PRODUSENT
Epiq ApS 
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th 
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle 
trykkfeil.
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INTRODUCTION
Thank you for choosing a product from Epiq. You have acquired a 
quality product which meets all applicable performance and safety 
standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long 
product life, we recommend that you comply with the instructions 
below.  
Please read the manual and especially the safety instructions 
carefully before using the product. Keep this manual and provide it 
for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
• Improper use of the product can cause personal injury and 

damage.  
• Only use the product for what it is intended. The manufacturer is 

not liable for damages arising from improper use or handling. 
• Always place the product on a dry, flat and stable surface well 

away from table edge or similar.
• The product is intended for household use only. The product is 

not for professional use. 
• The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
• The product engine/electronics, cord or plug cannot be 

submerged in water, and no water may get in contact with the 
engine/electronics. 

• Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
• Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, 

humidity, dust or corrosive substances. 
• Never leave the product when it is turned on.
• When the product is in use, it should be kept under constant 

supervision. Children should always be supervised when using 
the product to ensure that they do not play with the product. The 
product is not a toy.

• The product may have sharp parts and must, therefore, be kept 

EN
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out of reach of children. 
• Only use the accessories that come with the product or that are 

recommended by the manufacturer. 
•  This product can be used by children aged from 8 years and 

above and persons with reduced physical, sensory, or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
product in a safe way and understand the hazards involved.

• Keep the product and its cord out of reach of children less than 8 
years of age.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

CORD AND PLUG 
• Do not let the cord hang over the edge.
• Keep the cord and the product away from heat sources, hot 

objects and open flames.
• Unplug the power cord before cleaning and if the product is not 

in use. Do not pull the cord when removing the plug from the 
socket, rather grasp the plug itself.

• Make sure that the cord is fully extended.
• Check regularly that the cord and the plug are not damaged 

and do not use the product if this is the case, or if it has been 
dropped on the floor, dropped in water or damaged in another 
way.

• If the product or plug is damaged, the product must be 
inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. 
Never try to repair the product yourself. Please, contact the store 
to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of 
the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:  
• If the above is not observed.  
• If there has been unauthorised intervention of the product.
• If the product has been mishandled, subjected to rough 
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treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL
Used product should not be disposed as household waste. 
According to legislation, the product should be disposed of 
properly so that the materials can be recycled in an environmentally 
friendly manner. Further information is available from the 
responsible local authority or local disposal company. The product 
is equipped with the following logo: 
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Please read this manual carefully before using this appliance.

IMPORTANT PRECAUTIONS
1. NEVER immerse in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth.
4. NEVER use a scouring pad on the appliance.
5. NEVER leave the appliance unattended while in use.
6. NEVER force Kettle in or out of the brackets as this may cause gears to become misaligned 

and the appliance will not operate properly.
7. Unplug the unit from the outlet when not in use and during cleaning.
8. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever 

malfunctions.
9. DO NOT clean any parts of this appliance in a dishwasher.
10. Keep out of reach of children.
11. This appliance is NOT A TOY.
12. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate 

this appliance.
13. Young children should be supervised while in the proximity of the appliance to ensure that 

they do not play with it.

IMPORTANT SAFEGUARD
Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including 
the following:
1. Read all instructions before operating this appliance.
2. Keep the door of the Main Unit closed while operating this appliance.
3. To protect against electrical shock do not immerse the cord, plug, or any part of this 

appliance in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
5. Unplug from outlet when not in use, before removing parts, and before cleaning.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been 

damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or 
repair.

7. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. The use of 
accessory attachments may cause injuries.

8. DO NOT use outdoors.
9. Position the appliance as close to the outlet as possible to prevent injury due to tripping 

over outdoors.
10. DO NOT leave the Kettle motor running once popping has ceased.
11. Extreme caution must be used when moving this appliance.
12. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
13. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended while in 

operation.
14. Check Kettle for the presence of foreign objects prior to use.
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ON/OFF&Light Switches

Crank Handle

Stainless Steel Kettle

15. Make sure the Kettle is properly attached to brackets before operating and that the motor 
plug is plugged into the Kettle.

16. A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming 
entangled or tripping over a long cord.

17. Longer detachable power-supply cords can be used if care is exercised in their use.
18. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical 

rating of the appliance.
19. Save these instructions!

INTRODUCTION
Thank you for purchasing the RETRO SERIES KETTLE POPCORN MAKER. With its stylish 1950s 
look, this popcorn will be the hit of every party!
It features a large, stainless steel kettle with a built-in stirring system and pops up to 8 cups 
of popcorn per batch. It includes a Measuring Spoon for oil and a Measuring Cup for popcorn 
kernels, so every batch pops perfectly. A tempered window and light allow you to watch the 
popcorn popping, and the kernel catcher keeps unpopped corn out of every scoop. With the 
RETRO SERIES KETTLE POPCORN MAKER, popcorn has never tasted so good at home!

PARTS & ASSEMBLY
ASSEMBLY
Your RETRO SERIES KETTLE POPCORN MAKER comes fully assembled. Simply insert the Kettle 
into brackets and screw in the crank handle.
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PARTS

Main Unit Kettle
Kernel

Measuring Cup
(2/3 cup)

Oil
Spoon

(2/3tbsp.)

HOW TO OPERATE
Before first use, clean the inside of the unit by wiping with a moist, non-abrasive sponge, towel, 
or cloth, and then wipe with a non-abrasive dry towel. Wipe down the inside of the Kettle and 
be sure it is properly placed in the brackets before starting.
1. First, find a flat surface near an electrical outlet before starting. Make sure your cord is away 

from any water source. It is acceptable to use an extension cord if needed.
2. Gather your popcorn-making supplies: popcorn, seasoning, bowls or bags for holding the 

popcorn, cooking oil, Kernel Measuring Cup, and Oil Measuring Spoon. (Kernel Measuring 
Cup and Oil Measuring Spoon are included with your unit)

3. Plug in the appliance while the switch is flipped to the OFF position.
4. Make sure Kettle is properly secured in support brackets.
5. Make sure the Kettle motor is plugged in.
6. Turn the appliance ON by flipping the switch on the top of the machine. Allow the 

appliance to run 3-5 minutes to heat up the Kettle.
7. Turn unit OFF.
8. Carefully open the kettle lid. Using the measuring spoon provided, place 2/3 of the small 

spoon of oil into the kettle followed by 2x 2/3 of the cup of popcorn kernels, then close the 
lid.

9. Turn the unit ON and close the door. In no time at all, you will hear the popping begin. 
Fresh, hot popcorn will begin to burst out of the flip lids on the Kettle just like at the 
theater!

10. Once the kernels have stopped popping, tip the Kettle using the red knob on the Crank 
Handle to release the popcorn.

HELPFUL TIPS
SMOKING
If your RETRO SERIES KETTLE POPCORN MAKER begins to smoke during cooking, it may be due 
to grease buildup. In order to reduce smoking, make sure that you clean the inside of the Kettle 
between uses.
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CLEANING & MAINTENANCE
1. Make sure the appliance is unplugged before cleaning. Unplug the outer plug to the outlet 

as the Kettle motor plug inside the Main Unit
2. Use a slightly damp, non-abrasive sponge, towel, or cloth to wipe down the inside and 

outside Of the Main Unit, then wipe with a non-abrasive towel to dry.
3. Unplug the Kettle motor and remove Kettle from the support brackets.
4. Take Kettle out of the Main Unit. After removing Kettle from Main Unit, fill 2/3 of the Kettle 

with hot soapy water.
5. Let the Kettle sit for 15-20 minutes to cut the grease, (time may vary-use your own 

judgment depending on the amount of cleaning necessary)
6. Empty water. If necessary, use the scrubber side of a cleaning sponge to scrub the inside of 

the Kettle.
7. Rinse inside carefully and dry.
8. Wipe outside of Kettle with a damp cloth and dry.
NOTE: To protect the motor plug from getting wet, never immerse the Kettle in any liquid. 
Never place any parts in the dishwasher. Always wash by hand.

RECIPES
The RETRO SERIES KETTLE POPCORN MAKER makes hot.,- fresh theater-style popcorn anytime! 
Enjoy your freshly popped corn in a variety of ways:
• Regular theater-style popcorn-add butter and salt.
• Add a pinch of sugar and salt to popcorn for a sweet kettle corn taste.
• Flavored popcorn - add seasoning from any gourmet popcorn seasoning kit.
• Try some of these fun recipes
NOTE: 1 Gallon = 16 Cups

PARMESEAN POPCORN
• 1 Gallon of Popped Corn
• 1 Tsp Garlic Powder
• 3 Green Onions, finely chopped
• 1/2 Tsp Cracked Pepper
• 1 Tsp sea salt
• 1 cup parmesan cheese, grated (more or less to taste)
• 3 tbsps. olive oil, heated
 Combine garlic powder, green onions, cracked pepper, sea salt, and parmesan cheese. Set 
aside. In a large mixing bowl, drizzle hot olive oil over popcorn. Toss unit well coated. Slowly 
add in dry ingredients while continuously stirring popcorn until well coated. You may also 
shake the dry ingredients over popcorn in a large paper or muslin bag.

TRADITIONAL POPCORN BALLS
• 1/2 Cup Popcorn
• 1/2 Cup Corn Syrup
• 1/2 Cup Granulated Sugar
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• 1/2 Teaspoon Salt
• 1 Stick of Butter, Softened
 Mix corn syrup, sugar and salt together in pot and dissolve over medium heat for about 3 
minutes. Add popcorn to pot, stirring and tossing consistently. Unit popcorn Remove from 
heat. Use softened butter so from balls while popcorn mixture is still warm. Wrap individual 
balls in plastic wrap, tie and store at room temperature.

CHUNKY MONKEY
• 1 Gallon Popcorn
• 1 12-oz bag Semi-Sweet Chocolate Chips
• 1 12-oz bag Peanut Butter Morsels
• 4.2 oz bag Banana Chips, broken Into small pieces
• 11-oz bag Peanuts
Melt chocolate chips and peanut butter morsels over stove, as packaging recommends. Link 
cookie sheet with wax paper. Toss together popcorn and banana chips. Spread popcorn and 
banana chip mixture evenly over cookie sheet Drizzle melted chocolate and peanut butter 
Mixture over popcorn and banana chips. Sprinkle peanuts over chocolate. And peanut butter 
mixture. Allow to cool
When chocolate and peanut butter has hardened. Break up the Chunky Monkey into pieces. 
Can be stored in plastic freezer bags.

POPCORN PEPPERMINT BARK
• 1 Gallon Popped Corn
• 1 12-oz bag Semi-Sweet or Dark Chocolate Chips
• 1 1/4 cup Peppermint Sticks, crushed
Melt chocolate chips over stove, as packaging recommends. Line cookie sheet with wax paper. 
Spread popcorn evenly over cookie sheet. Drizzle melted chocolate over popcorn. Sprinkle 
crushed peppermints over chocolate. Allow to cool When chocolate has hardened, break up 
Popcorn Peppermint Bark into pieces.
Can be stored in plastic freezer bags

POPCORN CART ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Part List

A                Cabinet

B                Handle Side (left)
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E                Handle Side (right)

C                Prep Shelf

I                  Axle Crossbeam

M                Washer

F                Cabinet Base

D                Handle Bar

J                 h-Shaped Side Bracket (right)

N                Wide  Screw  (black)

G                h-Shaped Side Bracket (left)

K                 Wheel

O                Small Screw

H                Support Crossbeam

L                 Cap Covers
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Remove all packaging materials.

Step 1: Insert support crossbeam (small pegs on ends) and axle crossbeam (larger pegs on 
ends) into one h-shaped side bracket. The axle crossbeam should sit so that the fluted-side will 
face the floor when the cart is upright. Screw in support crossbeam. Place the other h-shaped 
side bracket over the crossbeams. Screw in support crossbeam. 



25

Step 2: Place the wheels, painted side out, over the axle crossbeam pegs, then affix with 
washer and screw. Cover openings with cap covers.

Step 3: Attach the cabinet base to the legs. Affix with screws. Screw all 4 corners to attach to 
the legs.
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Step 4: Assemble the handle and prep tray. Insert the prep tray into the handle side, aligning 
the screw holes. Screw into place, Insert the handle tube into the opening. Repeat with other 
handle side.

Step 5: Attach the handle assembly. Slide the assembled handle into the slots in the cabinet. 
Press in until the tabs click in place. Screw the handles in from the top and bottom.
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TECHNICAL DATA
Article No. 80000912
220-240V~, 50/60Hz
310 Watt

PRODUCER
Epiq ApS 
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th 
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing 
errors.

Step 6: Turn the cabinet upside down, place the cabinet base/cart assembly into the cabinet 
then use the 4 black wider screws to affix the cabinet and cabinet base. 
Note: The wheels are attached to the same side as the handle assembly.
Place the popcorn popper on to the cart. The popcorn popper has suction cup feet for added 
security. Your popcorn cart is now ready for use.


