
NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Popcornovač v retro stylu 

 

 

Vážený zákazníku, 

 

děkujeme Vám, že jste si vybral náš produkt. 

Přečtěte si pozorně návod k použití před sestavením, připojením nebo použitím produktu, 

aby nedošlo k poškození vlivem nesprávného použití výrobku. 

Pokud budete tento produkt předávat třetím stranám, je nutné předat jej také společně s 

návodem k obsluze. 

 

 

 

 

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů je velmi důležitá. Tento návod varuje 

před možným nebezpečím, která mohou při nesprávném užívání způsobit ublížení na zdraví 

nebo přivodit smrt. Je nutné používat přístroj dle tohoto návodu. Pečlivě si jej přečtěte a 

dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. 

  



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

• Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte všechny pokyny. 
 

• Během provozu udržujte přístroj zavřený. Při nahřátí se nedotýkejte vnitřní nádoby. 
Hrozí nebezpečí popálení. 

 

• Neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani žádnou jinou část tohoto zařízení do vody 
nebo jakékoliv jiné kapaliny, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

• Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení, 
mělo by být toto zařízení připojeno POUZE k polarizované zásuvce střídavého 
proudu 220 - 240 voltů. 

 

• Spotřebiče, které jsou zapojeny do elektrické zásuvky, by neměly být během provozu 
ponechány bez dozoru. 

 

• Pokud je zařízení používáno v blízkosti dětí nebo osob se sníženými duševními či 
tělesnými vlastnostmi, je nutný dohled osoby způsobilé k používání přístroje. 

 

• Před čištěním vypojte přístroj z elektřiny. 
 

• NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud jsou poškozeny jeho části nebo přívodní kabel. 
 

• Nečistěte žádné části tohoto zařízení v myčce. Nepoužívejte k jeho údržbě drátěnku 
ani jiné čistící pomůcky s drsným povrchem. 

 

• Umístěte zařízení co nejblíže k elektrické zásuvce, aby nedošlo např. k poničení 
kabelu. 

 

• Po zastavení výroby popcornu, vypněte zařízení a vyjměte přívodní kabel ze 
zásuvky. 

 

• Při přemisťování tohoto přístroje buďte velmi opatrní. S přístrojem pohybujte pouze 
pokud není v provozu a je vypojen ze zásuvky. 

 

• NEPOUŽÍVEJTE zařízení pro jiné účely, než pro které je určeno. 
 

• Před použitím zařízení se ujistěte, že se v něm nenachází žádné předměty. 
 

• Před použitím se ujistěte, že je kotlík správně umístěn v držácích a konektor kabelu 
zapojen do zařízení. 

 

• Pro snížení rizika zamotání kabelů nebo zakopnutí je k dispozici krátký napájecí 
kabel. 

 

• Je možné použití prodlužovacích kabelů. 
  



ČÁSTI PŘÍSTROJE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

Přístroj je dodáván kompletně sestavený. Jednoduše pouze vložte kotlík do držáků a 

zašroubujte. 

 

 

 

  



UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO CHODU 

1. Před prvním použitím vyčistěte vnitřek přístroje vlhkou houbičkou, ručníkem nebo 
neabrazivním hadříkem a poté otřete neabrazivním suchým ručníkem. Důkladně 
vyčistěte vnitřek kotlíku a ujistěte se, že je správně umístěn v podpěrách, než jej 
začnete používat. 

2. Před spuštěním vyhledejte rovnou plochu poblíž elektrické zásuvky. Ujistěte se, že se 
napájecí kabel nenachází v blízkosti vody. V případě potřeby je možné využít 
prodlužovací kabel. 

3. Vybavení potřebné pro výrobu popcornu: popcorn, koření, mísy nebo sáčky, olej na 
vaření, odměrky na popcorn a na olej (jsou součástí balení). 

4. Zapojte zařízení do zásuvky, vypínač bude v poloze VYPNUTO. 

5. Ujistěte se, že je kotlík pevně zajištěn v podpěrách. 

6. Ujistěte se, že je kabel zcela zasunut do slotu zespoda přístroje. Poznámka: Kotel se 
nezahřívá, pokud není slot správně zasunutý. 

7. Zapněte spotřebič pomocí spínače v horní části přístroje. Nechte přístroj zahřívat 3 až 
5 minut, dokud se nezahřejte kotlík. 

8. Vypněte přístroj. 

9. Pomocí odměrné lžíce oleje, která byla dodána společně se zařízením, přidejte do 
hrnce dvě lžíce vašeho oblíbeného oleje na výrobu popcornu. Pro lepší tvorbu 
popcornu doporučujeme použít jemný rostlinný olej. 

10. Přidejte odměrku (velikost 14) kukuřičných zrn do hrnce pomocí dodané odměrky. 

11. Zapněte spotřebič a zavřete dvířka. Téměř okamžitě uslyšíte pukání popcornu. Horký 
popcorn se začne sypat z kotlíku a vytvoří tak atmosféru jako v kině. 

12. Jakmile se kotlík přestane zahřívat, nakloňte ho pomocí červeného knoflíku na kličce 
a uvolněte z něj popcorn. 

 
 

UŽITEČNÉ RADY 

 
Pokud Váš popcornovač začne během používání vytvářet nadměrné množství dýmu, může 
to být způsobeno hromaděním tuku v kotlíku. Chcete-li tomuto problému předejít, 
nezapomeňte před dalším použitím vyčistit vnitřek kotlíku. 
 
Pro dosažení lepších výsledků tvorby popcornu, použijte přírodní kukuřičná zrna s měkkou 
skořápkou. Některé značky kukuřice mají tvrdou skořápku a to může mít za následek méně 
vyrobeného popcornu. 

  



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 

• Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno ze zásuvky. Odpojte kabel ze 
zásuvky a od hlavní jednotky. 

• Použijte neabrazivní vlhkou houbu, ručník nebo hadřík k otření celé vnitřní a vnější 
části hlavní jednotky; pak otřete neabrazivním ručníkem do sucha. 

• Po úplném vychladnutí a odpojení motoru hrnce otočte kličkou proti směru 
hodinových ručiček a uvolněte kotlík. 

• Vyjměte kotlík z podpěr. 

• Vyjměte kotlík z hlavní jednotky. Po vyjmutí hrnce z hlavní jednotky naplňte 2/3 
kotlíku horkou mýdlovou vodou. 

• Kotlík nechte cca. 15 až 20 minut odstát, aby mastnota pustila.  

• Vylejte vodu. Je-li to nutné, použijte k čištění vnitřku kotlíku čisticí houbičku. 

• Vnitřek kotlíku opláchněte a opatrně osušte. 

• Vnější část kotlíku otřete vlhkým hadříkem a osušte. 

• Znovu nasaďte kotlík do hlavní jednotky zařízení a poté otočte kličkou a zasuňte ji do 
přístroje.  

• Otočte klikou a zajistěte jej proti směru hodinových ručiček. 
 
 

 
Upozornění: 

Abyste zabránili poškození přístroje, nikdy jej neponořujte do vody ani jiné kapaliny. 
Nevkládejte žádné jeho části do myčky. Vždy čistěte spotřebič a jeho části ručně. 
  



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
Následující produkt splňuje příslušné základní bezpečnostní a zdravotní požadavky dle 
směrnice EU. Toto prohlášení se týká výhradně produktů, které byly uvedeny na trh v námi 
odpovídajícím vzhledu a typu, vyjma příslušenství či zásahů do produktu, které byly 
provedeny konečným spotřebitelem. V případě, že dojde k k zásahu nebo změně produktu, 
ztrácí toto prohlášení platnost. 
 
Popis produktu: Popcornovač pro domácí použití 
Model (typ) produkt: PPCM03 
Jmenovité napětí: 220-224 V ,̴ 50-60 Hz, 330-360 W 
 
Aplikované směrnice EU: 

• Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) 

• Směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU) 

• Směrnice LFBG (10/2011/EU) + (2017/752/EU) + (2018/213/EU) + (2007-766) 

• Směrnice RoHS (2011/65/EU) 
 
Příslušné harmonizované normy: 

• EN 55014-1:2006 +A1:2009 + A2:2011 

• EN 55014-2:2005 

• EN 61000-3-2:2014 

• EN 61000-3-3:2013 

• EN 60335-2-9:2003+A1:04+A2:06+A12:07+A13:10+AC:11+EK1-AG2:2018-05 

• EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:17 

• EN 62233:2008 

• EN 186-1:2002 

• EN 186-2:2002 

• EN 186-3:2002 

• EN 186-8:2002 

• EN 186-9:2002 

• EN 186-14:2002 

• EN 13130-1:2004 

• EN 13130-3:2004 

• PAK – PAH požadavek pro GS AfPS GS 2014:01 PAK 

 
Datum vystavení: 20.09.2019 

 
 

 
 


