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Pouťový strojek na popcorn 
 
Před použitím si přečtěte následující instrukce. 
 
Důležité bezpečnostní pokyny: 
Tento výrobek není hračka. Držte z dosahu dětí. 
Při práci s tímto výrobkem doporučen dohled dospělé osoby. 
 
Nikdy přístroj neponořte pod vodu. Nikdy nepoužívejte v blízkosti vody. Neumývejte v myčce nádobí. Při 
umývání nepoužívejte drsná abraziva a houbičky, mohlo by dojít k poškrábání. 
Přístroj nepoužívejte, pokud je nějakým způsobem poškozen, má poškozenou zástrčku nebo funguje 
nesprávně. Šňůru od přístroje nenechte volně viset ze stolu nebo pultu. Přístroj nesmí stát v blízkosti 
zdrojů tepla, jako jsou trouby, topení atd. Dejte pozor při přesouvání přístroje, obsahuje několik částí. 
Přístroj nenechávejte bez dozoru zapnutý! Tento přístroj využívá horký vzduch, nikdy nepoužívejte olej, 
máslo nebo vodu. Při pečení popcornu je přístroj horký, nedotýkejte se horkých částí. Abyste předešli 
přehřátí přístroje, nasypte kukuřici do přístroje ještě před spuštěním. Nikdy nedávejte ruce do přístroje, 
když je spuštěný a pracuje. Vyčkejte až 10 minut po vypnutí. Při práci přístroje nestůjte příliš blízko, 
mohli byste se zranit. Přístroj není vhodný pro používání osobami s sníženou fyzickou, mentální nebo 
senzorickou schopností, pokud není pod dohledem zodpovědné osoby. 
 
Instrukce pro použití: 
 
Strojek na výrobu popcornu je dodán již sestrojený. Vždy používejte čerstvá kukuřičná zrna, stará 
kukuřice nemusí popcorn vytvářet a mohla by začít v přístroji kouřit. Nikdy nepoužívejte olej ani žádný 
tuk v přístroji! 
 
1. Před prvním použití odklopte horní víko přístroje a zkontrolujte čistotu přístroje. Omyjte vlhkým 

hadříkem a detergentem bez abraziv. Vytřete do sucha. 
2. Víko přístroje vraťte zpět. 
3. Přístroj umístěte na rovný, suchý povrch v blízkosti zásuvky. Není vhodné umístit přístroj do blízkosti 

vodního zdroje. 
4. Naplňte přístroj kukuřicí podle obrázku A. Nepřeplňujte! 
5. Zastrčte zástrčku do zásuvky.  
6. Vedle přístroje postavte mísu tak, aby do ní popcorn mohl padat. Jak vidíte na obrázku C. 
7. Zapněte přístroj kolébkou do pozice (I), jak vidíte na obrázku B. Popcorn bude hotový do 5 minut. 
8. Přístroj vypněte do pozice (O), až všechna semena puknou. Než budete odstraňovat zbylá semena 

z přístroje, vyčkejte 10 minut. Nechte přístroj zchládnout. 
9. Po vychladnutí odklopte víko, vyberte zbylá semena a přístroj vyčistěte.  
10. Nyní je přístroj připravený k dalšímu použití. 
 
 
Výrobce: uvedeno na obalu.  
Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno 
 


