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Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že 
jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je 
popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. 
Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme 
uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu 
odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět 
do originální krabice od výrobce.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší 
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění 
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud 
nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát.

• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných 
prostorech, jako jsou:

 − kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích 
a ostatních pracovištích;

 − hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 − podniky zajišťující nocleh se snídaní.

• Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku 
nebo k jiným účelům, než pro které je určen. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce. 
• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se 

napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s napětím 
v zásuvce. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj 
stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.

Upozornění:
Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím pro-
gramátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového 
ovládání.

• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo 
do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. 
Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.

• Spotřebič musí být umístěn do vzdálenosti minimálně 20 cm od 
záclon, stěn a jiných materiálů citlivých na teplo.
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• Používejte pouze příslušenství, které je dodáváno s tímto 
spotřebičem.

• Před uvedením spotřebiče do provozu se vždy ujistěte, že 
integrovaná lžíce je sejmuta z víka.

Do komory na výrobu popcornu sypejte pouze kukuřičná 
zrna, která jsou určena k výrobě popcornu. Nikdy do ní 
nepřidávejte olej, máslo, margarín nebo jiné tuky, sůl ani 
jiná dochucovadla. Pokud byste přidali tuk do komory na 
výrobu popcornu, mohlo by dojít k popálení nebo poškození 
spotřebiče.

 
• Komoru na výrobu popcornu nenaplňujte nad rysku MAX, 

která je vyznačena na její vnitřní stěně.
• Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci 

vzduchu nad spotřebičem a okolo něj.

Spotřebič se během provozu zahřívá. Dbejte na to, abyste se 
nedotkli zahřátého povrchu víka.

• Před jakoukoli manipulací nechejte spotřebič alespoň 5  minut 
vychladnout. Pro zvýšenou ochranu pokožky rukou doporučujeme 
použít kuchyňskou chňapku.

• Během provozu nemanipulujte s víkem nebo miskou na máslo / 
odměrkou na kukuřičná zrna, pokud je umístěna na víku.

• Pokud dojde k odklopení víka během provozu, bezpečnostní 
pojistka přeruší chod spotřebiče.

• Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu po dobu delší 
než 5 minut. Pokud chcete vyrobit větší množství popcornu, 
před dalším použitím nechejte spotřebič 10 minut vychladnout.

• Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud 
ho necháváte bez dozoru, pokud ho nebudete používat, před 
přemístěním a čištěním. 

• Před přemístěním a čištěním nechejte spotřebič vychladnout. 
• Po každém použití spotřebič vyčistěte dle pokynů uvedených 

v kapitole a Údržba a čištění.
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• Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, 
spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné 
tekutiny. 

• Spotřebič neodpojujte od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. 
Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. 
Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.

• Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat. 
Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému 
servisnímu středisku. 

• Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený, nefunguje-li 
správně, jestliže byl upuštěn na zem nebo ponořen do vody. Aby 
se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte 
sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče 
se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, 
příp. záruky za jakost.
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POPIS SPOTŘEBIČE

A

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1  Integrovaná lžíce

2  Ventilační otvory

3  Transparentní odklápěcí víko

4  Hrdlo

5  Komora na výrobu popcornu

6  Miska na máslo / odměrka na kukuřičná 
zrna

7  Tělo spotřebiče

8  Přepínač zapnutí/vypnutí (On/Off) se 
světelným indikátorem zapnutí

9  Protiskluzové nožky
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

• Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu. 
• Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
• Víko A3 odklopte směrem dozadu a otřete jej mírně navlhčeným hadříkem a poté řádně osušte. 
• Integrovanou lžíci A1, kterou jste předtím sejmuli z víka A3, a misku na máslo / odměrku na 

kukuřičná zrna A6 omyjte v teplé vodě za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté tyto 
části opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně osušte.

• Komoru na výrobu popcornu A5 vytřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji řádně vytřete 
dosucha.

Upozornění:
Žádná část popkornovače není vhodná k mytí v myčce nádobí. Popkornovač ani jeho síťový kabel 
neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

POKYNY PRO DÁVKOVÁNÍ KUKUŘIČNÝCH ZRN

Dávkování kukuřičných zrn Množství upraženého popcornu

70 g / 1 odměrka A6 7 šálků (cups)

Poznámka:
Šálek nebo-li „cup“ je měrná jednotka používaná ve Velké Británii.

• Neplňte popkornovač menším množstvím kukuřičných zrn, než je výše uvedeno, jinak nebude 
fungovat správně a mohlo by dojít k jeho poškození. 

• Neplňte popkornovač větším množstvím kukuřičných zrn, než je výše uvedeno, jinak může dojít 
k jeho přehřátí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

• Popkornovač umístěte na suchý, rovný a stabilní povrch. 
• Sejměte lžíci A1 a odložte ji stranou. Víko A3 odklopte směrem dozadu do svislé polohy. 
• Odměřte správné množství kukuřičných zrn dle pokynů uvedených v předchozí kapitole. Používejte 

kukuřici pukancovou, která je vhodná k pražení (výrobě popcornu). 
• Kukuřičná zrna nasypejte do komory na výrobu popcornu A5. Množství kukuřičných zrn nesmí 

přesáhnout rysku MAX vyznačenou na vnitřní stěně komory A5.
• Do komory A5 nikdy nepřidávejte máslo, olej nebo jiné tuky, sůl ani jiná dochucovadla.
• Víko A3 sklopte zpět do původní polohy tak, aby zakrylo komoru na výrobu popcornu A5.
• Pod hrdlo A4 popkornovače umístěte dostatečně velkou nádobu z tepluvzdorného materiálu. 

Do nádoby bude padat čerstvě upražený popcorn. Ujistěte se, že v hrdle A4 nebo pod ním nejsou 
žádné překážky a že upražený popcorn bude moci volně padat do připravené nádoby.

• Síťový kabel připojte k zásuvce el. napětí a popkornovač uveďte do provozu nastavením přepínače 
do polohy ON (zapnuto). Světelný indikátor zapnutí se rozsvítí. Uvnitř komory A5 začne cirkulovat 
horký vzduch a upražený popcorn bude padat do připravené nádoby. Během procesu pražení 
nestůjte přímo před hrdlem A4, protože z něj mohou vypadnout nevypuklá kukuřičná zrna 
zahřátá na vysokou teplotu. Během provozu neodklápějte víko A3.

Upozornění:
Pokud dojde k odklopení víka A3 během provozu, bezpečnostní pojistka přeruší chod spotřebiče.
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• Upražení jedné dávky popcornu trvá zhruba 3 minuty. Pokud již nedochází k pukání kukuřičných 
zrn a proces pražení je ukončen, popkornovač vypněte nastavením přepínače do polohy OFF 
(vypnuto). Světelný indikátor zapnutí zhasne. Po vypnutí popkornovače může zůstat na dně 
komory A5 zhruba 10 až 20 neupražených kukuřičných zrn. 

Upozornění:
K pukání kukuřičných zrn může docházet ještě krátce po vypnutí spotřebiče, a proto neodklápějte 
víko A3 hned po vypnutí spotřebiče.
Během provozu se zahřívá víko A3 na vysokou teplotu a zůstává zahřáté ještě několik minut po 
vypnutí spotřebiče. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého povrchu. Pro zvýšenou ochranu 
pokožky rukou doporučujeme použít kuchyňskou chňapku.

• Pokud si přejete vyrobit máslový popcorn, misku A6 naplňte nejvýše 2 polévkovými lžícemi másla, 
které jste předtím nechali odležet při pokojové teplotě. Předtím než uvedete popkornovač do 
chodu, misku A6 s máslem položte na sklopené víko A3 do žlábku, kde byla původně umístěna 
lžíce A1. Máslo se během pražení popcornu rozpustí. Po vypnutí popkornovače nechejte misku 
A6 stát na víku A3 zhruba ještě 3 minuty, aby došlo k úplnému rozpuštění másla. Poté ji sejměte 
a čerstvě upražený popcorn, který je shromážděn v tepluvzodrné nádobě, přelijte rozpuštěným 
máslem. K promíchání popcornu s rozpuštěným máslem můžete použít lžíci A1.

Upozornění:
Misku A6 neodnímejte z víka A3, dokud je popkornovač v provozu. 

• Než začnete pražit další dávku popcornu, nechejte spotřebič alespoň 10 minut vychladnout 
a z komory A5 odstraňte zbytky kukuřičných zrn nebo popcornu dle níže uvedených pokynů.

• Ujistěte se, že je popkornovač vypnutý a vychladlý. Z komory na výrobu popcornu A5 odstraňte 
veškeré zbytky kukuřičných zrn nebo popcornu otočením popkornovače vzhůru nohama. 
Transparentní víko A3 přitom přidržte jednou rukou přiklopené k hrdlu A4. Do komory A5 
nevkládejte ruce, protože může být ještě zahřátá. Neupražená kukuřičná zrna zlikvidujte. 
Nepokoušejte se je opakovaně upražit.

• Po ukončení používání vypněte popkornovač nastavením přepínače do polohy OFF (vypnuto) 
a síťový kabel odpojte od zásuvky el. napětí. Popkornovač nechejte zcela vychladnout a poté jej 
vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Údržba a čištění.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

• Před čištěním popkornovač vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechejte jej zcela vychladnout.
• Popkornovač vyčistěte po každém použití. 
• Z komory na výrobu popcornu A5 odstraňte veškeré zbytky popcornu nebo kukuřičných zrn 

otočením popkornovače vzhůru nohama. Transparentní víko A3 přitom přidržte jednou rukou 
přiklopené k hrdlu A4, aby nedošlo k jeho poškození. Poté obraťte popkornovač zpět víkem A3 
nahoru, víko A3 odklopte a komoru A5 vytřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji řádně 
vytřete dosucha.

• Víko 3 otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté jej řádně osušte. 
• Integrovanou lžíci A1, kterou jste předtím sejmuli z víka A3, a misku A6 omyjte v teplé vodě za 

použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté tyto části opláchněte pod čistou tekoucí vodou 
a osušte.

• Tělo popkornovače A7 otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté řádně vytřete dosucha.

Upozornění:
Žádná část tohoto spotřebiče není vhodná k mytí v myčce nádobí. 

• Popkornovač ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. K čištění nepoužívejte 
drátěnky, brusné čisticí prostředky, benzín nebo ředidla. Abyste zabránili případnému úrazu 
elektrickým proudem, neponořujte popkornovač ani jeho síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny. 
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SKLADOVÁNÍ

• Ujistěte se, že víko A3 je sklopené k hrdlu A4 a popkornovač uložte na suché, čisté místo mimo 
dosah dětí. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí .................................................................................................................230–240 V
Jmenovitý kmitočet ............................................................................................................................50/60 Hz
Jmenovitý příkon  ......................................................................................................................1 050–1 150 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. 
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. 
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete 
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje  
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace 
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte 
si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého 
prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



CZ-10

C
Z Popkornovač

SPM 8023

 2015    12/2015


