HU

Pattogatott kukorica készítő
Használati útmutató

SPM 8023

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló
készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint
használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás
(kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó
gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az
eredeti dobozába csomagolja vissza.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ
IS ŐRIZZE MEG!
• A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi
fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem
ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival
nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását
ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy
felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti
gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek
elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal
gyerekek nem játszhatnak.
• A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken
lehet használni:
−− konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
−− szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
−− éjszakai szállások, teakonyhával.
• A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban.
A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
• A készüléket csak előírásszerűen leföldelt elektromos aljzathoz
csatlakoztassa.
• A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség
értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és
nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
Figyelmeztetés!
A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távirányított) konnektorhoz csatlakoztatni.
• A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve
a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az
asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak
tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
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• A készüléket legalább 20 cm-es távolságban üzemeltesse
a könnyen gyulladó anyagoktól (pl. függöny).
• A készülékhez csak a gyártó által a készülékhez mellékelt
tartozékokat használja.
• A készülék bekapcsolása előtt a beépített kanalat vegye le
a fedélről.
A készülékbe csak pattogatni való kukoricát öntsön bele.
A készülékbe olajat, vajat, margarint, zsírt vagy más
zsiradékokat, illetve ízesítőket betölteni nem szabad.
A készülékbe öntött zsiradék égési sérüléseket vagy
a készülék meghibásodását okozhatja.


• A készülékbe csak a MAX jelig töltsön pattogatni való kukoricát.
• Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon
szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék
hűléséhez.
A készülék a használat során erősen felmelegszik. Ügyeljen
arra, hogy a forró felületeket ne érintse meg (pl. a fedelet).
• A készülék mozgatása vagy tisztítása előtt várjon legalább
5 percet a készülék lehűlése érdekében. A biztonságos
megfogás érdekében használjon konyhai kesztyűt.
• Használat közben a vajas tálat / a kukorica adagolót ne
mozgassa ha ezek a fedélben vannak.
• Amennyiben a fedelet a használat közben felhajtja, akkor
a készülék működését a biztonsági kapcsoló szünetelteti.
• Ne üzemeltesse a készüléket 5 percnél hosszabb ideig. Ha újabb
pattogatott kukorica adagot kíván készíteni, akkor az ismételt
bekapcsolás előtt várjon legalább 10 percet.
• Ha a készüléket már nem kívánja használja, vagy mozgatni
és tisztítani szeretné, akkor azt kapcsolja le és a hálózati
csatlakozódugót húzza ki az elektromos aljzatból.
• Tisztítás vagy áthelyezés előtt várja meg a készülék teljes
lehűlését.
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• Minden használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd
a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).
• A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező
esetben áramütés érheti.
• A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad
a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat
megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját
fogja meg.
• A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos. A sérült
hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő
szakember cserélheti ki.
• Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett
vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt
ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében
a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve
azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását
bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen
megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia
megszűnik.
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A. ábra
1
2
3
4

5
7

8
6
9

1 	 Beépített kanál

7 	 Készülékház

2 	 Szellőztető nyílások
3 	 Átlátszó felhajtható fedél

8 	 Be/ki kapcsoló (On/Off), működéskijelző
lámpával

4 	 Torok

9 	 Csúszásgátló lábak

5 	 Pattogtató kamra
6 	 Vajas tál / kukorica adagoló
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AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
•
•
•
•
•

Az első használatba vétel előtt a készüléket vegye ki a csomagolásból.
A készüléket még ne csatlakoztassa a fali aljzathoz.
A fedelet A3 hajtsa hátra és enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
A beépített kanalat A1, amelyet már korábban kivett a fedélből A3, és a vajas tálat / kukorica
adagolót A6 mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával törölje meg vagy mosogassa el, majd
tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg.
A kukorica pattogtató kamrát A5 enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
Figyelmeztetés!
A kukorica pattogtató tartozékait mosogatógépben elmosni nem lehet! A készüléket és
a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

KUKORICA ADAGOLÁSI UTASÍTÁSOK
Kukorica adag

Pattogatott kukorica mennyisége

70 g / 1 tál A6

7 csésze (cups)

Megjegyzés:
a csésze (vagy „cup” Nagy-Britanniában alkalmazott mértékegység).
•
•

A készülékbe ne adagoljon a fentieknél kisebb mennyiségű kukoricát, mert a készülék nem fog
megfelelően működni és akár meg is hibásodhat.
A készülékbe ne adagoljon a fentieknél nagyobb mennyiségű kukoricát, mert a készülék
túlmelegedhet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
•
•
•
•
•
•
•
•

A készüléket vízszintes és sima, valamint száraz és hőálló felületre állítsa fel.
A kanalat A1 vegye ki és tegye félre. A fedelet A3 hajtsa hátra (függőleges helyzetbe).
Az előző fejezetben leírt mennyiségű kukoricát mérjen ki. Kizárólag csak pattogatni való kukoricát
használjon.
A kimért kukoricát öntse a pattogató kamrába A5. A kukorica mennyisége ne haladja meg a MAX
jelet, ami a pattogató kamra A5 belső falán található.
A pattogató kamrába A5 olajat, vajat, margarint, zsírt vagy más zsiradékokat, illetve ízesítőket
betölteni nem szabad.
A fedelet A3 hajtsa vissza alaphelyzetbe, hogy teljesen lefedje a pattogató kamrát A5.
A torok A4 alá helyezzen egy kellően nagy térfogatú és hőálló edényt. A pattogatott kukorica az
odahelyezett edénybe potyog. A torok A4 előtt illetve abban ne legyen semmilyen akadály sem,
amely meggátolná a pattogatott kukorica szabad kipotyogását.
A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz, makd a kapcsolót kapcsolja ON (be) állásba.
A működésjelző világít. A kamrában A5 áramló forró levegő a kukoricát felmelegíti, amely
a kipattanása után az oda készített edénybe potyog. A pattogtatás közben ne nézzen közvetlenül
a torokba A4, mert abból ki nem pattant forró kukoricaszemek is kirepülhetnek. Működés közben
a fedelet A3 ne hajtsa fel.
Figyelmeztetés!
Amennyiben a fedelet A3 a használat közben felhajtja, akkor a készülék működését a biztonsági
kapcsoló szünetelteti.

HU-7
2015



12/2015

HU

Pattogatott kukorica készítő
SPM 8023

•

Egy adag kukorica pattogtatása körülbelül 3 percig tart. Ha már nincs kukorica pattogás és
a készülékből már nem potyog pattogatott kukorica, akkor a készüléket a kapcsoló OFF (ki) állásba
kapcsolásával kapcsolja le. A működésjelző kikapcsol. A készülékben, a pattogató kamrában A5
általában 10–20 ki nem pattant kukoricaszem marad vissza.
Figyelmeztetés!
A kukorica pattogása a készülék kikapcsolása után rövid ideig még folytatódhat, ezért a fedelet
A3 ne hajtsa fel azonnal a kikapcsolás után.
Használat közben a fedél A3 erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után néhány percig még
meleg marad. Ügyeljen arra, hogy a forró felületeket ne érintse meg. A biztonságos megfogás
érdekében használjon konyhai kesztyűt.

•

Ha vajas pattogatott kukoricát kíván készíteni, akkor a tálba A6 tegyen 2 kanál szobahőmérsékletű
vajat. Mielőtt a készüléket bekapcsolná a tálat A6 a vajjal tegye a lehajtott fedélbe A3 a kanál
A1 helyére. A pattogatás ideje alatt meg a vaj megolvad. A készülék kikapcsolása után a tálat A6
hagyja a fedélben A3 még 3 percig, hogy a vaj teljesen megolvadjon. A tál tartalmát ezt követően
öntse a hőálló edényben összegyűjtött pattogatott kukoricára. Az összekeveréshez használja
a kanalat A1.
Figyelmeztetés!
A tálat A6 addig ne vegye le a fedélről A3, amíg a pattogatás teljesen be nem fejeződik.

•
•

•

Mielőtt újabb adag kukoricát pattogtatna, várjon legalább 10 percet. A készülék kihűlése után
a kamrából A5 távolítsa el a ki nem pattogott kukoricaszemeket (vagy az esetleg benn maradt
pattogatott kukoricát).
A készüléket kapcsolja ki és a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, valamint várja meg
a készülék lehűlését. A pattogató kamrából A5 a készülék fejre állításával   öntse ki a ki nem
pattogott kukoricaszemeket (vagy az esetleg benn maradt pattogatott kukoricát). Az átlátszó
fedelet A3 az egyik kezével nyomja neki a toroknak A4. A kamrába A5 ne dugja be a kezét,
az még forró lehet. A ki nem pattogott kukoricát dobja ki. Ne próbája meg újból kipattogtatni.
Használat után a készüléket a kapcsoló OFF (ki) állásba kapcsolásával kapcsolja le, a hálózati
vezetéket a fali aljzatból húzza ki. Várja meg a készülék teljes kihűlését, majd tisztítsa meg (lásd
a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
•
•
•

•
•
•

A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból és a készüléket
hagyja teljesen lehűlni.
A kukorica pattogtatót minden használat után tisztítsa meg.
A pattogató kamrából A5 a készülék fejre állításával  öntse ki a ki nem pattogott kukoricaszemeket
(vagy az esetleg benn maradt pattogatott kukoricát). Az átlátszó fedelet A3 az egyik kezével
nyomja neki a toroknak A4. A kukorica pattogtatót a fedéllel A3 felfelé állítsa fel egy asztallapra.
A fedelet A3 hajtsa fel, majd a kamrát A5 enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje
szárazra.
A fedelet A3 enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
A beépített kanalat A1, amelyet már korábban kivett a fedélből A3, és a vajas tálat / kukorica
adagolót A6 mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával törölje meg vagy mosogassa el, majd
tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg.
A kukorica pattogtató készülék burkolatát A7 enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd
törölje szárazra.
Figyelmeztetés!
A készülék tartozékait mosogatógépben elmosni nem lehet!
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•

A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos. A készülék
tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, drótszivacsot, benzint, oldószereket vagy más
hasonló készítményeket használni tilos. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos,
ellenkező esetben áramütés érheti.

TÁROLÁS
•

A fedelet A3 hajtsa le a torokra A4, majd a kukorica pattogtatót száraz, tiszta és pormentes
helyen, gyerekektől elzárva tárolja.
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MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség.......................................................................................................................... 230–240 V
Névleges frekvencia............................................................................................................................50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel ...................................................................................................1050–1150 W
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS
TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét,
hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék
közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más
európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az
üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is
segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi
hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy
a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem
megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság
szabható ki.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.
A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és
egyéb előírásnak.
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