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Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet 
jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest 
to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania 
w przyszłości. 
Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy 
przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu 
i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu 
zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.
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ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 
od 8 lat oraz osoby  o obniżonych  zdolnościach  fizycznych, 
percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim  doświadczeniu  
i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub  zostały  
one  pouczone  o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób 
i zdają  sobie  sprawę  z ewentualnego niebezpieczeństwa. 
Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 
8 roku życia i o ile nie są pod nadzorem. Urządzenie i jego kabel 
sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 
8 roku życia. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.

• Urządzenie  jest  przeznaczone  do  użytku  w gospodarstwach  
domowych  oraz  podobnego  rodzaju pomieszczeniach, takich 
jak:

 − aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, 
biurach i innych miejscach pracy;

 − pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia 
mieszkalne;

 − przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.
• Z urządzenia nie korzystaj w środowisku przemysłowym albo 

na dworze, ani nie stosuj go do innych celów, niż do których 
jest przeznaczone. 

• Urządzenie podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego 
gniazdka sieciowego. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego 
upewnij się, czy napięcie podane w tabliczce znamionowej 
odpowiada napięciu w Twoim gniazdku. Dbaj o to, by przewód 
sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał 
gorącej powierzchni.

Ostrzeżenie:
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania 
za pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłączni-
ka czasowego lub zdalnego sterowania.



PL-4

PL Automat do popcornu
SPM 8023

 2015    12/2015

• Nie odkładaj urządzenia na płytę elektryczną lub gazową ani 
nie kładź go w pobliżu nich, na skraju płyty roboczej ani na 
niestabilnym podłożu. Urządzenie należy zawsze umieszczać 
na stabilnej, równej, suchej powierzchni.

• Urządzenie musi zostać umieszczone w odległości minimum 
20 cm od firanek, ścian oraz innych materiałów wrażliwych na 
ciepło.

• Korzystaj wyłącznie z akcesoriów dostarczonych z niniejszym 
urządzeniem.

• Przed uruchomieniem urządzenia zawsze upewnij się, że 
zintegrowana łyżka została zdjęta z wieka.

Do komory do produkcji popcornu wsyp ziarna kukurydzy, 
które przeznaczone są do produkcji popcornu. Nigdy 
nie wkładaj do niej oleju, masła, margaryny lub innych 
tłuszczów, soli ani innych przypraw. Jeżeli doszło by do 
dodania tłuszczu do komory do produkcji popcornu, mogło 
by dojść do poparzeń lub uszkodzenia urządzenia.

 
• Komory do produkcji popcornu nie napełniaj powyżej ryski 

MAX, która jest wyznaczona na jej ścianie wewnętrznej. 
• Podczas używania urządzenia zapewnij dostateczną przestrzeń 

dla obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego.

Urządzenie zagrzewa się podczas swej pracy. Uważaj, aby 
nie dotknąć rozgrzanej powierzchni wieka. 

• Przed jakąkolwiek manipulacją pozostaw urządzenie na co 
najmniej 5 minut do wystygnięcia. W celu ochrony skóry ręki 
zalecamy zastosować rękawicę kuchenną.

• Podczas pracy nie manipuluj z wiekiem albo miską na 
masło / dozownikiem do ziarn kukurydzianych, jeżeli miska 
umieszczona jest na wieku.

• Jeżeli dojdzie do uchylenia wieka podczas pracy, bezpiecznik 
ochronny przerwie pracę urządzenia.
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• Nie pozostawiaj urządzenia pracować bez przerwy dłużej 
niż przez 5 minuty. Jeżeli chcesz wyprodukować większą 
ilość popcornu, przed kolejnym zastosowaniem pozostaw 
urządzenie ostygnąć przez 10 minut.

• Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, 
jeżeli pozostawisz go bez nadzoru, nie będziesz z niego 
korzystał, przed przemieszczeniem i czyszczeniem. 

• Przed przemieszczeniem i czyszczeniem pozostaw urządzenie 
całkowicie ostygnąć. 

• Po każdym zastosowaniu wszystko wyczyść zgodnie 
z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

• Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, 
nie zanurzaj tego urządzenia ani jego przewodu zasilającego 
w wodzie lub innej cieczy. 

• Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez 
pociąganie za przewód zasilający. Mogłoby dojść do 
uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka. Przewód 
z gniazdka odłączaj ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.

• Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem 
zasilającym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego 
wymianę powierz specjalistycznemu serwisowi. 

• Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, nie działa ono 
prawidłowo, jeśli upadło na ziemię, zostało uszkodzone lub 
zanurzone w wodzie. By uniknąć powstania niebezpiecznej 
sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj sam urządzenia. 
Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu 
serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko 
utraty ustawowego prawa wynikającego z gwarancji jakości.
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OPIS URZĄDZENIA

A

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1  Zintegrowana łyżka

2  Otwory wentylacyjne

3  Przezroczyste uchylne wieko

4  Gardło

5  Komora do produkcji popcornu

6  Miska na masło / dozownik ziarn 
kukurydzianych

7  Korpus urządzenia

8  Przełącznik włączone/wyłączone (On/Off) 
z sygnalizatorem świetlnym włączenia 

9  Nóżki przeciwpoślizgowe
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

• Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania. 
• Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego.
• Wieko A3 uchyl w kierunku do tyłu i wytrzyj go lekko zwilżoną szmatką i potem dokładnie wytrzyj. 
• Zintegrowaną łyżkę A1, którą przedtem zdjąłeś z wieka A3, i miskę na masło / dozownik ziarn 

kukurydzianych A6 umyj w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń. Następnie 
opłucz te części pod czystą bieżącą wodą i dokładnie wysusz.

• Komorę do produkcji popcornu A5 wytrzyj lekko zwilżoną szmatką i następnie dokładnie wytrzyj 
do sucha.

Ostrzeżenie:
Żadna z części niniejszego automatu do popcornu nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce. 
Automatu do popcornu ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DAWKOWANIA ZIARN KUKURYDZIANYCH

Dawkowanie ziarn kukurydzianych Ilość wyprodukowanego popcornu

70 g / 1 dozownik A6 7 filiżanek (cups)

Uwaga:
Filiżanka albo „cup” to jednostka miary stosowana w Wielkiej Brytanii.

• Nie napełniaj automatu do popcornu mniejszą ilością ziarn niż podano, inaczej nie będzie działał 
poprawnie i może dojść do jego uszkodzenia. 

• Nie napełniaj automatu do popcornu większą ilością ziarn niż podano, inaczej może dojść do jego 
przegrzania.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

• Automat do popcornu umieść na suchej, równej i stabilnej powierzchni. 
• Zdejmij łyżkę A1 i odłóż ją na bok. Wieko A3 uchyl w kierunku do tyłu do pozycji pionowej. 
• Odmierz poprawną ilość ziarn kukurydzianych według instrukcji w poprzednim rozdziale. Stosuj 

kukurydzę pękającą, nadająca się do prażenia (produkcji popcornu). 
• Ziarna kukurydziane wsyp do komory do produkcji popcornu A5. Ilość ziarn kukurydzianych nie 

może przekroczyć ryski MAX wyznaczonej na ścianie wewnętrznej komory A5.
• Do komory A5 nigdy nie dodawaj masła, oleju albo innych tłuszczy, soli ani innych przypraw.
• Wieko A3 uchyl z powrotem do poprzedniej pozycji tak, by przekryło komorę do produkcji 

popcornu A5.
• Pod gardłem A4 automatu do popcornu umieść dodatkowo naczynie z materiału żaroodpornego. 

Do naczynia będzie wpadać świeżo uprażony popcorn. Upewnij się, że w gardle A4 albo pod 
nim nie znajdują się żadne przeszkody i że uprażony popcorn będzie mógł swobodnie spadać do 
przygotowanego naczynia.

• Przewód sieciowy podłącz do gniazdka napięcia el. oraz automat do popcornu uruchom 
przestawieniem przełącznika do pozycji ON (włączone). Wskaźnik świetlny włączenia zapali się. 
W środku komory A5 zacznie cyrkulować gorące powietrze i uprażony popcorn będzie spadał 
do przygotowanego naczynia. Podczas procesu prażenia nie stój bezpośrednio przed gardłem 
A4,  ponieważ mogą z niego wypadać nierozpęknięte ziarna kukurydziane zagrzane na wysoką 
temperaturę. Podczas pracy nie uchylaj wieka A3.
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Ostrzeżenie:
Jeżeli dojdzie do uchylenia wieka A3 podczas pracy, bezpiecznik ochronny przerwie pracę 
urządzenia.

• Uprażenie jednej dawki popcornu trwa około 3 minut. Jeżeli już nie odbywa się pękanie ziarn 
kukurydzianych i proces prażenia został zakończony, wyłącz automat do popcornu przestawieniem 
przełącznika do pozycji OFF (wyłączone).  Wskaźnik świetlny włączenia zgaśnie. Po wyłączeniu 
automatu do popcornu może na dnie komory A5 pozostać około 10 do 20 nieuprażonych ziarn 
kukurydzianych. 

Ostrzeżenie:
Pękanie ziarn kukurydzianych może odbywać się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu 
urządzenia, dlatego nie uchylaj wieka A3 zaraz po wyłączeniu urządzenia.
Podczas pracy wieko A3 się zagrzewa na wysoką temperaturę i pozostaje zagrzane jeszcze 
przez kilka minut po wyłączeniu urządzenia. Uważaj, aby nie dotknąć rozgrzanej  powierzchni. 
W celu ochrony skóry ręki zalecamy zastosować rękawicę kuchenną.

• Jeżeli chcesz wyprodukować popcorn maślany, miskę A6 napełń 2 łyżkami do zupy masła, które 
przedtem pozostawiłeś odleżeć w temperaturze pokojowej. Zanim uruchomisz automat do 
popcornu, miskę A6 połóż na uchylnym wieku A3 w rowku, gdzie wcześniej znajdowała się łyżka 
A1. Masło się rozpuści podczas prażenia popcornu. Po wyłączeniu automatu do popcornu pozostaw 
miskę A6 stać na wieku A3 jeszcze przez ok. 3 minuty, by doszło do zupełnego rozpuszczenia 
masła. Następnie zdejmij ją i świeżo uprażony popcorn, który zgromadza się w naczyniu 
żaroodpornym, przelej rozpuszczonym masłem. Do przemieszania popcornu z rozpuszczonym 
masłem możesz skorzystać z łyżki A1.

Ostrzeżenie:
Miskę A6 nie zdejmuj z wieka A3, dopóki automat do popcornu pracuje. 

• Przed rozpoczęciem prażenia kolejnej dawki popcornu, pozostaw urządzenia wystygnąć przez 
przynajmniej 10 minut i usuń resztki ziarn kukurydzianych lub popcornu z komory A5 według 
poniżej podanych instrukcji.

• Upewnij się, że automat do popcornu wystygnął i jest wyłączony. Z komory do produkcji popcornu 
A5 usuń wszystkie resztki ziarn kukurydzianych lub popcornu przez odwrócenie automatu 
do popcornu do góry nogami. Przezroczyste wieko A3 jednocześnie przytrzymuj jedną ręką 
przychylone do gardła A4. Do komory A5 nie wkładaj rąk, ponieważ może być jeszcze zagrzana. 
Zlikwiduj nieuprażone ziarna kukurydziane. Nie próbuj ich prażyć ponownie.

• Po zakończeniu eksploatacji wyłącz automat do popcornu poprzez przestawienie przełącznika do 
pozycji OFF (wyłączone) i odłącz przewód zasilający z gniazdka napięcia el. Pozostaw automat 
do popcornu w pełni ostygnąć i następnie wyczyść go według instrukcji podanych w rozdziale 
Konserwacja i czyszczenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

• Przed czyszczeniem wyłącz automat do popcornu, odłącz od gniazdka sieciowego i pozostaw 
w pełni ostygnąć.

• Automat do popcornu wyczyść po każdym zastosowaniu. 
• Z komory do produkcji popcornu A5 usuń wszystkie resztki ziarn kukurydzianych lub popcornu 

przez odwrócenie automatu do popcornu do góry nogami. Przezroczyste wieko A3 jednocześnie 
przytrzymuj jedną ręką przychylone do gardła A4, by nie doszło do jego uszkodzenia. Następnie 
odwróć automat do popcornu z powrotem wiekiem A3 do góry, uchyl wieko A3 i komorę A5 
wytrzyj lekko lekko zwilżoną szmatką i następnie poprawnie wytrzyj do sucha.

• Wieko 3 wytrzyj lekko zwilżoną szmatką i następnie poprawnie go wysusz 
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• Zintegrowaną łyżkę A1, którą przedtem zdjąłeś z wieka A3, i miskę A6 umyj w ciepłej wodzie 
z neutralnym środkiem do mycia naczyń. Następnie opłucz te części pod czystą bieżącą wodą 
i dokładnie wysusz.

• Korpus automatu do popcornu A7 wytrzyj lekko zwilżoną szmatką i następnie dokładnie wytrzyj 
do sucha.

Ostrzeżenie:
Żadna z części niniejszego automatu do popcornu nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce. 

• Automatu do popcornu ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. 
Do czyszczenia automatu do popcornu nie używaj drucianych czyścików, szorujących środków 
czyszczących, benzyny ani rozpuszczalników. Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem 
elektrycznym, nie zanurzaj automatu do popcornu ani jego przewodu zasilającego w wodzie lub 
innej cieczy. 

MAGAZYNOWANIE

• Upewnij się, że wieko A3 jest w pozycji zamkniętej na gardle A4 i automat do popcornu umieść 
w suchym, czystym miejscu poza zasięgiem dzieci. 
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DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia .........................................................................................................230–240 V
Częstotliwość nominalna ...................................................................................................................50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy  ........................................................................................................1 050–1 150 W

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania 
odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych 
produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu 
komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty 
w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach 
Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu 
sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.
Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła 
naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wypływów na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji 
odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach 
zbioru odpadów.
W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać 
kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.
Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne 
informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.
Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze 
urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych 
urzędach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest 
on objęty.


