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Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, 
že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je 
popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 
Minimálne v čase trvania zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť odporúčame 
uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu 
zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič 
opäť do originálnej škatule od výrobcu.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom 
alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným 
spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie 
a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie 
sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Spotrebič a jeho sieťový 
kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa 
so spotrebičom nesmú hrať.

• Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných 
priestoroch, ako sú:

 − kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách 
a ostatných pracoviskách;

 − hotelové izby alebo izby v moteloch a iné obytné priestory;
 − podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.

• Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku 
alebo na iné účely, než na aké bol určený. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke. 
• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či 

napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu 
v zásuvke. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj 
stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.

Upozornenie:
Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom 
programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľko-
vého ovládania.

• Spotrebič neodkladajte na elektrický alebo plynový varič alebo 
do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. 
Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.

• Spotrebič musí byť umiestnený vo vzdialenosti minimálne 20 cm 
od záclon, stien a iných materiálov citlivých na teplo.
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• Používajte iba príslušenstvo, ktoré je dodávané s týmto 
spotrebičom.

• Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa vždy uistite, či je 
integrovaná lyžica vytiahnutá z veka.

Do komory na výrobu popcornu sypte len kukuričné 
zrná, ktoré sú určené na výrobu popcornu. Nikdy do nej 
nepridávajte olej, maslo, margarín alebo iné tuky, soľ ani 
iné dochucovadlá. Pokiaľ by ste pridali tuk do komory 
na výrobu popcornu, mohlo by dôjsť k popáleniu alebo 
poškodeniu spotrebiča.

 
• Komoru na výrobu popcornu nenapĺňajte nad rysku MAX, 

ktorá je vyznačená na jej vnútornej strane.
• Počas prevádzky musí byť zaistený dostatočný priestor na 

cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a zo všetkých jeho strán.

Spotrebič sa v počas prevádzky zahrieva. Dbajte na to, aby 
ste sa nedotkli povrchu veka, ktoré je zahriate. 

• Pred každou manipuláciou nechajte spotrebič aspoň na 5 minúty 
vychladnúť. Na zvýšenú ochranu pokožky rúk odporúčame 
použiť kuchynskú lapku.

• Počas prevádzky nemanipulujte s vekom alebo miskou na maslo 
/ odmerkou na kukuričné zrná, ak je umiestnená na veku.

• Ak dôjde k sklopeniu veka počas prevádzky, bezpečnostná 
poistka preruší chod spotrebiča.

• Nenechávajte spotrebič nepretržite v činnosti dlhšie než 
5 minút. Ak chcete vyrobiť väčšie množstvo popcornu, pred 
ďalším použitím nechajte spotrebič na 10 minút vychladnúť.

• Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho 
nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred 
premiestnením a čistením. 

• Pred premiestnením a čistením nechajte spotrebič vychladnúť. 
• Po každom použití vyčistíte spotrebič podľa pokynov uvedených 

v kapitole Údržba a čistenie.
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• Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, 
spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej 
tekutiny. 

• Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový 
kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo 
sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku 
sieťového kábla.

• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať. 
Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému 
servisnému stredisku. 

• Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, 
ak spadol na zem alebo bol ponorený do vody. Aby sa zabránilo 
vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani 
ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete 
riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky 
za akosť.
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POPIS SPOTREBIČA

A

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1  Integrovaná lyžica

2  Ventilačné otvory

3  Transparentné sklápacie veko

4  Hrdlo

5  Komora na výrobu popcornu

6  Miska na maslo / odmerka na kukuričné 
zrná

7 Telo spotrebiča

8  Prepínač zapnutia/vypnutia (On/Off) so 
svetelným indikátorom zapnutia

9  Protišmykové nôžky



Popkornovač
SPM 8023 SK

SK-7

 2015    12/2015

PRED PRVÝM POUŽITÍM

• Pred prvým použitím vybaľte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu. 
• Uistite sa, či je spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
• Veko A3 odklopte smerom dozadu a otrite ho handričkou, ktorú ste mierne navlhčili a potom 

riadne osušte. 
• Integrovanú lyžicu A1, ktorú ste predtým oddelili od veka A3, a misku na maslo / odmerku na 

kukuričné zrná A6 umyte v teplej vode s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Tieto časti 
potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a riadne osušte.

• Komoru na výrobu popcornu A5 poutierajte handričkou, ktorý ste mierne navlhčili  a potom ju 
riadne poutierajte dosucha.

Upozornenie:
Žiadna časť popkornovača nie je vhodná na umývanie v umývačke na riad. Popkornovač ani jeho 
sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

POKYNY PRO DÁVKOVANIE KUKURIČNÝCH ZŔN

Dávkovanie kukuričných zŕn Množstvo upraženého popcornu

70 g / 1 odmerka A6 7 šálok (cups)

Poznámka:
Šálka alebo „cup“ je odmerná jednotka používaná vo Veľkej Británii.

• Neplňte popkornovač menším množstvom kukuričných zŕn, než je uvedené vyššie, inak nebude 
fungovať správne a mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. 

• Neplňte popkornovač väčším množstvom kukuričných zŕn, než je uvedené vyššie, inak by mohlo 
dôjsť k jeho prehriatiu.

POUŽITIE SPOTREBIČA

• Popkornovač umiestnite na suchý, rovný a stabilný povrch. 
• Vytiahnite lyžicu A1 a odložte ju na bok. Veko A3 odklopte smerom dozadu do zvislej polohy. 
• Odmerajte správne množstvo kukuričných zŕn podľa pokynov uvedených v predchádzajúcej 

kapitole. Používajte kukuricu na pukance, ktorá je vhodná na praženie (výrobu popcornu). 
• Kukuričné zrná nasypte do komory na výrobu popcornu A5. Množstvo kukuričných zŕn nesmie 

presiahnuť rysku MAX vyznačenú na vnútornej stene komory A5.
• Do komory A5 nikdy nepridávajte maslo, olej alebo iné tuky, soľ ani iné dochucovadlá.
• Veko A3 sklopte späť do pôvodnej polohy tak, aby zakrylo komoru na výrobu popcornu A5.
• Pod hrdlo A4 popkornovača umiestnite dostatočne veľkú nádobu z teplu-vzdorného materiálu. 

Do nádoby bude padať čerstvo upražený popcorn. Presvedčte sa, či v hrdle A4 alebo pod ním nie 
sú žiadne prekážky a či upražený popcorn bude môcť voľne padať do pripravenej nádoby.

• Sieťový kábel pripojte k zásuvke el. napätia a popkornovač uveďte do prevádzky nastavením 
prepínača do polohy ON (zapnutý). Svetelný indikátor zapnutia sa rozsvieti. Vo vnútri komory A5 
začne cirkulovať horúci vzduch a upražený popcorn bude padať do pripravenej nádoby. V priebehu 
procesu praženia nestojte priamo pred hrdlom A4, pretože z neho môžu vypadnúť kukuričné zrna, 
ktoré nepukli zahriate na vysokú teplotu. Počas prevádzky nesklápajte veko A3.

Upozornenie:
Ak dôjde k sklopeniu veka A3 počas prevádzky, bezpečnostná poistka preruší chod spotrebiča.
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• Praženie jednej dávky popcornu trvá približne 3 minúty. Ak už kukuričné zrná nepukajú zŕn a proces 
praženia je ukončený, popkornovač vypnite nastavením prepínača do polohy OFF (vypnutý). 
Svetelný indikátor zapnutia zhasne. Po vypnutí popkornovača môže zostať na dne komory A5 
zhruba 10 až 20 kukuričných zŕn, ktoré sa neupražili. 

Upozornenie:
Kukuričné zrná môžu pukať ešte chvíľu po vypnutí spotrebiča, preto nesklápajte veko A3 
okamžite po vypnutí spotrebiča.
Počas prevádzky sa zahrieva veko A3 na vysokú teplotu a zostáva zahriate ešte niekoľko minút 
po vypnutí spotrebiča. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli rozohriateho povrchu. Na zvýšenú 
ochranu pokožky rúk odporúčame použiť kuchynskú lapku.

• Ak si želáte vyrobiť maslový popcorn, misku A6 naplňte najviac 2 polievkovými lyžicami masla, 
ktoré ste predtým nechali odležať pri izbovej teplote. Skôr než uvediete popkornovač do chodu, 
misku A6 s maslom položte na sklopené veko A3 do žliabku, kde bola pôvodne umiestnená lyžica 
A1. Maslo sa v priebehu praženia popcornu rozpustí. Po vypnutí popkornovača nechajte misku 
A6 stáť na veku A3 zhruba ešte 3 minúty, aby došlo k úplnému rozpusteniu masla. Potom misku 
vytiahnite a čerstvo upražený popcorn, ktorý je nahromadený v nádobe odolnej teplu, prelejte 
rozpusteným maslom. Na premiešanie popcornu s rozpusteným maslom môžete použiť lyžicu A1.

Upozornenie:
Misku A6 neodnímajte z veka A3, kým je popkornovač v prevádzke. 

• Skôr než začnete pražiť ďalšiu dávku popcornu, nechajte spotrebič na aspoň 10 minút vychladnúť 
a z komory A5 odstráňte zvyšky kukuričných zŕn alebo popcornu podľa nižšie uvedených pokynov.

• Skontrolujte, či je popkornovač vypnutý a vychladnutý. Z komory na výrobu popcornu A5 
odstráňte všetky zvyšky kukuričných zŕn alebo popcornu otočením popkornovača hore nohami. 
Transparentné veko A3 pritom pridržte jednou rukou, tak aby sa priklopilo k hrdlu A4. Do 
komory A5 nevkladajte ruky, pretože by byť ešte veľmi teplá.  Kukuričné zrná, ktoré sa neupražili, 
zlikvidujte. Nepokúšajte sa ich použiť opakovane.

• Po ukončení používania vypnite popkornovač nastavením prepínača do polohy OFF (vypnutý) 
a sieťový kábel odpojte od zásuvky el. napätia. Popkornovač nechajte úplne vychladnúť a potom 
ho vyčistíte podľa pokynov uvedených v kapitole Údržba a čistenie.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

• Pred čistením popkornovač vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
• Popkornovač vyčistíte po každom použití. 
• Z komory na výrobu popcornu A5 odstráňte všetky zvyšky kukuričných zŕn alebo popcornu 

otočením popkornovača hore nohami. Transparentné veko A3 pritom pridržte jednou rukou, 
tak aby sa priklopilo k hrdlu A4, aby nedošlo k poškodeniu. Potom obráťte popkornovač naspäť 
vekom A3 nahor, veko A3 odklopte a komoru A5 poutierajte vlhkou handričkou a potom ju 
riadne poutierajte do sucha.

• Veko 3 poutierajte vlhkou handričkou a potom ho riadne osušte. 
• Integrovanú lyžicu A1, ktorú ste predtým oddelili od veka A3, a misku A6 umyte v teplej vode 

s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou 
vodou a riadne osušte.

• Telo popkornovača A7 poutierajte vlhkou handričkou a potom osušte.

Upozornenie:
Žiadna časť tohto spotrebiča nie je vhodná na umývanie v umývačke na riad. 

• Popkornovač ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Na čistenie nepoužívajte 
drôtenky, brúsne čistiace prostriedky, benzín alebo riedidlá. Aby ste zabránili prípadnému úrazu 
elektrickým prúdom, popkornovač ani sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny. 
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SKLADOVANIE

• Skontrolujte, či je veko A3 je sklopené k hrdlu A4 a popkornovač uložte na suché, čisté miesto 
mimo dosahu detí. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia ..............................................................................................................230 – 240 V
Menovitý kmitočet .............................................................................................................................50/60 Hz
Menovitý príkon  .....................................................................................................................1 050 – 1 150 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. 
Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych 
krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie 
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi 
udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte 
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od 
svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
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