
 

 

POPKORNIMASIN 
 BT.651Y 

 KASUTUSJUHEND 
 
 
OHUTUS 

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on 
komplektis.  

 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 
jäätmeseadusele.  

 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja remondiettevõttes või sarnase 
kvalifikatsiooniga remondiettevõttes lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  

 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 
vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  

 Vale võimsusega elektrivoolu kasutamine võib seadet kahjustada.  
 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 

abi saamiseks.  
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see 

siiski on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.  
 Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade 

elektrikontaktist. Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga 
elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 
ebaõige ja ohtlik.  

 Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest 
kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  

 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas 

ruumis; samuti mitte lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 
Mõned hoiatused  

 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 
vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  

 Popkornimasin peab töötamisel asuma lamedal kindlal tööpinnal, eemal kuumuse allikatest 
ja mitte ka äärmiselt madalal temperatuuril.  

 Popkornimasina pinnad kuumenevad töötamisel – põletuste oht!  
 Ärge puudutage seadme liikuvaid osi.  
 Kasutamisel tuleb olla ettevaatlik mõningase kuuma auru tõttu, mis võib väljuda 

popkornimasina kaane alt. 



 

 

 Ettevaatust: kuumad pinnad. Vältige töötava seadme tuliste osade puutumist paljakäsi.  
 Ärge hoidke seadet töötamas tühjana.  
 Kasutamise järel lülitage seade välja ja eemaldage juhtme pistik elektrikontaktist.  
 Ärge jätke seadet ilma järelevalveta ühendatuks vooluvõrku.  
 Kui seadet parajasti ei kasutata, eemaldage toitejuhtme pistik elektrikontaktist.  
 Ärge tõmmake juhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust.  
 Kui seadme toitejuhtmel ilmneb mingi kahjustus, laske juhe välja vahetada tootja poolt 

volitatud remondiettevõttes.  
 Ärge kastke seadet, selle juhet ega pistikut vette ega muudesse vedelikesse. 
 Seade ei tohi asuda niiskes kohas ega õues. Kui seadmesse juhtub sattuma vedelikke, 

eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja ärge kasutage enne, kui seadet on kontrollitud ja 
parandatud remondiettevõttes.  

 Ärge puudutage seadet märgade kätega. 
 
SEADME OSAD (joonis A)  
1. Mõõtetopsik  
2. Kaas / mahuti  
3. Kuuma õhu väljumisava  
4. Väljakallamisava katus  
5. Küttekeha / küpsemiskamber  
6. Mootorikorpus  
7. Sisse ja välja lülitamise nupp  
8. Mittelibisevad jalad  
9. Toitejuhtme asukoht 
 
Esmane kasutuselevõtt  
Enne esimest kasutuskorda peske 
mõõtetops ja kaanega mahuti 
veega üle ja kuivatage. Pühkige 
küpsetuskambrit (5) niiske lapiga ja 
kuivatage Mootorikorpust ei tohi 
märjaks teha!  
 
KASUTAMINE  
Asetage seade kindlale lauapinnale.  
Kallake maisiterad mõõtetopsi abil küpsetuskambrisse (5). Ärge täitke liigselt – järgige mõõtetopsil 
olevat maksimum-märgistust.  
Ühendage toitejuhtme pistik elektrikontakti. Lülitage seade sisse nupust 7.  
Popkorn valmib umbes 3-4 minutiga, olenevalt kogusest.  
Ärge lülitage seadet enne sisse, kui popkorniterad on küpsetuskambris.  
Asetage seadme kõrvale, väljakallamisava katuse (4) alla mingi sobiv kauss popkorni püüdmiseks.  
Popkorn peaks väljumisava kaudu välja põrgatama. Lisage popkornile soola (või muud maitseainet) ja 
serveerige.  
Enne järgmist kasutamiskorda laske masinal 15-20 minuti vältel jahtuda.  
 
 
 



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Oodake küpsetuskambri jahtumiseni.  
Peske mahutikuppel (2) kuuma vee ja nõudepesuainega.  
Pühkige küpsetuskambrit (5) niiske lapiga ja kuivatage. Ärge puhastage ühtegi seadme osa 
küürimiskäsna ega abrasiivse puhastusainega.  
Pühkige mootorikorpust niiske pehme lapiga. Ärge kastke mootorikorpust vette.  
Ärge pihustage puhastusaineid otse seadmele.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus 1200 W  
Toide: 220-240V ~50/60Hz  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) 
sätestab, et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka inimeste 

tervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- ja 
elektroonikaseadmeid õigesti. 


