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Üldiselt ohutusest 

 Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhend läbi. 
 Enne seadme kasutamist ja kasutamise käigus rakendage järgnevalt loetletud ettevaatusabinõusid. 
 Pakendi avamise järel veenduge, et seade on terve. Kahtluse korral ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge 

volitatud remondiettevõtte poole. Pakendi osi (kilekott ja polüstüreen) ei tohi jätta laste käeulatusse, kuna need 
kujutavad endast ohtu väikelastele. 

 Kindlustage, et kasutamiskoha tarbimisvoolu näitajad on seadme tehnilise tüübisildi andmetega vastavuses. 
 Kunagi ei tohi seadet elektrikontaktist eemaldades tirida juhtmest. 
 Kindlustage, et toitejuhe ei puutuks kokku kuumade pindade ega teravate esemetega. 
 Kahjustunud toitejuhtmega seadet ei tohi kasutada. 
 Kui toitejuhe kahjustub, tuleb lasta seda vahetada tootja remondiettevõttes või muus vastava kvalifikatsiooniga 

remondiettevõttes, et vältida võimalikke ohuolukordi. 
 Seade tuleb ühendada vahelduvvoolu toitega. 
 Üldiselt ei ole soovitatav kasutada toiteadaptreid, mitmikpistikuid ja / või pikendusjuhtmeid. Kui seda ei õnnestu 

vältida, kasutage vaid selliseid adaptreid ja pikendusjuhtmeid, mille omadused on ohutusstandarditele vastavad. 
 Kasutage seadet vaid seadme ettenähtud kasutusotstarbel. Mistahes muu kasutamine on ebaõige ja ohtlik ning 

tühistab garantii. Tootja keeldub vastutusest mistahes kahjude eest, mis tulenevad seadme valest, hooletust ja 
ebamõistlikust kasutamisest. 

 Ülekuumenemise vältimiseks kerige seadme toitejuhe alati täispikkuses lahti enne, kui seadme elektrikontakti 
ühendate ning iga kord, kui seadet parajasti ei kasutata, eemaldage seade elektrikontaktist. 

 Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage toitejuhtme pistik elektrikontaktist. 
 Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! 
 Ärge hoidke seadet kuumusallikate ligiduses (küttekehad). 
 Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete 

poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui neid tähelepanelikult ei juhendata 
ega abistata vastutusvõimelise isiku poolt. 

 Ärge lubage lastel seadmega mängida. 
 Kui seadme kasutusiga on lõppenud ja seade toimetatakse käitlusele, muutke seade kasutamine võimatuks. 

 
Soovitatud on eemaldada detailid seadmest, mis võivad endast kujutada ohtu. Lastel ei tohi lubada seadet 
kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 
 
Kasutamise ohud 

 Kindlustage, et popkornimasina toitepinge on vastavuses kasutamiskoha tarbimisvoolu näitajatega. 
 Popkornimasin peab töötades asuma lamedal kindlal tööpinnal, eemal kuumuse allikatest ja mitte ka äärmiselt 

madalal temperatuuril. 
 Vältige popkornimasina puudutamist selle töötamisel, vältimaks põletuste ohtu. 
 Ärge puudutage seadme liikuvaid osi. 
 Seadme töötamise ajal olge ettevaatlik kaane ülaosa avadest tõusva kuuma auru suhtes. 
 Hoiatus: kuumad pinnad! Ärge puudutage töötava seadme kuumi pindu. 
 Ärge laske seadmel töötada tühjana, ärge pange seadet tööle ilma maisiteradeta selle sees. 
 Kasutamise järel lülitage popkornimasin välja ja eemaldage elektrikontaktist. 
 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud popkornimasinat ilma järelevalveta. 
 Toitejuhtme pistik ei tohi olla elektrikontakti ühendatud, kui seadet ei kavatseta kohe kasutama hakata. 

Eemaldage pistik kontaktist, kui popkornimasin pole hetkel kasutusel. Ärge tõmmake juhtmest. 
 Kahjustuste tekkimisel juhtmele tuleb lasta juhe välja vahetada ainult volitatud remondiettevõtte tehnikutel. 
 Ärge kastke popkornimasinat, selle juhet ega pistikut vette ega muudesse vedelikesse. 
 Seade ei tohi asuda niiskes kohas ega õues. Vedeliku sattumisel seadme korpusse eemaldage viivitamatult 

seadme elektrijuhtme pistik elektrikontaktist ja toimetage seade volitatud remondiettevõttesse kontrollimiseks, 
enne uut kasutamist. 

 Ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet märgade kätega. 
 
 
 



 

 

 
Seadme osad, joonis A 

1. Mõõtlusikas  
2. Kuumutusalus 
3. Kaas / kauss 
4. Kinnituskruvi 
5. Segamislaba 
6. Sisse-väljalülitusnupp 
7. Mittelibisevad jalad  
8. Märgutuli 

 
 
 
 
 
Kasutamine 
 
Esmane kasutuselevõtt  
Enne esimest kasutamiskorda peske mõõtlusikas ja kaas veega ning kuivatage põhjalikult. Puhastage kuumutusalust 
niiske lapiga ja kuivatage hästi. Seadme alust ei tohi märjaks teha / vette kasta! 
 
Kasutamine  
Asetage seade kindlale lauapinnale. 
Võtke seadme pealt kaas. Pange umbes 75 g (1 mõõtlusika täis) popkornimaisi kuumutusalusele ja ajage ühtlase kihina 
laiali. Lisage teradele veidi õli või võid, samuti soovikohaseid maitseaineid. 
Pange alusele kaas peale. 
HOIATUS: Ärge lülitage seadet sisse enne, kui olete maisiterad kuumutusalusele lisanud. 
KUNAGI ärge pange seadet tööle enne, kui olete mootorikorpusele kaane peale pannud. 
Ühendage seadme juhtme pistik elektrikontakti. Lülitage seade sisse nupust. Märgutuli süttib ja segamislaba hakkab 
pöörlema, maisiteri kuumutatakse alusel. Kui küpsemistemperatuur on saavutatud, kustub märgutuli. 
HOIATUS: Töötava popkornimasina kaanes olevaid auruavasid ei tohi kinni katta. 
Umbes 3 kuni 5 minuti jooksul hakkavad maisiterad plahvatama. Kui maisiterade plahvatamine on lakanud, on popkorn 
valmis. Lülitage seade nupust välja ja eemaldage toitejuhtme pistik elektrikontaktist. Popkorni valmimine võtab aega 
keskmiselt 5-9 minutit.  
Haarake seadme aluse sangadest ning kaanest, kasutades pajakindaid ning vältige kuumade pindade puutumist.  
Hoides alust ja kaant tugevasti koos, keerake seade kummuli nii, et kaas seisab kausina laual. Kaant on võimalik 
kasutada popkornikausina. Võite lisada popkornile soola / muid maitseaineid ja asuda popkorni nautima. 
Enne uut kasutamist laske popkornimasinal jahtuda 15-20 minuti vältel. 
Pange tähele! Olenevalt kasutatavatest maisiteradest võib valmis popkorni maht veidi varieeruda. Ideaalne 
terade hulk on 60 g. Kui kasutate küpsetusõli, on maksimaalne terade maht 75 g. 
 
Popkornimasina hooldamine ja puhastus 
Eemaldage väljalülitatud seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.  Oodake, kuni alus ja küpsetuspind on jahedad. 
Peske kaas sooja vee ja nõudepesuainega.   
Puhastage kuumutusalus niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt. Ärge puhastage ühtegi seadme osa küürimiskäsna ega 
abrasiivse puhastusainega. Keerake segamislaba kinnituskruvi vastupäeva ja eemaldage segamislaba. Peske kruvi ja 
laba nõudepesuaine ja veega ning kuivatage. Popkornimasina osi ei tohi pesta nõudepesumasinas. Seadme korpuse 
välispinda pühkige soojas vees niisutatud pehme lapiga. Ärge kastke popkornimasina korpust vette. Ärge pritsige 
puhastusaineid seadmele. 
 
Tehniline teave 
Võimsus 700 W 
Toide 220 – 240 V～50/60Hz 
 
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. 
 
 


