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SEADME OSAD 
1. Mõõtetopsik 
2. Popkornimasina kaas 
3. Masina õõnsus 
4. Korpus 
5. Sisse-väljalülitusnupp 
 
OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 
Järgige ohutust puudutavaid juhiseid, et seadme 
kasutamine oleks meeldiv ja turvaline.  

 Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see 
lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 
välja vahetada, vältimaks ohuolukorra 
tekkimist.  

 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, 
vältige juhtme sõlmekeeramist.  

 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele 
aluspinnale.  

 Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  
 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  
 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja 
abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 
kaasnevaid ohtusid. 

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 
 Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  
 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku.  
 Seade tuleb ühendada maandusega varustatud elektrikontakti. 
 HOIATUS: seadme mistahes pinna pragunemisel või purunemisel ei tohi seadet kasutada - 

lülitage seade kohe välja. Elektrilöögi oht!  
 Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel muutuda väga kõrgeks.  
 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku välise taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 
 Tulekahju või elektrilöögiohu ärahoidmiseks ei tohi seadet jätta sademete ega niiskuse kätte. 
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sellesarnaste tingimustega 

kohtades nagu personaliköök töökohtades, talud, hotellide/majutusasutuste kliendiruumid. 
 
 
 



 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad.  
Enne esmakordset kasutuselevõtmist pühkige kõik äravõetavad osad niiske lapiga üle.  
Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid.  
Asetage seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber.  
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks mööblisse ehitatuna ega õuetingimustes.  
Ühendage seade vooluvõrku. Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha elektrivarustuse andmed sobiks 
seadme tüübisildi andmetega kokku (toide 220V-240V 50/60Hz).  
Kui seade esmakordselt sisse lülitatakse, võib eralduda veidi kõrbelõhna. See on normaalne, lõhn 
haihtub ruumi tuulutamisel. 
 
KASUTAMINE 
Täitke mõõtetops popkorni jaoks ette nähtud maisiteradega. Kallake mais popkornimasina õõnsusse 
laiali. Ärge lisage masinasse mingeid muid koostisaineid, kui ainult kuiva popkornimaisi ilma 
lisanditeta! Sulgege masina kaas.  
Paigutage masina avause ette sobiva suurusega kauss, kuhu valmis popkorn välja hüpates satub. 
Ühendage masin elektrikontakti ja lülitage nupust sisse. Umbes 3 minutiga on enamik popkornimaisi 
lahti plaksatanud ja söömiseks valmis. Lülitage seade nupust välja.  
Mõned terad ei pruugi olla lõhkenud. Need tuleks masinast eemaldada siis, kui masin on jahtunud. 
Pärast iga kasutamist laske masinal 10 minuti vältel jahtuda.  
Popkornivalmistaja on varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis masina ülekuumenemise korral 
automaatselt välja lülitab. Masin töötab mahajahtumise järel jällegi tavaliselt.  
Ärge kunagi pange popkornimasina õõnsusse mingeid muid koostisaineid peale kuivade 
popkornimaisi terade. Mitte kunagi ärge lisage masinasse võid, õli ega muid rasvu!  
Ärge avage popkornimasina kaant vähemalt 10 minuti vältel pärast masina peatumist. 
 
RETSEPTID 
Šokolaadiga popkorn 
Koostisained: 60 g popkornimaisi, 80 g küpsetusšokolaadi, 2 spl suhkrut, 1 spl (15 ml) piima, 1 spl (15 
ml) võid või margariini. 
Valmistamine: sulatage šokolaad, või ja lisage piim ja vajadusel suhkur. Laske segul jahtuda, siis 
kallake kaussi. Lisage kaussi eelnevalt valmis küpsetatud popkorn ja segage ära. Asetage segu 
külmikusse tahenema. Lõpuks võtke kauss külmikust ja kummutage popkorn sobivasse 
serveerimisanumasse. 
 
Karamelliga popkorn 
Koostisained: 60 g popkorni, 100 g suhkrut, 250 ml vett, kausiga jääd 
Valmistamine: sulatage suhkur ja karamellistage, segage vajalik hulk vett sisse. Kastke soe popkorn 
karamelli sisse ja jahutage kiiresti jää peal, et karamell taheneks. 
 
Tuline popkorn pähklitega 
Koostisained: 1 topsitäis popkorni, 2 dessertlusikatäit oliiviõli, 125 g mandleid, 125 g india pähkleid, 1 
teelusikatäis cayenne pipart, 1 teelusikatäis paprikapulbrit. 
Tehke popkorn valmis. Röstige mandlid ja pähklid pannil. Lisage pähklitele vürtsid. Segage popkorn 
pähklite – vürtsiseguga. Laske jahtuda ja serveerige. 
 
 
 



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Seadme pealispinda võib pühkida 
niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega 
muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse 
vedelikesse! Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka. 
Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev 
sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 

sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse toimetamisega 
panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta 
kohalikelt omavalitsustelt. 


