
POPKORNIMASINA

KASUTUSÕPETUS


Enne toote kasutamist lugege käesolev paigaldus- ja kasutusõpetus hoolikalt läbi ning 
hoidke seda kindlas kohas, et see oleks edaspidi käepärast võtta. Kui see popkornimasin 
antakse edasi teisele kasutajale, siis andke ühtaegu kaasa ka käesolev õpetus. 


1. Sissejuhatus

Popkornimasin on valmistatud alumiiniumist ja varustatud karastatud klaasiga, mis on 
täiendava sisekatte tõttu kaitsev pritsmete eest. Aparaat pakub kvaliteetset, head 
töötlemist ja vastavust ohutusstandarditele.


2. Olulised ettevaatusabinõud

- Veenduge, et aparaat on tasasel pinnal ning ei kõiguks. 

- Kasutage kindlasti maandusega pistikut. Keelatud on kahjustatud kaablite ning 

ühenduste kasutamine. 

- Pistik peaks asetsema aparaadi lähedal. Tee selleni peab olema vabastatud. 


3. Seadme kasutus

- Kütte ning valgustuse sisselülitamiseks lülitage lülitit POWER & LIGHT

- Lülitage sisse lüliti HEAT, et eelsoojendada kaussi 5-6 minutit. Lisage kaussi 50ml õli 

(parim oleks kookosõli) ning 150g maisiterasid. 

- Pange tähele, et popkorni valmimise ajaks tuleb sulgeda uks nii, et kuum popkorn ei 

pääseks välja ning põhjustaks põletusi.

- Segamisfunktsiooni lüliti TURN sisselülitamisega saate popkorni segada, kuni kõik 

terad on kausist välja hüpanud. Seejärel kallutage popkorni kausist välja. Selleks peate 
kausi külge kinnitatud kangi kasutama.


- Seda protseduuri saate korrata nii mitu korda, kui soovite. Maisiterad hüppavad umbes 
2 minutit.


- Ärge laske õlil tilkuda kuumale plaadile, mis võib tekitada tulekahju. HOIATUS: popkorni 
valmimise ajal ära lase plaadile tilkuda vett. 


- Seade on varustatud termostaadiga. Kui temperatuur ületab maksimumi, lülitub masin 
vajaliku ohutuse tagamiseks automaatselt välja.


4. Puhastus ja hooldus

- Lülitage seade välja ning toitepistikust lahti, et vältida masina puhastamisel tekkivaid 

õnnetusi.

- Seadme puhastamiseks väljaspoolt kasutage niisket lappi. ÄRGE puhastage masinat 

veega - see võib aparaadi elektrilist funktsiooni kahjustada.

- Kui masinat ei kasutata pikemal perioodil, eemaldage toide pistikust.

- Ärge puhastage aparaati seest tugevate metallist puhastusvahenditega - see rikub 

aparaadi kaitsekihti. 
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6. Veateade

Probleem Põhjus Võimalik lahendus

Valgus ei põle Toitepistikut ei ole ühendatud 1. Ühendage toide, kinnitage 
kaabel korralikult.


2. Vahetage pirn. 

Küte ei tööta 1. Popkorni kausi juures 
lahtine kaabel. 


2. Küttetoru on lõhkenud. 

3. Elektriline ühendus on 

katkenud. 

1. Pingutage kruvisid. 

2. Vahetage küttetoru. 

3. Muutke elektrilist võimsust. 

Liiga kõrge või liiga 
madal temperatuur

Termostaadi rike. Vahetage termostaat. 


