
Maszyna do popcornu | Rosenstein & Söhne (NX7615)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• maszyna do popcornu

• pokrywka (jest również miarką)

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 230 V AC / 50 Hz

• pobór mocy: 1200 W

• pojemność: maks. 100 g kukurydzy

• czas produkcji: 2-4 minuty

• wymiary: 15 x 29,5 x 15 cm

• waga: 830 g.

Szczegóły produktu
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Przygotowanie

1. Przed  pierwszym użyciem maszyny  do  popcornu  należy  ją  oczyścić  w  sposób  opisany

w rozdziale ‘Czyszczenie’.

2. Umieść maszynę do popcornu na płaskiej, stabilnej powierzchni.

3. Włóż wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazda.

Użytkowanie

1. Odmierz odpowiednią ilość kukurydzy przy pomocy pokrywki/ miarki. Należy uważać, aby

nie przekroczyć oznaczenia MAX w miarce, aby nie przepełnić maszyny do popcornu.

2. Wsyp ziarno kukurydzy do zasobnika.

3. Umieść osłonę na zasobniku i nałóż pokrywę.

4. Umieść pod otworem wylotowym tacę, do której będzie wsypywany gotowy popcorn.

5. Włącz maszynę do popcornu za pomocą włącznika/wyłącznika (pozycja I).

6. Podczas przygotowywania pokrywę należy trzymać zamkniętą.

7. Maszyna do popcornu wyłącza się automatycznie po przygotowaniu popcornu.

8. Po użyciu należy wyłączyć maszynę do popcornu za pomocą włącznika (pozycja 0).

9. Wyjmij nieotwarte ziarna kukurydzy z urządzenia.

WSKAZÓWKA

Aby  uzyskać  lepszy  rezultat,  należy  stosować  mniejsze  ziarna  kukurydzy.  Niech

urządzenie ostygnie na około 10 minut, zanim zrobisz kolejny popcorn. 

Czyszczenie

1. Wyłącz  maszynę  do  popcornu  i  odłącz  ją  od  zasilania.  Przed  czyszczeniem  pozostaw

maszynę do popcornu do ostygnięcia.

2. Obudowę należy czyścić wilgotną ściereczką.

3. Wnętrze należy czyścić wyłącznie czystą, suchą ściereczką i upewnić się, że do wnętrza nie

dostanie się woda.
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4. Zdejmowane  części  (pokrywę/miarkę,  zasobnik,  osłonę)  można  czyścić  ściereczką  do

naczyń lub gąbką w ciepłej wodzie, opłukać gorącą wodą, a następnie osuszyć czystą, suchą

ściereczką.

5. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących, środków ściernych

ani gąbek metalowych.

6. Maszynę do popcornu należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazda, którego napięcie sieciowe jest zgodne z

napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

• Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku

widocznych uszkodzeń urządzenia, kabla lub wtyczki, nie należy używać urządzenia. Nie

należy używać produktu, który uległ uszkodzeniu lub został upuszczony.

• UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzeń! Podczas użytkowania urządzenie staje się bardzo

gorące.  Należy  bezwzględnie  upewnić  się,  że  podczas  i  po  zakończeniu  użytkowania

urządzenia nie dojdzie do kontaktu z podgrzewanymi częściami.

• W razie potrzeby należy użyć odpowiednich rękawic kuchennych lub uchwytów na garnki.

• Należy upewnić się, że podłączony kabel zasilający nie stwarza zagrożenia potknięciem.

Kabel zasilający nie może zwisać.  Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający,  aby

przesunąć urządzenie.

• Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie został zgnieciony ani wygięty i nie stykał się z

gorącymi powierzchniami.
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• Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej,  równej,  solidnej i  odpornej na wysoką

temperaturę powierzchni, z wolną przestrzenią ze wszystkich stron i wolną przestrzenią u

góry.

• Należy zachować odpowiednią odległość od innych źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze

lub piekarniki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie należy używać urządzenia na

płycie grzewczej lub w pobliżu źródła gazu.

• Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane i przed montażem lub demontażem

części albo czyszczeniem urządzenia.

• Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy!

• W  przypadku  zablokowania  urządzenia  podczas  pracy  natychmiast  je  wyłącz  i  usuń

przyczynę.

• Urządzenie  jest  przeznaczone  do  normalnego  użytku  domowego  w  pomieszczeniach

zamkniętych.

• Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

• Nie należy używać urządzenia z przedłużaczem lub zewnętrznym zegarem sterującym.

• Nie należy obsługiwać urządzenia w pobliżu gorącego gazu lub palnika elektrycznego, ani

w gorącym piecu.

• Nie  należy  używać  urządzenia  w  pobliżu  materiałów  wysoce  łatwopalnych,  takich  jak

zasłony, tekstylia itp.

• Nie  zakrywaj  urządzenia  podczas  pracy,  aby  uniknąć  zagrożenia  pożarem.  Nie  należy

umieszczać materiałów łatwopalnych (karton, plastik, papier itp.) na urządzeniu lub w jego

wnętrzu.

• Nie należy używać urządzenia w środowisku o dużej wilgotności i należy chronić je przed

rozpryskami wody.

• Nie należy dotykać urządzenia lub wtyczki zasilania mokrymi rękoma.

• Nie należy wlewać oleju do maszyny do popcornu.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie do ochłodzenia.

• Urządzenie  należy  transportować  lub  przechowywać  dopiero  po  jego  całkowitym

ostygnięciu.

• Urządzenie i  akcesoria  należy czyścić  po każdym użyciu zgodnie z opisem w rozdziale

"Czyszczenie".

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o

ograniczonych  zdolnościach  fizycznych,  sensorycznych  lub  umysłowych,  lub
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nieposiadające  doświadczenia  i/lub  wiedzy,  chyba  że  są  one  nadzorowane  przez  osobę

odpowiedzialną  za  ich  bezpieczeństwo lub  otrzymały  od  tej  osoby instrukcje  dotyczące

sposobu użytkowania urządzenia.

• Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

• Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę sieciową, gdy nie jest

pod  nadzorem,  w  przypadku  awarii  podczas  pracy  i  przed  montażem,  demontażem lub

czyszczeniem urządzenia.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NX-7615-675 jest  zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.
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