
 

  

 

 

 

 

 

 

PM 3635 – popcorn maker 

 



 

  

Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi 
pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu 
se záručním listem, pokladním blokem a podle 
možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu 
dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat 
třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k 
obsluze. 

• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou 
potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není 
určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v 
otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, 
přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném 
případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s 
ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, 
že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo 
namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.  

• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za 
kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud 
chcete namontovat příslušenství přístroje, při 
čištění nebo v případě poruchy. 

• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud 
byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. 
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně 
kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li 
poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat. 

• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž 
vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste 
eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní 
kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami 
pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky 
nebo jinou kvalifikovanou osobou.  

• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální 

bezpečnostní pokyny“. 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let 
a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem 
nebo byly poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím.Děti si se spotřebiči nesmějí 
hrát.Čištění a údržbou prováděnu uživatelem 
nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let 
pod dozorem.Udržovat spotřebič a jeho přívod 
mimo dosah dětí mladších 8 let. 

Děti a slabé osoby 

• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí 
neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti 
obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).  

 VÝSTRAHA!  

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.  

Hrozí nebezpečí udušení! 

• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly 
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými 
a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností 
a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by 
na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo 
od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat. 

• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s 
přístrojem nehrají. 

Symboly v tomto návodu k obsluze 

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně 
označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby 
nedošlo k nehodám a škodám na přístroji 

 VÝSTRAHA:  
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje 
na možná rizika zranění. 

 POZOR:  

Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné  

 

Speciální bezpečnostní pokyny 

pro tento přístroj 

 POZOR:  

Do přístroje nepřidávejte olej, cukr nebo jiné 

přísady! To má za následek poškození přístroje a 

podle okolností i ke vzniku požáru! 

• Jestliže chcete k vašemu popcornu přidat sůl, cukr 
nebo máslo, pak tyto přísady přidávejte až po 
přípravě popcornu a mimo přístroj! 

• Dbejte na to, aby víko, základní těleso přístroje a 
odměrka byly správně sestaveny! 

• Po nepřetržitém provozu nechte přístroj vychládat 
po dobu nejméně 10 minut. 

• Přístroj můžete vyčistit a uložit až po jeho úplném 
vychladnutí. 

 VÝSTRAHA:  

V přístroji dochází ke vzniku vysokých teplot. 

Nebezpečí popálení! 

Před prvním uvedením do provozu 
Následující body je nutno dodržovat jen při prvním použití, 
po vybalení přístroje: 

• Průhledný kryt a odměrný pohárek čistěte 
navlhčeným hadříkem. 

• Postavte přístroj na neklouzavý a rovný podklad. 
• Nasaďte průhledný kryt na přístroj. 
• Odměrný pohárek vložte do horního otvoru 

průhledného krytu tak, aby v něm dobře „seděl“. 
• Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky 

s ochranným kolíkem 230V, 50Hz, a přístroj zapněte. 



 

  

Nechte jej bez náplně v provozu asi 3 minuty, 
aby se odstranilo eventuální znečištění vnitřku 
přístroje! 

• Poté nechte přístroj vychladnout po dobu 15 
minut! Přístroj je nyní připraven k provozu! 

Obsluha 
1. Vypněte přístroj do polohy „0“. Vložte do 

odměrného pohárku kukuřici pro přípravu 
popcornu (prosíme, používejte jen tento druh 
kukuřice). (70g) 

2. Sejměte z přístroje průhledný kryt a nasypte obsah 
odměrného pohárku do otvoru pro pražení. 

3. Průhledný kryt nasaďte opět na přístroj a odměrný 
pohárek opět vložte do horního otvoru krytu tak, 
aby v něm dobře „seděl“. 

 

4. Postavte nádobu odolnou proti vysokým teplotám 
a o objemu přibližně 3-4 litry pod přední otvor 
průhledného krytu. 

5. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované 
zásuvky s ochranným kolíkem 230V, 50Hz, a 
zapněte přístroj pomocí vypínače EIN/AUS. 

 UPOZORNĚNÍ:  
Přibližně po jedné minutě začne proces přípravy 
popcornu: Kukuřičná zrna pukají a hotový 
popcorn vypadavá ze spodního otvoru víka do 
nádoby. 

6. Jestliže je slyšet už jen ojedinělé „praskání 
popcornu“, přístroj vypněte.  

 UPOZORNĚNÍ:  
Zpravidla zůstane v přístroji přibližně 10-20 
„neupražených“ kukuřičných zrn. 

7. Jestliže chcete ihned začít s přípravou další porce, 
odstraňte z přístroje kukuřičná zrna, která v něm 
zůstala po předchozím procesu pražení. Přístroj 
však nechte před dalším procesem pražení 
minimálně 15 minut vychladnout! 

Ukončení provozu 

Po skončení provozu přístroj vypněte pomocí vypínače 
EIN/AUS a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

Přidávání přísad / Rozpouštění másla 
Odměrný pohárek může být použit také jako nádoba 
pro rozpouštění másla! 

1. Postupujte podle kroků 1 až 4 kapitoly „Obsluha“ 

2. Vložte do odměrného pohárku kousek másla a přidejte 
podle chuti trochu cukru.  

 POZOR:  

Nepřeplňujte odměrný pohárek, protože jinak 

hrozí nebezpečí, že by později rozpuštěné máslo 

mohlo vytéci do přístroje. To by pak mohlo mít 

za následek poškození přístroje. 

3. Postupujte podle kroků 5 až 6 kapitoly „Obsluha“. 
4. Po skončení rozpouštění odměrný pohárek opatrně 

vyjměte. 

 VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! 

5. Obsah odměrného pohárku nalijte na hotový popcorn. 
6. Lehkým pootáčením a nakláněním kapalinu dobře 

rozdělíte. 

 UPOZORNĚNÍ:  
Místo cukru můžete přidat i kakao nebo jiné přísady! 

Čištění 

  VÝSTRAHA:  

•  Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky! 

•  Nechte přístroj zcela vychladnout! 

 POZOR: Nikdy neponořujte přístroj do vody! 

• Průhledný kryt a odměrný pohárek můžete mýt v 
normální mycí lázni. 

• Těleso přístroje čistěte lehce navlhčeným hadříkem, 
bez čisticích prostředků!  

• Před opětovným použitím resp. uložením všechny 
části přístroje po vyčištění dobře vysušte. 

Technické údaje 
Model: ...................................... PM 3635 

Pokrytí napětí: ...........................  220 – 240 V, 50/60 Hz 

Příkon: .........................................1200  W 

Třída ochrany................................. I 

 Doba krátkého provozu: ..............3 Min.  

hmotnost:  ...........................................1,00 kg 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v 
současné době platných směrnic CE, jako je např. 
elektromagnetická kompatibilita a direktiva o 
nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle 
nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.  

Vyhrazujeme si technické změny! 

 



 

  

Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří 
do domovního odpadu. 

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených 
sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, 
jestliže je už nebudete používat.  

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by 
mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. 

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším 
formám zhodnocení starých elektronických a 
elektrických přístrojů.  


