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Instrukcja obsługi  
 
1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
- Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi, zobacz ilustracje i zachowaj 
instrukcje. 
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej, sensorycznej, umiejętności umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są 
nadzorowane lub poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją potencjalnemu 
zagrożeniu. 
 - Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika mogą być wykonywane przez dzieci w wieku 
powyżej 8 lat, ale wyłącznie pod nadzorem. 
- Trzymaj urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci nie powinny 
bawić się z urządzeniem. 
- Urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 z 27/10/2004 w sprawie materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
- Sprawdź, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z napięciem w twoim zasilaczu. 
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, jeśli nie działa 
prawidłowo lub upadło na podłogę i zostało uszkodzone. W takich przypadkach zanieś urządzenie do 
specjalistycznej służby, aby zweryfikować jego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie. 
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz celów podobnych i nie jest przeznaczony 
do użytku komercyjnego! 
- Zapobiegaj używaniu urządzenia przez dzieci i osoby nieupoważnione! 
- Urządzenie przeznaczone jest do suchego przygotowywania popcornu bez użycia innych surowców (np. 
oleju, cukru, masła, kakao, cynamonu, miodu itp.). W żadnym wypadku nie używaj kukurydzy 
przeznaczonej do przygotowania w mikrofali. Jeśli używasz tych surowców, istnieje ryzyko uszkodzenia 
przyrządu i likwidacji. Tego rodzaju wada nie kwalifikuje się do świadczenia gwarancyjnego. 
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru i sprawdzaj przez cały czas przygotowania popcornu! 
- Po zakończeniu pracy zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego! 
- Nie podłączaj wtyczki zasilania do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj go z gniazdka elektrycznego 
mokrymi rękami i nie ciągnij za przewód! 
- Nie używaj maszyny do popcornu do ogrzewania pomieszczenia! 
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach (nawet w części)! 
- Użyj maszyny do popcornu tylko w pozycji roboczej, w której nie ma ryzyka przewrócenia się i w pewnej 
odległości od łatwopalnych przedmiotów (np. firanek, zasłon, drewna itp.) i źródeł ciepła (np. piec, kuchenka 
elektryczna / gazowa, grzałka, piece na gorące powietrze, grille). 
- Nigdy nie zdejmuj pokrywy i miski podczas gotowania popcornu. 
- Podczas obsługi urządzenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń (np. poparzenia). 
- Kabel zasilający nie może zostać uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty otwarte płomieniem i nie 
wolno go zanurzać w wodzie. 
- Używaj tylko nieuszkodzonych i prawidłowych kabli przedłużających (przewodów). 
- Przewód zasilający należy wymienić w przypadku uszkodzenia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub 
pożaru, wymiana przewodu zasilającego może być wykonana wyłącznie przez producenta, autoryzowane 
centrum serwisowe lub wykwalifikowanego technika. 
- Produkt nie może być używany z timerem, pilotem lub innym urządzeniem, które automatycznie włącza 
urządzenie. 
- Nigdy nie używaj urządzenia do celów innych niż określone i opisane w tej instrukcji! 
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem 
urządzenia i akcesoriów (np. degradacja żywności, obrażenia, oparzenia, pożar itp.). 
 
INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI 
 
 

 
2. OPIS URZĄDZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INSTRUKCJA OBSŁUGI 
- Usuń wszystkie elementy opakowania i wyjmij maszynę do popcornu. Umyj części (poza komorą 
prażenia), które wchodzą w kontakt z żywnością w gorącej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, a 
następnie dokładnie spłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha. 
- Ilość przetworzonych ziaren (rdzeni) jest określona przez wielkość komory prażenia. Jeśli chcesz 
przetworzyć więcej ziaren, musisz podzielić je na kilka partii. Czasy przygotowania zależą od ilości, rodzaju 
i jakości użytych ziaren i podane są w minutach. 
Użyj ziarna kukurydzy specjalnie zaprojektowanego tylko na popcorn! 
 
Składanie i używanie maszyny do popcornu 
Umieść maszynę do popcornu na solidnej, płaskiej i suchej macie. 
1. Zmierz popcorn za pomocą dołączonego dozownika. Jedna pełna miarka wystarczy, aby napełnić 
urządzenie. Jeśli używasz więcej niż jednej pełnej miarki, możesz przepełnić komorę  popkornem i zakłócic 
prawidłowe funkcjonowanie twojego urządzenia. Wstępne podgrzewanie nie jest konieczne. 
2. Wsyp ziarno do komory prażenia. 
3. Umieść górną pokrywę na popcorn, a następnie włóż miseczkę do pojemnika. 
W celu przygotowania maślanego popkornu, włóż kostkę masła lub margaryny do miski dozownika. 
Rozpuszcza się podczas przygotowywania popcornu. Nie wyjmuj tacy dozującej z pokrywy, dopóki prażona 
kukurydza nie zacznie działać. 
4. Obok maszyny do popcornu umieść odpowiednie naczynie (miseczkę), tak aby krawędź miseczki 
dotykała korpusu urządzenia. Wybierając miskę, upewnij się, że jest wystarczająco duża dla przygotowanej 
ilości i czy będzie pasować pod wylot. Ważne jest, aby po wyjściu z gotowego popcornu wyjście nie zostało 
zablokowane, a kawałki były skierowane prosto od wyrabiacza do miski. Popcorn jest gorący gdy wychodzi 
i może spowodować poparzenia. 
5. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. 
6. Włącz maszynę do popcornu. Po kilku chwilach ciągłego pękania urządzenie automatycznie zaczyna 
wydmuchiwać popcorn z komory pieczenia. Prażenie jednej dawki popcornu zajmuje około 3 minut. 
7. Jeśli ziarna kukurydzy nie są uprażone i proces prażenia się zakonczy, wyłącz maszynę do popkomu 
popkornu. Po wyłączeniu urządzenia około 10 do 20 nieuprażonych ziaren może pozostać na dnie komory 
prażenia. Możesz pochylić maszynę do popcornu do przodu, aby usunąć popcorn. Wlać rozpuszczone 
masło do gotowego popcornu w misce. 
8. Zużyj popcorn, tak jak jest, lub w razie potrzeby dosmakować: 
- Solą i pieprzem 
- Solą ziołową 
- Masłem 
- Karmelem 
- Sosem Worcester 
- Barwnikiem spożywczym dla zabawy 
- Solą parmezanową ... lub w inny sposób według własnego gustu! 
 



 Uwaga 
Nieuprażone (nie popękane) ziarna należy usunąć z komory prażenia i następnie już nie używać. 
Maksymalny czas pracy ciągłej wynosi 5 minut, następnie dotrzymać przerwę około 10 do 12 minut na 
ochłodzenie maszyny do popcornu. 
 

 Ostrzeżenie 
Pękanie ziaren kukurydzy może nastąpić jeszcze krótko po wyłączeniu urządzenia, dlatego nie należy 
otwierać pokrywy natychmiast po wyłączeniu urządzenia. 
Podczas pracy pokrywa jest podgrzewana do wysokiej temperatury i pozostaje podgrzewana przez kilka 
minut po wyłączeniu urządzenia. Uważaj, aby nie dotknąć gorącej powierzchni. Aby zwiększyć ochronę 
skóry, zalecamy użycie uchwytu kuchennego. 
Nigdy nie dodawać żadnych składników do komory prażenia. 
 
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 
- Przed podniesieniem pokrywy urządzenie powinno ostygnąć przez co najmniej 10 minut, aby wyczyścić 
urządzenie. Upewnij się, że urządzenie ostygło. 
- Wyczyść maszynę do popcornu po każdym użyciu. 
- Usuń wszelkie pozostałości w maszynie do popcornu lub ziarna kukurydzy z komory prażenia. 
- Przetrzyj korpus maszyny do popcornu lekko zwilżoną szmatką, a następnie wytrzyj go do sucha. 
- Górną pokrywę i miarkę można czyścić w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie spłukiwać pod czystą, 
bieżącą wodą i wysuszyć. 
- Złóż pokrywkę i przechowuj popcorn w suchym, czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci. 
 

 Uwaga 
- Żadna część tego urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarce. 
- Do czyszczenia nie używać druciaków, ściernych środków czyszczących, benzyny ani rozcieńczalników. 
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie zanurzaj maszynę do popcornu ani jego przewodu zasilającego w 
wodzie lub innym płynie. 
 
SPECYFIKACJA 
Napięcie znamionowe 220-240V 
Częstotliwość znamionowa 50 / 60Hz 
Moc znamionowa 1100W 
 
LIKWIDACJA 

W interesie ochrony środowiska urządzenie nie może być wyrzucane po zakończeniu okresu 
użytkowania z odpadami komunalnymi. 
Utylizację należy wykonać w odpowiednich punktach zbiórki w danym kraju. Przestrzegać 
lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów. Utylizuj urządzenie zgodnie z 
dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W razie 
pytań należy skontaktować się z lokalnym urzędem usuwania odpadów. 

 
 
 
Wyłączny importer i dystrybutor w Republice Czeskiej i na Słowacji: 
BORGY CZ, a.s. 
Reklamacje / serwis 
Hluchov 1353 
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662 
E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz 
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