
NÁVOD K POUŽITÍ STROJE NA POPCORN

FUN POP 4 oz.  
 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zejména kotlíku, zabráníte tak 

vážným popáleninám!
3. Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte 
4. Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 

odpojit stroj z
5. Nikdy při čištění nelijte vodu do kabinetu stroje ani nenamáčejte a 

neomývejte kotlík pod vodou! Obsahuje elektrické součástky a dojde
tím

6. Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v
7. Používejte pouze suroviny určené pro tento typ stroje (tuk, cukr, sůl)
8. V 

vyprázdněte jeho obsah a přidejte 

 

OVLÁDACÍ PRVKY:  

PRACOVNÍ POSTUP: 
Proces pražení kukuřice probíhá v
s přidáním ochucujících přísad. Kukuřice v
desku. Jakmile ustane pukání, kotlík se vyprázdní př
plnění kotlíku nebo jeho vypínání, aby se prázdný nepřehříval.
 

NÁVOD NA PRAŽENÍ: 
1. Zapněte ohřev kotlíku a míchání.
2. Počkejte, až se kotlík ohřeje, při studeném kotlíku to může trvat cca 5 minut.
3. Do kotlíku dejte 1 vrchovatou kávovou lžičku
4. POUŽÍVEJTE PŘILOŽENOU ODMĚRKU NA KUKUŘICI. KOTLÍK NEPŘEPLŇUJTE

LZE NAJEDNOU NASYPAT POUZE 1 ODMĚRKU KUKUŘICE (200g
5. a)  V případě, že děláte SLANÝ

 okamžik (sůl nasypte přímo do odměrky s
b)  V případě, že děláte SLADKÝ
 začnou pukat první zrna. Teprve pak přidejte do kotlíku cukr nebo čokoládu. 

6. V průběhu 2-3 minut začnou postupně pukat všechna zrna a z
ochucený popcorn. Jakmile pukání ustává nebo je již ojedinělé
vysypte jej. Postup z bodů 
popcornu. 

7. Když se rozhodnete přerušit nebo ukončit práci
v polovině doby běžného pukání vypněte ohřev kotlíku
kotlík běžným způsobem vyprázdněte a poté k
tuku a nechte ještě krátce (cca 5 minut) běžet. 

 
 

POUŽITÍ STROJE NA POPCORN

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
Nedotýkejte se horkých částí stroje, zejména kotlíku, zabráníte tak 
vážným popáleninám! 
Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte 
Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 
odpojit stroj z elektrické sítě. 
Nikdy při čištění nelijte vodu do kabinetu stroje ani nenamáčejte a 
neomývejte kotlík pod vodou! Obsahuje elektrické součástky a dojde
tím k jeho závažnému poškození. 
Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v
Používejte pouze suroviny určené pro tento typ stroje (tuk, cukr, sůl)
 případě výpadku el. energie ihned vypněte ohřev kotlíku, 

vyprázdněte jeho obsah a přidejte dovnitř trochu tuku.

1. KETTLE HEAT:  ON – zapnutí ohřevu kotlíku
 OFF –

2. KETTLE MOTOR:  ON – zapnutí 
 OFF –

3. LIGHTS/WARMER: ON – zapnutí 
 OFF –
  

bíhá v kotlíku, kde se kukuřičná zrna praží na speciálním tuku 
přidáním ochucujících přísad. Kukuřice v průběhu pukání samovolně vypadává na sběrací 

desku. Jakmile ustane pukání, kotlík se vyprázdní překlopením. Obsluha musí dbát na soustavné 
plnění kotlíku nebo jeho vypínání, aby se prázdný nepřehříval. 

Zapněte ohřev kotlíku a míchání. 
Počkejte, až se kotlík ohřeje, při studeném kotlíku to může trvat cca 5 minut.

rchovatou kávovou lžičku tuku a počkejte, až se rozehřeje
POUŽÍVEJTE PŘILOŽENOU ODMĚRKU NA KUKUŘICI. KOTLÍK NEPŘEPLŇUJTE
ZE NAJEDNOU NASYPAT POUZE 1 ODMĚRKU KUKUŘICE (200g), JINAK NEVYPUKÁ

SLANÝ popcorn, nasypte k tuku kukuřici a sůl společně ve stejný 
okamžik (sůl nasypte přímo do odměrky s kukuřicí).  

SLADKÝ popcorn, nasypte k tuku nejprve kukuřici a 
. Teprve pak přidejte do kotlíku cukr nebo čokoládu. 

3 minut začnou postupně pukat všechna zrna a z kotlíku začne vyskakovat 
ochucený popcorn. Jakmile pukání ustává nebo je již ojedinělé, přetočte za páčku kotlík a 

z bodů 3-5 opakujte, dokud nebudete mít požadované množství 

přerušit nebo ukončit práci, nechte pukat poslední dávku, ale asi 
polovině doby běžného pukání vypněte ohřev kotlíku (KETTLE HEAT OFF)

běžným způsobem vyprázdněte a poté k běžícímu míchání přidejte malé množství 
tuku a nechte ještě krátce (cca 5 minut) běžet.  

POUŽITÍ STROJE NA POPCORN 

Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení. 
Nedotýkejte se horkých částí stroje, zejména kotlíku, zabráníte tak 

Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy! 
Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 

Nikdy při čištění nelijte vodu do kabinetu stroje ani nenamáčejte a 
neomývejte kotlík pod vodou! Obsahuje elektrické součástky a dojde 

Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. 
Používejte pouze suroviny určené pro tento typ stroje (tuk, cukr, sůl). 

případě výpadku el. energie ihned vypněte ohřev kotlíku, 
dovnitř trochu tuku. 

zapnutí ohřevu kotlíku 
– vypnutí ohřevu kotlíku 
zapnutí motorku míchání  
– vypnutí motorku míchání 
zapnutí světla a ohřevu 
– vypnutí světla a ohřevu 

zrna praží na speciálním tuku 
průběhu pukání samovolně vypadává na sběrací 

eklopením. Obsluha musí dbát na soustavné 

Počkejte, až se kotlík ohřeje, při studeném kotlíku to může trvat cca 5 minut. 
u a počkejte, až se rozehřeje. 

POUŽÍVEJTE PŘILOŽENOU ODMĚRKU NA KUKUŘICI. KOTLÍK NEPŘEPLŇUJTE!!! DO KOTLÍKU 
JINAK NEVYPUKÁ. 

tuku kukuřici a sůl společně ve stejný   

tuku nejprve kukuřici a počkejte, až  
. Teprve pak přidejte do kotlíku cukr nebo čokoládu.   

kotlíku začne vyskakovat 
, přetočte za páčku kotlík a 

5 opakujte, dokud nebudete mít požadované množství 

, nechte pukat poslední dávku, ale asi 
(KETTLE HEAT OFF). Po dopukání 

přidejte malé množství 



ČIŠTĚNÍ STROJE: 
 
1. Po vychladnutí kotlíku vytáhněte jeho elektrickou zástrčku lehkým pootočením ve směru 

hodinových ručiček, kotlík nahněte, jako byste jej chtěli vysypat a vysuňte z bočních 
držáků. 

2. Kotlík NENAMÁČEJTE ani NEDÁVEJTE DO MYČKY NA NÁDOBÍ!  
3. Víka kotlíku otřete zevnitř vlhkou utěrkou s běžným odmašťovacím prostředkem. 
4. Do kotlíku nalijte po okraj vroucí vodu a nechte chvíli odstát. Poté důkladně běžným 

prostředkem na nádobí vymyjte vnitřek kotlíku, kde se praží kukuřice. Poté vysušte. 
5. Vnitřní stěny kabinetu, spodní desku a strop (vyjma žárovky) otřete vlhkou utěrkou s běžným 

odmašťovacím prostředkem. 
6. V žádném případě NENALÍVEJTE VODU do kabinetu stroje! 
7. Pokud je kotlík vevnitř hodně znečištěn od tuku a cukru, umístěte jej zpět do stroje, nalijte 

do půlky kotlíku vodu a zapněte ohřev kotlíku, ale pouze do chvíle, než začne voda vřít, 
aby nedošlo k jejímu přetečení. Vodu pak z kotlíku vylijte a postup opakujte, dokud 
nebudete s čistotou spokojeni. 

8. Nikdy nenalívejte vodu do horkého kotlíku a nepoužívejte na čištění tvrdé a kovové 
předměty, drátěnku nebo písek! 

9. Nikdy nepřenášejte kotlík za kovový kabel! 
10. Vysypte zásuvku pro slupky a nevypukaná zrna kukuřice. 
 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: 
 
KE KAŽDÉMU STROJI JSOU DODÁVÁNY ORIGINÁLNÍ ODMĚRKY NA SUROVINY A LOPATKA. 
PROSÍME O JEJICH VRÁCENÍ SPOLEČNĚ SE STROJEM. 
 
Z 1 kg kukuřice dokáže stroj vyrobit cca 25-30 litrů popcornu (cca 6 opakovaných dávek).  
 
� 1 velká bílá odměrka (NA KUKUŘICI) 160 g => do kotlíku je možné dát pouze 1 odměrku 

kukuřice! 
 
� 1 střední bílá odměrka (NA CUKR, ČOKOLÁDU) 30 g => 60-90 g cukru nebo 80-100 g 

čokolády je doporučené množství pro 160 g kukuřice. 
 
� 1 malá bílá odměrka (NA SŮL) 10 g => 5-10 g soli je doporučené množství pro 160 g 

kukuřice. 
 
Výše uvedené dávkování soli a cukru je pouze doporučené, záleží na individuálních požadavcích 
spotřebitele, dávkování tuku a kukuřice je závazné. 
 
  

   

                       
 


