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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Prosím, věnujte čas důkladnému přečtení návodu k použití, zejména před prvním použitím. 
Nesprávným použitím se zařízení může poškodit nebo zranit uživatele. Ujistěte se, že používáte 
spotřebič pro účely, pro které je určen. Výrobce/prodejce neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným použitím nebo špatnou manipulací. 

1. Před připojení spotřebiče zkontrolujte, zda se napětí uvedené na štítku shoduje s napětím Vaší 
elektrické sítě.  
2. Bezpečnostní pokyny samy o sobě zcela nevylučují žádné nebezpečí a vždy je nutné dodržovat 
příslušná preventivní opatření. 
3. Při používání nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru. Uchovávejte jej mimo dosah dětí nebo 
nekompetentních osob. 
4. Před každým použitím zkontrolujte, zda není přívodní kabel poškozen. Nikdy nepoužívejte 
spotřebič, pokud kabel nebo spotřebič vykazuje známky poškození. V takovém případě by všechny 
opravy měla provádět pouze kvalifikovaná osoba. 
5. Pokud je napájecí zdroj poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo 
podobně kvalifikovanou osobou. 
6. Přívodní kabel nepokládejte přes předměty s ostrými hranami a udržujte jej v dostatečné 
vzdálenosti od horkých předmětů a dalších zdrojů tepla či ohně.  
7. Zajistěte, aby během používání přístroje nebylo možné o přívodní kabel zakopnout, zatáhnout či 
jinak zavadit, aby nedošlo k pohybu, pádu či převrácení přístroje 
8. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že svými parametry vhodný pro připojení 
spotřebiče. 
9. Spotřebič používejte pouze pro domácí účely a způsobem uvedeným v pokynech. 
10. Nikdy neponořujte přístroj ani žádné jeho části do vody (kapaliny) a nevkládejte jej do myčky. 
11. V případě, že zařízení náhodně spadne do vody, okamžitě jej odpojte. Před opětovným použitím 
nechte zkontrolovat odborníkem, pokud tak neučiníte, riskujete úraz elektrickým proudem. 
12. Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt přístroje sami. 
13. Nepoužívejte přístroj, pokud máte vlhké ruce, nebo pokud je samotný přístroj vlhký. 
14. Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte vlhké nebo mokré ruce. 
15. Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti horkých povrchů. 
16. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení. 
17. Nikdy nepoužívejte spotřebič venku a vždy jej umístěte do suchého prostředí. 
18. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Mohlo by to představovat 
nebezpečí pro uživatele a riziko poškození zařízení. 
19. Nikdy nepohybujte spotřebičem taháním za kabel. Ujistěte se, že se kabel nemůže žádným 
způsobem zachytit. Nenavíjejte kabel kolem spotřebiče a neohýbejte ho. 
20. Postavte spotřebič na stůl nebo rovný povrch. 
21. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. 
22. Je bezpodmínečně nutné udržovat tento spotřebič neustále v čistotě, protože přichází do 
přímého styku s potravinami. 
23. Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému 
dálkového ovládání. 
24. Uschovejte tuto příručku u spotřebiče. Pokud má být zařízení použito třetí stranou, musí být k 
němu dodán tento návod k použití. 
25. Nikdy nenechávejte tento spotřebič bez dozoru, když je v provozu. 
26. Děti si nesmí hrát se zařízením. 
27. Spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo 
jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Čištění a 
uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. 



28. Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
29. Když je spotřebič v provozu, může být teplota okolních povrchů vysoká. 
30. Toto zařízení je určeno k použití v domácnosti. 
 

UPOZORNĚNÍ 
 
Během používání a po dokončení práce s přístrojem je přístroj horký – hrozí nebezpečí popálení! 
Spotřebič vždy umístěte na rovný a nehořlavý povrch. K umístění nebo vyjmutí jídla z topné plochy 
použijte vhodné dřevěné nebo plastové nádobí. Před odpojením napájecího výstupu přepněte 
ovládání nastavení teploty do polohy OFF. Nechte spotřebič vychladnout na bezpečném místě a 
mimo dosah dětí. 
 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
Čištění a údržbu provádějte pouze pokud je spotřebič zcela vychladlý a odpojený od elektřiny. 
1. Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky. 
2 Přístroj nikdy neponořujte do vody. 
3. Otřete pečící plotny měkkým kartáčem, nebo štětcem, abyste odstranili zbytky jídla. 
4. K čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky ani kovové nádobí k vyjmutí jídla, které by mohlo 
poškodit nepřilnavý povlak ploten. 
5. Vnější část přístroje otírejte pouze vlhkým hadříkem. 
6. V případě, že přístroj není používám, vždy jej před uskladněním nechte vychladnout a vyčistěte jej. 
 

POPIS PŘÍSTROJE 
 

1. Rukojeť 
2. Pečící plotny s nepřilnavým povrchem 
3. Regulátor teploty 
4. Kontrolka zapnutí přístroje 
5. Kontrolka nahřívání přístroje 
6. Horní kryt přístroje 
7. Spodní kryt přístroje 

 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Před prvním použitím: Odstraňte veškeré obalové a ochranné materiály z přístroje. Pečící plotny 
otřete vlhkým hadříkem a poté je vysušte. Zcela rozmotejte napájecí kabel spotřebiče. Nastavte na 
spotřebiči max. teplotu a nechte jej chvíli zapnutý. Při prvním použití může z přístroje vycházet kouř 
nebo mírný zápach - je to běžný jev a nemá vliv na bezpečnost Vašeho spotřebiče. 
 
1. Zavřete spotřebič a zapojte jej do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka napájení. Nastavte na termostatu 
požadovanou a teplotu a rozsvítí se kontrolka nahřívání. Jakmile se přístroj zahřeje na nastavenou 
teplotu, kontrolka zhasne. Nahřívání přístroje trvá cca 5 minut. 
2. Otevřete spotřebič – plotny přístroje lehce omastěte vhodným druhem tuku a nalijte vaflové těsto 
na spodní plotnu. Poznámka: Nedávejte na plotnu nadměrné množství vaflového těsta – po zavření 
přístroje by mohlo vytéci ven ze spotřebiče. 
3. Zavřete spotřebič a nechte přístroj péct vaflové těsto cca 3 -8 minut. 



4. Když jsou vafle hotové, otevřete pomocí rukojeti víko přístroje. Vyjměte vafle pomocí dřevěné 
špachtle. Nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly poškodit nepřilnavý povrch ploten. 
5. Po dokončení pečení odpojte přístroj ze zásuvky a očistěte jej podle návodu v kapitole „ČIŠTĚNÍ A 
SKLADOVÁNÍ“. 
 
 
SPECIFIKACE 
 
Počet a tvar vaflí: 2 obdélníky 
Signalizace zapnutí 
Signalizace správného nahřátí ploten 
Regulovatelný termostat 
Plotny s nepřilnavým povrchem 
Příkon max.: 1200W 
Napájení: 220 ~ 240V; 50/60 Hz 
Hmotnost: 1,94kg 
Rozměry: cca 110 x 210 x 270mm (při zavřeném stavu) 
 

PRODÁVAJÍCÍ 
 
Michal Koláček 
Sídliště Osvobození 653/37 
682 01  VYŠKOV 
IČ: 87939339 
 
www.popkornovac.cz 
 

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ 
 
Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. 
Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat 
přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. 
Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo 
městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách 
kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. 
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