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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
 
Abyste předešli poškození nebo zranění, dbejte po dobu používání na základní bezpečnostní 
opatření, včetně těch, která jsou uvedena níže: 

1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití – i v případě, že jste podobný 
výrobek používali a uchovejte si jej pro případné další použití. 

2. Před připojení spotřebiče zkontrolujte, zda se napětí uvedené na štítku shoduje s napětím 
Vaší elektrické sítě. 

3. Spotřebič nesmí být napájený pomocí prodlužovacích kabelů, rozdvojek, časových spínačů 
apod. Musí být připojený přímo do elektrické zásuvky. 

4. Zařízení je potřeba čistit podle instrukcí v kapitole „Čištění a skladování“ 
5. Spotřebič vždy vypněte a odpojte jej od zdroje napájení: v případě, že nefunguje správně, 

před demontáží, v případě, že spotřebič vydává nestandartní zvuk, nebo jakýkoliv, které svědčí o 
anomálii, před čištěním, když jej nepoužíváte. 
6. Při odpojování spotřebiče od napájení uchopte a tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. 
7. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí. Je zakázáno, aby spotřebič používali/obsluhovali 

děti bez dozoru osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. 
8. Zařízení nesmí obsluhovat děti ve věku do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, 

nebo duševními schopnostmi, stejně tak osoby, které nemají vědomosti a zkušenosti 
potřebné pro provoz zařízení; s výjimkou, když bude zabezpečený dohled a poučení týkající 
se používání spotřebiče bezpečným způsobem a seznámení s možnými riziky. Je potřeba 
poučit děti, že spotřebič není hračka. Děti by neměly bez dozoru vykonávat čištění a údržbu. 

9. Napájecí kabel může být vyměněný jen v autorizovaném servisním středisku. 
10. Zařízení a napájecí kabel udržujte daleko od zdroje tepla, vody, vlhkosti, ostrých hran a 

dalších faktorů, které by mohli způsobit poškození. 
11. Neponořujte spotřebič do vody, ani jej neobsluhujte mokrými rukami. 
12. Nepožívejte spotřebič k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu. 
13. Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. 
14. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. 
15. Je zakázané používat spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozený, nebo zařízení pracuje 

nesprávně. 
16. Je zakázané vlastnoručně provádět opravy spotřebiče a demontovat jej. Pouze oprávněné 

osoby a kvalifikovaný personál může zařízení opravit. Spotřebič neobsahuje části, které by 
mohli být opravené samotným uživatelem. 

17. Nepoužívejte neoriginální příslušenství. 
18. Spotřebič používejte pouze v interiéru. 
19. Zvýšenou pozornost věnujte napájecímu kabelu – nesmí se dotýkat horkých a ostrých hran. 
20. Po dobu, kdy je přístroj v provozu, jej nepřemisťujte. Spotřebič je určený výhradně na 

přípravu pokrmů. 
21. Po dobu, kdy je přístroj v provozu se jej nedotýkejte – může být horký. Abyste předešli 

popáleninám, vždy používejte příslušné kuchyňské nářadí a víko spotřebiče otvírejte pouze 
pomocí nenahřívající se rukojeti. 

 
 

POUŽITÍ 
 

1. Vybalte přístroj z krabice a odstraňte nálepky. 
2. Následně umyjte plotny vlhkou utěrkou a utřete je do sucha. 
3. Umístěte spotřebič na rovný, stabilní povrch. 
4. Ujistěte se, že se v blízkosti spotřebiče nachází elektrická zásuvka. 



5. Otevřete víko přístroje a plotny přístroje potřete rostlinným olejem či vhodným tukem. 
6. V případě potřeby odstraňte nadbytečný tuk. 
7. Následně víko zavřete a připojte spotřebič k elektrické zásuvce. Červená a zelená kontrolka se 

rozsvítí, což znamená, že spotřebič je zapnutý a nahřívá se. 
8. Počkejte až zelená kontrolka zhasne – znamená to, že plotny dosáhly správné teploty. Nyní je 

spotřebič připraven k použití. Poznámka: Během používání spotřebiče se zelená kontrolka 
zapíná a vypíná. Znamená to, že spotřebič udržuje správnou teplotu. Při prvním použití 
přístroje může být cítit zápach. Je to normální jev způsobený prvním nahřátím ploten. 

9. Pomocí tepelně izolované rukojeti otevřete víko přístroje. 
10. Na plotny rovnoměrně nalejte těsto tak, aby byly celé pokryté těstem. Těsto nesmí přetékat 

přes okraje ploten. 
11. Zavřete víko. 
12. Doporučený čas pečení je od 3 do 8 minut, ale můžete si jej přizpůsobit vlastním požadavkům 

a vlastnostem Vašeho těsta. 
13. Otevřete víko a opatrně vafle vyjměte pomocí dřevěné nebo plastové vidličky, či za pomocí 

jiného obdobného kuchyňského nářadí. Pozor, nepoužívejte kovové, ostré nebo drsné 
kuchyňské náčiní – mohli byste poškodit povrch ploten. Dbejte zvýšené opatrnosti, během 
pečení nebo otevření víka může unikat horká pára. 

14. V případě přípravy více jak jedné vafle opakujte proces pečení naléváním další dávky těsta na 
plotny. 

15. V případě potřeby můžete před opětovným nalitím těsta potřít plotny malým množstvím 
tuku. Po skončení pečení odpojte nápajecí zástrčku od síťové zásuvky a nechejte spotřebič 
vychladnout. 

 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

1. Je jednodušší plotny vyčistit a odstranit z nich nečistoty dokud jsou ještě mírně nahřáté. 
2. Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechejte jej zcela vychladnout. UPOZORNĚNÍ: 

PŘÍSTROJ NEPONOŘUJTE DO VODY. 
3. Utřete plotny utěrkou namočenou v teplé vodě s trochou saponátu. 
4. Po skončení čištění vysušte plotny pomocí suché utěrky. 
5. Na čištění nepoužívejte žádné chemikálie ani rozpouštědla. 
6. Před uskladněním se ujistěte, že spotřebič zcela vychladnul a že je čistý a suchý. 
7. Jestliže chcete při uskladnění ušetřit místo, můžete navinout napájecí kabel ve 

vyznačeném místě ve spodní části přístroje. 
8. Ujistěte se, že je spotřebič po dobu skladování odpojený od zdroje napájení. 

SPECIFIKACE 
 
Počet a tvar vaflí: 4 čtverce 
Signalizace zapnutí 
Signalizace správného nahřátí ploten 
Tepelně izolovaná rukojeť 
Plotny s nepřilnavým povrchem 
Plášť z nerez ocele 
Prostiskluzové nožičky 
Úložný prostor pro napájecí kabel 
Automatická regulace teploty 
Ochrana proti přehřátí 
Příkon max.: 1100W 



Napájení: 220 ~ 240V; 50/60 Hz 
Hmotnost: 2,2kg 
Rozměry: Spotřebič: 247 x 96,5 x 320mm; Plotna: 239 x 239mm 
Délka napájecího kabelu: 680mm 
 

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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