Návod k obsluze

Pro vaši bezpečnost a dlouhodobý bezporuchový provoz

1.

Důležité bezpečnostní

Při použití elektrických zařízení, základní bezpečnostní opatření, je třeba vždy
dodržovat, včetně následujících:
1. Přečtěte si všechny pokyny.
2.

Pokud tento přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte ho od sítě

3.

Nepoužívejte přístroj pro jiné než určené použití.

4. Nepoužívejte

příslušenství, které není doporučeno výrobcem

5. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
Nezbytné, pokud je výrobek používán v blízkosti dětí.
6. Nenechte kabel viset přes jakoukoliv hranu, kde se dítě mohlo dosáhnout. Uspořádat šňůru, aby se
zabránilo vytahování, zakopnutí nebo zamotání.

7. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem či zástrčkou, nebo pokud je
porouchaný nebo byl poškozen jakýmkoli způsobem. Zašlete přístroj do nejbližšího
autorizovaného servisního střediska pro vyšetření, opravy nebo úpravy.
8. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při vyprazdňování popkornovače nikdy nechytejte zbytky popkornu do holých rukou
a nedotýkejte se vnitřku popkornovače. Je velmi horký! Vždy používejte nástroje nebo ho nechte
Vychladnout.

9. Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami.
10. Popkornovač se sám nevypíná.

11. Nepoužívejte popkornovač venku.
12. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku nebo jiné elektrické části
do vody či jiných kapalin.

13. Otočte přepínač do polohy off před odpojením ze zásuvky.
14. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojen do zásuvky

15. Udržujte kabel daleko od horkých částí spotřebiče a horkých povrchů během provozu.
16. Nemyjte abrazivními a agresivními čističi

17. NEBLOKUJTE vstupní otvor pro vzduch, když je stroj v chodu.
18. Nikdy žádnou část neinstalujte „na sílu“

19. Neprovozujte tento Popkornovač bez popcornu.
20. Žádná část není určena do myčku.

21. nepoužívejte spotřebič v garáž.Při skladování v garáži jej odpojte ze zásuvky

22. Vytáhněte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte a před čištěním. Nechte přístroj vychladnout před čištěním
A rozebráním.
23. Nepokládejte na nebo do blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku nebo do rozpálené trouby.

24. Nesmí se přidávat žádné soli / oleje / mléko do přístroje.

25. Nedotýkejte se horního krytu, ani vnitřní části, když je stroj v chodu, nebo je horký.

26. Pro kontinuální práci jsou zapotřebí alespoň 15 minutové rozestupy
27. Udržujte přístroj v suchu a používejte pouze vevnitř.
28. NIKDY nečištěte přístroj, když je horký.
29. Držte dál od horkého, vlkhého nebo výbušného prostředí.
30. Nezakrývejte ventilační otvory, když je přístroj v chodu.

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Přístroj je napájen napětím 230V / 50 Hz
Nepoužívejte přístroj s rozbitým napájecím kabelem - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

POZNÁMKA!
Pouze pro vnitřní montáž a použití.

3. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklovatelný výrobek

Pozor!
Váš výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické
výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. K dispozici je samostatný
systém sběru těchto produktů.

Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti) v Evropské unii

Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s legislativou, která
vyžaduje řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Následující implementace členskými státy, soukromými domácnostmi ve státech EU mohou vracet použité
elektrické a elektronické zařízení do určených sběrných místech bezplatně *. (V některých zemích * váš
místní prodejce může vzít zpět váš starý přístroj bezplatně, jestliže koupíte podobný nový. *) Obraťte se
na místní úřady pro další podrobnosti. Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje
baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně v souladu s místními požadavky. Správnou
likvidací tohoto výrobku správně, pomůžete zajistit, že odpad projde potřebným zpracování, využití a
recyklaci, a tím zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
mohlo nastat v důsledku nesprávného zacházení s odpadem.

Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty

V Evropské unii
Je-li přípravek používán pro podnikatelské účely a chcete ho zlikvidovat: Obraťte se prosím na svého prodejce, který
vás informuje o odebrání zadní části produktu. Ty by mohly být účtovány poplatky za náklady vyplývající ze zpětného
odběru a recyklace malého produktu (malá množství) by mohla být přijata zpět v místních sběrných střediscích.

V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady a informujte se o
správném způsobu likvidace.

4. Konfigurace a použití příkazů

Použijte instrukce

1. Zkontrolujte ať sedí napětí s tímto přístrojem.
2. Nastavte přepínač na „OFF“.

3. Vezměte si šálek a naplňte popkornovač 1 šálkem popkornu.

4. Nasaďte kalíšek na horní krytu do stroje.
5. Nastavte přepínač do polohy „ON“.

6. Po 3 minutách chodu začne popkorn vycházet z otvoru.
7. Až dokončíte přípravu popkornu, Přepněte přepínač do polohy „OFF“.

8. Pro kontinuální práci, jsou třeba 15 minutové rozestupy mezi várkami.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před zahájením jakékoli údržby nebo čištění operace, ujistěte se, že je popkornovač vypnutý,
odpojený a chladný.
Umyjte nádobku na popkorn houbou nebo utěrkou. Nepoužívejte abrazivní prášek nebo houbičky
drátěnky apod, mohou poškodit přístroj.
Nevkládejte popkornovač nebo jeho části do myčky. Další úkony by měly být prováděny pouze
Autorizovaným servisem.
Nestavte popcorn stroj nebo jeho části v myčce na nádobí. Jakákoliv jiná údržba by
měly být prováděny autorizovaným servisem.

6. Podmínky záruky
Tento produkt je zaručena po dobu 2 let od data zakoupení. Tato služba je zdarma
pouze za následujících podmínek. Tato záruka se vztahuje na všechny substituce opravy v
důsledku materiálové nebo výrobní vady, a nevztahuje se na:

1. Poškození při transportu

2. Úprava přístroje nebo porušení podmínek
3. Nehody v důsledku chybné nebo neodborné montáže a zapojení.

4. Chybné napojení na vyšší napětí.
5. Opravy prováděné neautorizovaným servisem.
Tento produkt není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby.

Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem.

7. TECHNICKÁ DATA
Popis: Domácí Popcorn Maker
Model: MP1800W
Vstupní napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz

Příkon: 1200 W

8. Prohlášení o shodě
Ax Technology Sp. z oo Sp. k. deklaruje shodu tohoto produktu s následujícími směrnicemi
a normami:
Je v souladu se směrnicí a normami EMC 2014/35 / EU je v souladu se směrnicí
LVD a normy 2014/30 / EU Všechny výsledky testů jsou v souladu s: ČSN EN
55014-1: 2012 EN 55014-2: 2015-06 ČSN EN 61000 -3-2: 2014-10 EN
61000-3-3: 2013-10 EN 60335-2-90: 2011 EN 60335-1: 2012 EN 62233: 2008

Všechny výsledky testů jsou v souladu se směrnicí 2011/65 / EU

Všechny výsledky testů jsou v souladu s nařízením č 1935/2004 Evropského parlamentu a
Rady ze dne 27. října 2004 - materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

VÝROBCE:
AX TECHNOLOGY Sp. z oo Sp.K. ul. Modra 62
71-220 Szczecin, Polsko www.axtechnology.eu

