
                                                          

 

 

 

OHŘÍVAČ NA SYPKÉ POTRAVINY typ: 

WARMER #2343EX, #2344EX, #2345EX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Upozornění:  
 

Před prvním spuštěním stroje do provozu přečtěte si pozorně následující pokyny a řiťte se podle nich. Bez 

přečtení pokynů stroj neuvádějte do činnosti. 

 

Prohlášení výrobce:  
 

Firma : GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY, 10700 Medallion Drive, Cincinnati,  OHIO, U.S.A. 

na svou zodpovědnost dokládá, že produkt splňuje následující normy:  

  

EN ISO 12100-1 (2003)  

EN ISO 12100-2 (2003)  

EN60335-1(2002) + A1/A11(2004) + A12 (2006) + A2 (2006)  

EN60335-2-24 (2003) + A11 (2004) + A1 (2005) + A2 (2007)  

EN60335-2-75 (2003) + A1 (2005) + A11 (2006)  

EN50366 (2003)+A1(2006)  

EN 55014 -1(2006)  

EN 61000-3-2(2006)  

EN 61000-3-3(1995) 

+A1(2001)+A2(2005)  

EN 55014-2(1997)+ A1(2001)  

  

 

Podle nařízení směrnic: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE  

  

Místo a rok výroby:  

Viz informační štítek na přístroji.  

 

 



Popis stroje, hlavní časti a technické údaje: 
Ohřívač na potraviny  popcorn je jednoduchý kompaktní prosklený kabinet s výklopnými dvířky. 

V spodní  časti kabinetu se nachází vyjímatelný rošt bez který přepadávají drobné úlomky kukuřice do zásuvky  

umístěné  pod roštem. V horní přední části kabinetu je umístěné osvětlovací těleso. Pod spodním roštem se 

nachází ventilační systém stroje s výhřevným tělesem a termostatem. Ventilace a rozvod teplého vzduchu se 

realizuje přes ventilační kanály, které jsou uložené pod rohovými lištami v místě prosklení zásobníku. Osvětlení 

a ventilace se ovládá na spodní, levé  časti vnitřní strany kabinetu. 

 

Příkon / napětí / rozměry / hmotnost: 
#2343EX (30“):   780W / 230V / 50Hz, š   75 * v 69 * hl 75 cm,   93 kg  

#2344EX (36“):   780W / 230V / 50Hz, š   90 * v 69 * hl 75 cm,   95 kg   

#2345EX (48“): 1560W / 230V / 50Hz, š 120 * v 69 * hl 75 cm, 136 kg   

  

Použité materiály na zařízení: 
Kabinet stroje je prosklený z teplu vzdorného bezpečnostního skla do 405°C/ případně organického skla. Rám 

kabinetu je vyrobený z antikoru  i vnitřní rošty, zásuvky a dvířka. 

 

Ovládací prvky: 
VYPÍNAČ ON/OFF = ovládání SVĚTLO + VENTILÁTOR (viz obrázek č.1) 

poloha ON: zapnutí ventilátoru spolu s osvětlením stroje  

poloha OFF: vypnutí ventilátoru spolu s osvětlením stroje 

 

"HEAT CONTROL"REGULÁTOR TEPLOTY (viz obrázek č.2)   

slouží na nastavení žádané teploty a rychlosti ohřevu potraviny a to zleva od nejnižší polohy doprava po nejvyšší 

polohu. 

 

ZÁSUVKA NA ÚLOMKY POPCORNU (viz obrázek č.3) 

 

NEREZOVÝ ZÁKLOP NA UDRŽENÍ POŽADOVANÉ TEPLOTY (viz obrázek č.4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zařazení stroje: 
Výrobek ohřívače potravin je určený výhradně na ohřev sypkých potravin. Toto zařízení je konstruované a 

předávané jen pro obchodní účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v 

domácnosti. Jednotlivé typové variace se vzájemně odlišují venkovním vzhledem a velikostním zhotovením. 

Zařízení není určené pro venkovní prostředí. 

 

Pracovní postup při výrobní činnosti: 
Vlastní pracovní proces ohřevu  potravin  probíhá v kabinete ohřívače působením cirkulace teplého vzduchu. 

Cirkulaci zabezpečuje ventilační systém umístěný ve spodní/boční části kabinetu. Teplota vzniká působením 

výhřevného tělesa kontrolovaného termostatem. V provozním procese doporučujeme nenechávat dvířka 

zbytečně otevřené. 

 

Návod na obsluhu: 
1) Zapněte ventilaci /světlo ohřívače 

2) Nastavte požadovaný stupeň ohřevu 

3) Nasypte popcorn do ohřívače.  

4) Zavřete dvířka. 

Podle potřeby ohřívač průběžně doplňujte a odstraňujte nahromaděný odpad v zásuvce pod roštem. 

 

Čištění a údržba: 
Odpojte stroj od elektrické sítě. Přesvědčte se, že stroj je vychlazený a připravený na čištění a údržbu. Čištění 

vitríny je jednoduchá záležitost. Při její čištění používejte hygienicky nezávadné přípravky, které dobře 

odstraňují mastnotu. Všechno nakonec umyjte čistou teplou vodou pomocí hadry. V žádném případě nelít vodu 

do vitríny a dbejte na to, aby elektrická objímka na žárovku v horní části stroje nepřišla do styku s vodou. 

Při čištění dílů používejte hygienicky nezávadné přípravky. Doporučujeme používat gumové rukavice. Pozor, 

elektrické časti stroje nesmí přijít do styku s vodou! Čištění se dělá podle potřeby, avšak při práci s potravinami 

nejlepší denně po práci. 

 

 

Bezpečnost práce, upozornění a bezpečnostní pokyny: 
Pokud se rozhodnete ukončit práci, zbavte stroj zbytku surovin a nechejte ho přirozeně vychládnout. Odpojte 

zařízení z elektrické sítě před manipulací a čištěním! Nikdy neponořujte stroj do vody – může dojít k poškození 

elektrických častí, případně požáru! Na čištění nepoužívejte žíravé a leptavé čistící prostředky! Používejte čistící 

prostředky vhodné pro čištění potravinářských zařízení. Nepoužívejte na čištění tvrdé a kovové předměty, písek 

nebo drátěnku! Nezasahujte do elektrických častí stroje a chraňte jej před namočením! Nedotýkejte se horkých 

Částí stroje,zabráníte tak vážným popáleninám. 

 

   

 

Servisní práce provádí: 

 

CORNiCO Company, s.r.o. 

Tovární 1444, 753 01 Hranice 

Tel: +420 581 694 333, Fax: +420 581 694 332 

e-mail: cornico@cornico.cz 

www.cornico.cz  
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