
 

 
Návod k obsluze na popcorn stroje: 

#1800 Popcorn stroj CPC POP HOT 4oz.,1600W/230V PL  
 

Vyrobeno v EU 

 
Provozní předpisy a specifikace:  

 
Vážený zákazníku, 
Jsme přesvědčeni o tom, že tento moderní stroj Vám přinese mnoho radosti při podnikání, 
avšak předtím než uvedete stroj do činnosti, přečtete si pozorně následující řádky. 
 
Přístroj umístěte na pevném, suchém a rovném podkladu. Nevystavujte ho přímým 
povětrnostním vlivům. To samé platí i při přepravě a skladování.     
 
Upozornění: Manipulace s přístrojem je doporučená až po důkladném seznámení obsluhujícího personálu s 

těmito provozními předpisy. Toto zařízení je konstruované a prodávané jen pro obchodní účely 
a to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v domácnosti, ani na 
samoobslužné používaní zákazníků ve veřejných restauračních zařízeních. 

 
               1. Dodržujte důkladně všechny montážní pokyny. 
               2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zabráníte tak vážným popáleninám! 
               3. Při obsluze tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci. 
               4. V případě zásahu do ovládání a vybavení přístroje se záruka nedá uplatnit.  
                    Zásahy do přístroje mohou vážně ohrozit obsluhu! Neprovádějte žádné úpravy!  
               5. Před jakoukoliv manipulací (čištěním, umýváním) je nutné stroj odpojit z elektrické sítě! 
 
SPECIFIKACE STROJE       
Napájení  230V  příkon 1600 kW 
Rozměry: šířka 56cm x hloubka 42cm x výška 76cm 
Hmotnost:  23 kg 
Ovládací prvky: 
 
Vypínač Light a Warming    
                                             Poloha ON: Zapnutí světla a spodního ohřevu. 
                                             Poloha OFF:Vypnutí světla a spodního ohřevu. 



Vypínač  Heat                 
                                             Poloha ON:Zapnutí ohřevu kotlíku. 
                                             Poloha OFF:Vypnutí ohřevu kotlíku.              
Vypínač Turn 
                                             Poloha ON:Zapnutí motorku na míchání v kotlíku. 
                                             Poloha OFF:Vypnutí motorku na míchání v kotlíku. 
. 
 Návod na obsluhu stroje:  
  
Stroj koncipován výlučně na výrobu pražené kukuřice - popcornu. 
1) Zapněte ohřev kotlíku a otáčení míchaní. 
2) Počkejte až se kotlík ohřeje na optimální teplotu (cca 5 min.). 
3) Do kotlíku dejte speciální tuk /Lauro/,odměrku kukuřice a odměrku cukru smíchaného 
s aromou (5g aromy na 1kg cukru krystal) v poměru tuk:kukuřice:cukr-2:2:1, nebo  
přidejte k tuku a kukuřici slanou příchuť /Jantar sůl/ podle chuti /cca 5g na 200g kukuř./. 
4) V průběhu 2 až 3 minut začne kukuřice pukat a začne z kotlíku vypadávat ochucený 
popcorn. Když pukání přestává, nebo je už ojedinělé, kotlík vyklopte, aby se jeho obsah 
vysypal do prosklené vitríny. Postup periodicky opakujte. V průběhu výroby je nutné  
vyprázdňovat zásuvku na nevypukanou kukuřici pod zásobníkem. Když se rozhodnete  
přerušit nebo ukončit práci, nechte vypukat poslední dávku, ale asi v polovině pukání 
vypněte ohřev kotlíku. Kotlík obvyklým způsobem vyprázdněte a dejte do něj malé množství 
tuku na schládnutí s otáčením míchadla. Po vychladnutí kotlíku nalijte teplou vodu a  
nechte kotlík s vodou úplně vychladit. 

 

Čištění a údržba stroje: 
Vnitřní misku kotlíku čistěte běžnými odmašťovacími čistícími prostředky na nádobí 
s nízkou pěnivostí. Čištění se dělá dle potřeby, ale nejlépe denně po práci. 
Do kotlíku nalejte 0,2 až 0,5l vody a čistící prostředek, důkladně umyjte vnitřní misku,    
kde se praží kukuřice. Když je miska hodně znečištěna od tuku a cukru, můžete    
na chvíli zapnout ohřev kotlíku, ale jen do momentu než začne voda vřít. Pak ohřev   
vypněte, protože by mohla voda přetéct a poškodit ve spodní části stroje elek. připojení.   
Vodu pak z kotlíku vylejeme a můžeme tento proces opakovat, než budete s čistotou   
spokojeni. Po skončení nechte kotlík vychládnout, utřete vnitřní misku do sucha a   
venkovní misku vlhkým hadříkem do čista. Na čištění vitríny používejte nezávadné   
prostředky, ketré odstraňují masnotu. V žádném případě nelejte vodu do vitríny a dbejte   
na to, aby elekt. objímka na žárovku a spodní část stroje v místě připojení výhřevného   
tělěsa nepřišli do styku s vodou!      

 
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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