
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARAT DE PREPARAT FLORICELE DE PORUMB 
 
 
 

Instrucțiuni de utilizare  
Model 48525 
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COMPONENTE
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Vas de măsurare 
2  Carcasă cu orificiu de ieșire 
3  Bloc motor / cameră pentru floricelele de porumb 
4  Întrerupător de pornire/oprire (0 = oprit, I = pornit) 



 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 48525 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Putere nominală: 2.200 W, 230 V~, 50 Hz  
Carcasă: Plastic, metal roșu/transparent 
Dimensiuni 
(lungime/lățime/
înălțime): 

 
 
Aprox. 16,0 x 20,0 x 30,0 cm 

Greutate: Aprox. 0,901 kg 
Cablu de alimentare: Aprox. 85 cm 
Capacitate max.:              Aprox. 100 g boabe de porumb 

 
Caracteristici: Întrerupător de pornire/oprire, vas de măsurare integrat; nu este 

necesară adăugarea de ulei 
Accesorii: Manual de utilizare 

 
Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse 
modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile. 

 
 

EXPLICAREA SIMBOLURILOR 
 

Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau 
deteriorarea aparatului. 

 
 

Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice 
moment acestui pericol. 

 
 

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ 
 

Instrucțiuni generale privind siguranța 
1. Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le 

la îndemână pentru a le putea consulta în 
viitor. 

2. Acest aparat nu este destinat utilizării de 
către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, senzoriale sau mintale 
limitate sau care nu dispun de experiență 
sau au cunoștințe limitate, cu excepția 
cazului în care sunt supravegheate de o 
persoană care este responsabilă pentru 
siguranța lor sau a cazului în care au fost 
instruite cu privire la modul de utilizare a 
aparatului. 

3. Copiii trebuie supravegheați pentru a 
garanta că nu se joacă cu aparatul. 

4. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
5. Conectați aparatul numai la o priză de 

alimentare cu curent alternativ (CA) a 
cărei tensiune corespunde cu tensiunea 
de pe plăcuța cu caracteristici nominale. 

6. Nu utilizați acest aparat împreună cu un 
temporizator extern sau un sistem de 
control la distanță. 

7. Blocul motor, cablul de alimentare și 
ștecherul nu trebuie să intre în contact cu 
apa. Totuși, în cazul în care se întâmplă 
acest lucru, toate componentele trebuie 
uscate complet înainte de a fi utilizate din 
nou. 

8. Atunci când nu îl utilizați, opriți 
întotdeauna aparatul și scoateți-l din 
priză. 

 



 

 

9. Aparatul este destinat exclusiv utilizării 
domestice sau pentru domenii similare de 
utilizare, cum ar fi 

 bucătăriile din companii, birouri sau 
alte locuri de muncă, 

 întreprinderi agricole, 
 pentru utilizarea de către oaspeți în 

hoteluri, moteluri sau alte unități de 
cazare, 

 în case de oaspeți private sau de 
vacanță. 

10.  Nu deschideți niciodată învelișul 
aparatului. Acest lucru poate avea ca 
rezultat un șoc electric. 

11.   Verificați cu regularitate aparatul, 
ștecherul și cablul de alimentare pentru a 
detecta semnele de uzură sau 
deteriorare.  În cazul unei deteriorări a 
cablului de alimentare sau a altei 
componente, trimiteți aparatul sau 
suportul acestuia pentru inspecție sau 
reparație la serviciul nostru post-vânzare 
(pentru adresă, consultați termenii de 
garanție). Reparațiile neautorizate pot 
supune utilizatorul la riscuri grave și 
anulează garanția. 

Informații despre instalarea și utilizarea 
aparatului 
12.   Din motive de siguranță, nu așezați 

niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, 
tăvi de metal sau suprafețe ude. 

13.   În timpul funcționării, nu așezați aparatul 
sau cablul de alimentare lângă flăcări 
deschise. 

14.   Utilizați întotdeauna aparatul pe o 
suprafață orizontală, ordonată și 
rezistentă la căldură. 

15.   Aparatul nu este adecvat pentru utilizarea 
în aer liber sau în încăperi umede sau 
umide, cum ar fi sălile de baie. 

16.   Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu 
atârnă peste marginea blatului sau mesei, 
întrucât acest lucru poate cauza 
accidente, de exemplu în cazul în care 
copiii mici ar trage de cablu. 

17.   Întindeți cablul de alimentare astfel încât 
să nu existe posibilitatea ca acesta să fie 
tras sau prezinte risc de împiedicare. 

18.   Pentru a scoate aparatul din priză, trageți 
întotdeauna de ștecher, niciodată de 
cablu. 

19.   Nu utilizați niciodată cablul de alimentare 
pentru a transporta aparatul. 

20.   Dacă utilizați un cablu prelungitor, 
asigurați-vă că este intact și adecvat  

pentru curentul extras de către aparat; în 
caz contrar, există posibilitatea ca 
aparatul să se supraîncălzească. 

21.  Lăsați spațiu suficient între aparat și pereți 
și alte obiecte inflamabile, cum ar fi 
draperii. 

22.   Aparatul este proiectat numai pentru 
prepararea floricelelor de porumb, în 
cantități cae sunt normale pentru o 
locuință. 

23.   Aparatul trebuie să fie asamblat complet 
și capacul trebuie să fie închis în timpul 
funcționării. Nu porniți niciodată aparatul 
fără boabe de porumb în interior. 

24.   Nu umpleți în mod excesiv aparatul 
(capacitate max. 100 g). 

25.   Nu deschideți niciodată aparatul în timpul 
funcționării și nu accesați aparatul în timp 
ce este în funcțiune. 

26.   În timpul funcționării aparatul devine 
fierbinte!  Nu atingeți suprafețele fierbinți.  
Pentru a muta aparatul fierbinte, utilizați 
toartele. 

27.  Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul 
funcționării. 

28.  Nu utilizați aparatul timp de mai mult de 
maximum 5 minute consecutiv. 

29.  Apoi, lăsați aparatul să se răcească timp 
de cel puțin 10 minute înainte de a 
prepara o altă cantitate de floricele. 

30.  Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați 
aparatul cu accesorii de la alți producători 
sau alte mărci. 

31.   Scoateți aparatul din priză după utilizare 
și înaintea curățării.  Nu lăsați niciodată 
aparatul nesupravegheat atunci când este 
conectat la priză. 

  32.  Lăsați aparatul să se răcească înainte de 
a-l curăța. 

33.   Nu cufundați niciodată blocul motor în 
apă, întrucât acest lucru poate deteriora 
blocul motor. 

34.   Acest aparat funcționează cu aer fierbinte. 
În consecință, nu utilizați lubrifiant sau 
ulei, întrucât acest lucru poate deteriora 
aparatul și există pericol de ardere.  

35.  Nu folosiți amestecuri gata preparate ce 
conțin ulei sau grăsime.  Utilizați numai 
boabe de porumb uscate și 

convenționale.

 



 

 

ATENȚIE: 
Aparatul este foarte fierbinte în 
timpul și după funcționare! 

Nu deschideți niciodată 
învelișul aparatului. Acest lucru 
poate avea ca rezultat un șoc 
electric. 

 
Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare 
sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate. 

 
 

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ 
 

1. Îndepărtați toate ambalajele și 
dispozitivele de siguranță utilizate pentru 
transport. Țineți copiii departe de 
ambalaje, din cauza riscului de sufocare. 

2. Curățați toate componentele cu o lavetă 
umedă, conform descrierii din capitolul 
„Curățare și îngrijire”. 

3. Asigurați-vă că aparatul este stabil. 
 
 

PREPARAREA FLORICELELOR DE PORUMB 
 

Atenție: Din motive de siguranță, nu adăugați niciodată ulei, unt sau alte grăsimi ori ingrediente 
peste boabele de porumb! 
Utilizați numai boabe de porumb uscate, convenționale, fără alți aditivi, cum ar fi sare, zahăr sau 
grăsimi. Nu folosiți boabe de porumb pentru cuptorul cu microunde. 
Cantitatea maximă pentru o preparare este de 100 g de boabe de porumb. Nu umpleți excesiv 
aparatul, întrucât acest lucru poate face ca boabele de porumb de la fund să se ardă și să 
genereze fum. 
Asigurați-vă că utilizați o cantitate suficientă de boabe de porumb; în caz contrar, se vor forma mai 
puține floricele și vor exista mai multe boabe tari printre acestea. Nu porniți aparatul dacă în acesta 
nu există boabe de porumb. 

 
1. Asigurați-vă că aparatul este stabil; lăsați 

o distanță adecvată față de alte obiecte. 
2. Scoateți vasul de măsurare din capacul 

aparatului și umpleți-l pe jumătate (max. 
100 g) cu boabe de porumb uscate, 
proaspete. 

3. Turnați boabele în camera pentru floricele 
de porumb de pe blocul motor, prin 
intermediul orificiului din capac. 

4. La nivelul maxim, 
umpleți un vas de 
măsurare complet cu 
boabe de porumb și 
turnați-le în camera 
pentru floricele.  
Dacă utilizați prea 
mult porumb, 
aparatul se poate 
bloca și este posibil 
să se deterioreze. 

 
5. Din motive de siguranță, nu adăugați ulei, 

unt sau alte grăsimi ori ingrediente peste 
boabele de porumb. 

6. Închideți orificiul de la nivelul capacului 
rotind vasul de măsurare invers și 
așezându-l pe capac. Asigurați-vă că ați 
închis ermetic capacul. 

7. Așezați un recipient suficient de larg, 
termorezistent, sub orificiul de ieșire a 
floricelelor de porumb. Vă recomandăm 
să nu utilizați boluri de metal, întrucât pot 
deveni foarte fierbinți. 

8. Conectați aparatul la sursa de alimentare 
(220-240 V~, 50/60 Hz). 

9. Porniți aparatul prin intermediul 
 întrerupătorului de pornire/oprire. 

 
 



 

 
10.   Aparatul se încălzește și după scurt timp 

floricelele de porumb încep să se 
formeze. 

11.   Floricelele de porumb preparate cad în 
bol prin intermediul orificiului de ieșire. 

12.   Atunci când boabele de porumb sunt 
gata, opriți aparatul prin intermediul 
întrerupătorului de pornire/oprire. 

13.   Vă puteți bucura de floricelele de porumb 
încă fierbinți sau le puteți îmbunătăți după 
gustul dvs.: 

  Pentru floricele dulci, adăugați zahăr, 
zahăr pudră sau caramel. 

  Pentru floricele picante, adăugați sare, 
pudră de boia, curry etc. 

14.   Sfat:  Atunci când adăugați condimente la 
floricelele de porumb, adăugați 1-2 linguri 
de ulei de floarea soarelui, pentru ca 
zahărul și condimentele să se lipească 
mai bine. 

15.   Ocazional, unele boabe de porumb nu se 
deschid, iar acestea trebuie îndepărtate 
cu grijă atunci când aparatul s-a răcit, 
înainte de a-l utiliza din nou.  În acest 
scop, înclinați cu grijă aparatul răcit spre 

 
înainte, astfel încât aceste boabe să 
poată cădea afară. 

16.  Dacă doriți să preparați o altă cantitate de 
floricele, repetați pașii 2-13.  Totuși, lăsați 
aparatul să se răcească timp de cel puțin 
10 minute după 5 minute de funcționare. 

17.   Dacă nu preparați alte floricele, opriți 
aparatul prin intermediul întrerupătorului 
de pornire/oprire și scoateți ștecherul din 
priza electrică. 

 
Atenție: aparatul, în special 
capacul, devine extrem de 
fierbinte în timpul funcționării - 
pericol de ardere!  De exemplu, 
utilizați toartele atunci când 
manevrați aparatul, pentru a 
preveni arsurile. 

Nu scoateți capacul în timp ce 
dispozitivul este în funcțiune - vă poate 
arde aerul fierbinte degajat din interior. 

 
CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE 

 

1. Opriți aparatul prin intermediul 
 întrerupătorului de pornire/oprire. 
2. Scoateți ștecherul din priza electrică. 
3. Lăsați aparatul să se răcească. 
4. Nu scufundați blocul motor și cablul de 

alimentare în apă sau alte lichide! 
5. Toate componentele detașabile (partea 

superioară, capacul, vasul de măsurare) 
pot fi curățate în apă caldă cu detergent 
de vase moderat.  Aceste componente nu 
trebuie spălate în mașina de spălat vase! 

6. Nu utilizați agenți de degresare abrazivi, 
bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți 
de curățare fierbinți sau dezinfectanți, 
întrucât aceștia pot deteriora aparatul. 

7. Blocul motor și camera pentru floricelele 
de porumb pot fi șterse cu o lavetă 
umedă, bine stoarsă. 

8. Toate componentele trebuie să fie uscat 
cu atenție înainte ca aparatul să fie 
asamblat din nou și înainte să poată fi 
utilizat din nou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




