MANUAL DE INSTRUÇÕES

PIPOQUEIRA ELÉTRICA
APC-3406 / APC-3406-2

Obrigada por adquirir nosso produto. Antes de utilizá-lo, leia o manual
de instruções cuidadosamente.
Conheça seu produto

Informações Técnicas
 127V 50 - 60Hz 1200W
 220V 50 - 60Hz 1200W
Instruções
1. Verifique se voltagem do produto é compatível com a voltagem de sua
tomada.
2. Coloque o botão de LIGAR / DESLIGAR na posição “OFF” (Desligar).
3. Usando o copo de medida coloque o milho com uma medida e apenas
uma medida por vez. Caso não siga esta instrução, muitos milhos serão
expelidos sem estourar como pipoca. Portanto não será defeito, e sim, mau
uso.
4. Alinhe à pipoqueira um recipiente para receber a pipoca expelida.
5. Encaixe o copo de medida na tampa superior e a mesma no corpo do
equipamento.
6. Coloque o botão de LIGAR / DESLIGAR na posição “ON”(Ligar).
7. Após 3 minutos, a pipoca irá sair pela passagem adequada do
equipamento.
8. Após o término, tenha bastante cuidado com a tampa superior que estará
ainda muito quente. Utilize luva ou pano para evitar queimaduras, ou
espere cerca de 3 minutos para esfriar o calor da tampa
9. Coloque o botão de LIGAR / DESLIGAR na posição “OFF” (Desligar)
assim que terminar de estourar sua pipoca.
10. Para utilizá-la novamente, aguarde pelo menos 15 minutos.

Alertas
1. Não coloque sal, óleo e outros no equipamento.
2. Não toque na parte superior e/ou partes internas enquanto a máquina
estiver em operação ou quente.
3. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que
tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou
estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que
elas não estejam brincando com o aparelho.
5. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído
pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de
evitar riscos.
6. Mantenha sempre o equipamento seco e utilize apenas em locais com
cobertura e proteções, nunca ao ar livre.
7. Não faça limpeza do =no equipamento enquanto estiver quente.
8. Mantenha o equipamento distante de ambientes quentes, úmidos ou
com riscos de explosões.
9. Não bloqueia a passagem da pipoca enquanto a máquina estiver em
funcionamento.
10. Este aparelho deve ser utilizado em ambientes domésticos ou similares
como: Lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; fazendas;
hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes residenciais.
11. Produto não se destina a ser operado por meio de um temporizador
externo ou de um sistema de controle remoto separado.

