
Ariete 2953XL Pattogatott kukorica 
készítő 

Használati útmutató 
 
JELEN ÚTMUTATÓRÓL 
Még ha a készülékek megfelelnek az érvényben lévő európai 
előírásoknak és ezért a potenciálisan veszélyes részek 
védelemmel vannak ellátva, akkor is gondosan olvassa el 
ezeket a figyelmeztetéseket és a készüléket kizárólag a gyártó 
eredeti szándékainak megfelelően használja, hogy megelőzze 
a károsodást vagy a baleseteket. 
Tartsa meg ezt az útmutatót jövőbeli referenciaként. 
Ha a készüléket más személyeknek adja, ne felejtse el a 
használati útmutatót is odaadni. 
Az útmutatóban lévő információk szimbólumokkal vannak 
ellátva, amelyek a következők: 

 – gyermekekre veszélyes 

 – égési sérülés veszély 

 – elektromos veszély 

 – figyelmeztetés – anyagi kár 

 – egyéb veszély 
A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE 
A készülék pattogatott kukorica előkészítésére használható. A 
tartályba csak olaj vagy kukorica tehető. A gyártó a termék 
egyéb használatát nem tervezte, és mentes bármely 
felelősségtől mindenféle kár esetén, amelyet a készülék nem 
megfelelő használata okoz. A nem rendeltetésszerű használat 
továbbá a jótállás megszűnését vonja maga után. 
TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK 
Figyelem!  
Elektromos veszély. Soha ne merítse a tartályt vízbe, vagy 
más folyadékba. 
A tartályt mindig úgy rakja össze, hogy a tápdugó ki van húzva 
a konnektorból. 
Égési veszély. Ne érjen a tartályhoz miközben a készülék 
működésben van, és kikapcsolás után néhány percig. Várja 
meg, hogy a forró részek lehűljenek. 
FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. 
- Ez a készülék kizárólag háztartási célra készült, és 
kereskedelmi vagy ipari célokra nem használható.  
- A használati útmutatóban felsorolt használaton kívüli, vagy 
hibás használatból eredő hibákért a gyártó semmilyen 
felelősséget nem vállal. 
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mert 
ingyenes szerviz szolgáltatásunk nem fedez olyan károkat, 
amik nem megfelelő csomagolásból erednek, amikor a 
készüléket visszaküldi a Hivatalos Márkaszervizbe. 
- A gyártó által nem javasolt vagy nem a gyártó által szállított 
tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést 
okozhat.  
- Ne engedje, hogy csökkentett mentális vagy fizikai képességű 
személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással 
rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem 
felügyeli és ellátja instrukcióval őket egy, a biztonságukért 
felelős személy. 
 

- Ez a készülék megfelel a 2004.10.27-i 1935/2004-es EC 
Szabályozásnak  az étellel kapcsolatba kerülő anyagok 
tekintetében. 

 GYERMEKEKRE VESZÉLYES 

- 8 éven felüli gyermekek a készüléket használhatják, ha 
felügyeli és ellátja instrukcióval őket egy, a biztonságukért 
felelős személy, és megértik a veszélyeket. 

- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. 
- A készüléket és a tápkábelt 8 éven aluli gyermekektől tartsa 

távol. 
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást 8 éven felüli 

gyermekek felügyelet alatt elvégezhetik. 
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a gyermekek ne 

érhessenek a forró részekhez. 
- Ügyeljen, hogy a gyermekek ne kaphassák el a tápkábelt, így 

lerántva a készüléket. 
- A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető 

helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet. 
- Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, 

hogy vágja le a tápkábelt, illetve hogy minden veszélyes 
alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek 
játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel. 

 ELEKTROMOS VESZÉLY 
- Ne használja a készüléket víztartályok vagy mosdókagylók 

közelében. 
- Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség 

megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek, és 
hogy a rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével, 
mielőtt csatlakoztatja a konnektorba. 

- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata 
személyi és anyagi kárt okozhat. 

- Ne használjon nem megfelelő áramfelvételű hosszabbítót 
vagy konnektort. 

- Mindig földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket. 
- Ne használja a készüléket, ha a kezei nedvesek, vagy 

mezítláb. 
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
- Ne használja a készüléket, ha leesett, ha látható sérülés van 

rajta, ha meghibásodott vagy szivárog, illetve ha a tápkábel 
vagy a tápcsatlakozó hibás. A balesetek megelőzése 
érdekében minden javítást, a tápkábel cseréjét is beleértve, 
csak valamelyik hivatalos márkaszerviz végezheti, vagy 
legalább is hozzáértő személy.  

- Ne csatlakoztasson más nagyteljesítményű készüléket 
(elektromos melegítő, vasaló, radiátor, stb.) ugyanabba a 
konnektorba. Elektromos túltöltés veszélye. 

- Ne tegye a készülék forró részeit a tápkábelre. 
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a tápdugót a konnektorból. 
- A tápkábelt ne tegye éles szélek vagy eszközök közelébe. 
- A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel. 
- A készüléket ne mozgassa a tápkábelnél fogva. 
- Vihar esetén húzza ki a tápdugót a konnektorból. 

 EGYÉB VESZÉLYEK 
- A tartályt mindig úgy szedje szét, hogy a tápdugót kihúzta a 

konnektorból. 
- Csak megfelelő pozícióban kapcsolja be a készüléket. 
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor 

csatlakoztatva van a konnektorba. 
- Ha csak rövid időre is el kell mennie, kapcsolja ki a 

készüléket, és mindig húzza ki a konnektorból. 
- A készüléket bent tárolja, hűvös és száraz helyen. 

 ÉGÉSI VESZÉLYEK 
- Ne érjen működés közben a tartályhoz és a készülék fém 

részeihez, és néhány percig, miután kikapcsolta. Égési 
sérülés veszélye. 

- Amikor a készüléket nem használja, húzza ki a konnektorból 
és hagyja lehűlni mielőtt tartozékokat tesz rá vagy vesz le 
róla, illetve tisztítás előtt. 

 ANYAGI KÁR 

- Soha ne erőltesse a tartály kivételét vagy berakását a 
helyére. A rögzítő fülek elmozdulnak és a készülék nem 
megfelelően fog működni. 

- Miután elkészült a kukorica, ne hagyja a tartályt tovább 
forogni. 

- Ellenőrizze, hogy a tartály üres, mielőtt a helyére teszi a 
készülékben. 

- Soha ne tegye a készülék alkatrészeit a mosogatógépbe.  
- Mindig tekerje le a tápkábelt használat előtt. 
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa, miután 

kihúzta a konnektorból, és minden része lehűlt. Soha ne 
használjon műanyagra ártalmas vegyszereket. 

- Mielőtt elteszi a készüléket, mindig húzza ki a konnektorból. 
Várja meg, amíg lehűl. 

- Ne tegye ki a készüléket az időjárás veszélyeinek (eső, 
napsütés...). 

- Na használja a készüléket a szabadban. 
- A készüléken történt bármely módosítások, amelyeket a 

gyártó nem hagyott jóvá, a készülék biztonságának és 
használhatóságának garanciájának elveszítését jelentheti. 

- Ne szerelje szét a készüléket. Nincsenek olyan belső részei, 
amelyek használhatóak vagy tisztítást igényelnek. 

TARTSA MEG EZEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT JÖVŐBELI 
REFERENCIAKÉNT. 
A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE 
A készülék bármilyen fajta ruha, függöny és anyag vasalására 
való, az anyagokon lévő címke alapján, szárazon vagy gőzzel, 
és függőleges helyzetben is. Az anyagokat stabil felületen 
vasalja, amely az anyagokat is tartja és a vasalót is, amikor 
leteszi, miközben kicseréli a vasalandó anyagot. A készülék 
kizárólag otthoni használatra alkalmas, ipari vagy kereskedelmi 
célra nem használható. 
A vasaló bármely más használata a gyártó szándékátó eltér. A 
gyártó mentes mindennemű felelősségtől bármely olyan kár 
esetén, ami a készülék nem megfelelő használatából ered. A 
nem rendeltetésszerű használat továbbá a garancia 
elvesztését is jelenti. 
TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK 
Figyelem! 
Égési veszély – A jelen kiadványban szereplő készülék 
konstrukciós jellemzői védik a felhasználót a vasaló forró 
talpával való érintkezéstől használat közben és használat után 
néhány percig. Továbbá, legyen nagyon óvatos, amikor gpzöl, 
és ne irányítsa a gőzt testrészek vagy háziállatok felé. 
Miután kikapcsolta és kihúzta a vasalót a konnektorból, hagyja 
stabil felületen állni, gyermekektől távol. 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
A – égő 
B – tartály fedél 
C – tartály 
D – ajtó 
E – fiók 
F – ki/be kapcsoló gomb / ki/be kapcsolást jelző fény 
G – könnyű bekapcsoló gomb 
H – fogantyú 
I – Tápkábel és tápdugó 

J – Mérőpohár 
AZONOSÍTÓ ADATOK 
A készülék alján a következő azonosító adatok találhatóak: 
- gyártó és CE jel 
- modell (Mod.) 
- gyári szám (SN) 
- feszültség (V) és frekvencia (Hz) 
- áramfelvétel (W) 
- ingyenes asszisztencia telefonszám 
Amikor a hivatalos márkaszervizekhez fordul, tájékoztassa őket 
a modellről és a gyári számról. 
A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE 
Vegye le az összes csomagolást a készülékről. Nyissa ki az 
ajtót, vegye ki a fogantyút és a mérőpoharat. Húzza ki a 
tartályt. Távolítsa el a csomagolást. 
Tisztítsa meg a műanyag részeket nedves, nem dörzsölő 
ruhával, majd törölje szárazra. 

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék belsejében a tartályon 
lévő dugóhoz (2. ábra). 
Helyezze a tartályt a készülék belsejében lévő két rögzítőre (3. 
ábra). 
Soha ne erőltesse a tartály kivételét vagy berakását a 
helyére. A rögzítő fülek elmozdulnak és a készülék nem 
megfelelően fog működni. 
Dugja be a tartályon lévő tengelyt a motor meghajtásba a 
készülék fedele alatt (4. ábra). 
Kívülről dugja a fogantyút a készülék oldalán lévő lyukba (5. 
ábra). Forgassa a fogantyút az óramutató járásával 
ellentétesen, amíg megáll. 
Ne erőltesse: a fogantyún lévő menet megszakadhat. 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel a 
készülék adattábláján lévő feszültségnek. 
- Helyezze a készüléket sík, egyenletes felületre, víztől távol. 

Teljesen tekerje le a tápkábelt. 
- Győződjön meg róla, hogy a tartály megfelelően a rögzítőkön 

van (3. ábra). Ellenőrizze, hogy a tartály tengelye 
megfelelően a helyén van a motor meghajtásban (4. ábra). 

- Csukja be a fiókot. Csukja be az ajtót. 
Készítsen elő mindent a popcornhoz: kukorica, olaj, tálak és 
zacskók a popcorn összegyűjtéséhez. 
Ellenőrizze, hogy a ki/be kapcsoló gomb (F) off állásban van, 
állítsa 0-ra. 
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.  
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot (F) a készülék 

bekapcsolásához. Melegítse a tartályt 3-5 percig. 
- Nyomja meg a ki/be kapcsolót (F) a készülék 

kikapcsolásához. 
- A kisebbik mérőpoharat töltse fel 2/3-ig sütőolajjal. A legjobb 

eredmény érdekében használjon zöldség olajat. 
- Nyissa ki a készülék ajtaját. 
- Nyissa ki a készülék fedelét (B). 
Figyelem! 
Égési veszély. Ne érjen a tartályhoz és a készülék fém 
részeihez, amikor használatban van, és néhány percig, miután 
kikapcsolta. 
A tartály fedelének kinyitásához használja a műanyag 
fogantyút (6. ábra). 
- Öntse az olajat a tartályba. 
- Töltse fel a nagyobbik mérőpoharat 2/3 részig kukoricával. 
- Nyissa ki a készülék ajtaját. 
- Nyissa ki a tartály fedelét (B). 
- Csukja be a készülék ajtaját. 
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot (F) a készülék 

bekapcsolásához. 



Kb. egy perc után hallani fogja a klasszikus pattogó kukorica 
hangját. A popcorn elkezd kijönni a tartály fedelén. Amikor a 
kukorica befejezte a pattogást, használja a fogantyút a tartály 
kiürítésével. 
- Nyomja meg a ki/be kapcsolót (F) a készülék 

kikapcsolásához. 
- Nyissa ki a fiókot (E). Tartsa az ajtót (D) csukva, hogy 

megelőzze a tartály forró részeivel a véletlen érintkezést. 
Egy kanál segítségével vegye ki a popcornt. 

Ha a készülékből füst áramlik ki a kukorica pattogtatása 
közben, ez a túlzott mennyiségű zsír és olaj jelenlétének 
köszönhető a tartályban. Alaposan tisztítsa ki a tartályt a 
popcorn készítése előtt. 
HASZNOS TANÁCSOK 
A készülék különböző minőségű popcorn számára készült. A 
sárga kukorica általában megfelelőbb, mint a fehér kukorica. 
Ha a tartály nincs megfelelően feltöltve, lehetséges, hogy 

kevesebb kukorica pattog ki és ki nem pattogott kukorica is 
marad a tartályban. A túlságos feltöltés miatt a pattogatott 
kukorica megéghet, és füstöt okozhat, a tartályt túltöltve.   
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Figyelem! 
Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból tisztítás előtt.  
Minden beavatkozást hideg készüléken végezzen. 
Figyelem! 
Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
Figyelem! 
Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát a készülékén 
használat előtt, és ha sérült, vigye el a legközelebbi 
márkaszervizbe hogy szakképzett személy cserélje ki. 
Ne használjon maró folyadékokat a készülék tisztításához. 
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA 
A készülék műanyag részeit nedves, nem dörzsölő ruhával 
tisztítsa meg, majd száraz ruhával szárítsa meg. 
A TARTÁLY TISZTÍTÁSA 
Forgassa a gombot (H) az óramutató járásával megegyezően. 
Vegye le a gombot. 
Vegye le a tartályt a rögzítőkről. Vegye le a tartályt a 
tápkábelről a készülék belsejében. Vegye ki a tartályt a 
készülékről. 
Töltse fel a tartályt 2/3 részig langyos mosogatószeres vízzel. 
Hagyja úgy 15-20 percig, amíg minden zsiradék feloldódik. 
Ürítse ki a tartályt. Ha szükséges, használjon egy puha és 
száraz szivacsot a makacsabb zsiradék eltüntetéséhez. Törölje 
szárazra a tartály belsejét. 
A tartály külsejét puha ruhával tisztítsa meg. 
Soha ne merítse a tartályt vízbe vagy más folyadékba. 
NE tegye a készülék semelyik részét sem a mosogatógépbe. 
Mindig kézzel mossa el. 
AZ IZZÓ CSERÉJE 
Figyelem! Mielőtt kicseréli az izzót, mindig húzza ki a 
készüléket a konnektorból. 
Izzó: E12 „S” 15w. 
Nyissa ki az ajtót. Az izzó a felső részben található, a műanyag 
első rész mögött (6. ábra). 
RECEPTEK 
A popcorn készítővel eredeti, illatozó popcornt készíthet 
néhány perc alatt! Természetes, egészséges és ízletes 
nassolnivaló, hozzáadott zsír nélkül. 
Ha ízletesebbé akarja tenni őket, más hozzávalókat is 
hozzáadhat, ízlés szerint. Íme, néhány ötlet! 
 
Parmezános popcorn 
120gr popcorn 
1tk őrölt fokhagyma 
½ tk őrölt bors 

1tk só 
1 bögre finomra reszelt parmezán sajt (több vagy kevesebb, 
ízlés szerint) 
3 tk langyos olívaolaj 
Készítse el a popcornt a készülékkel a használati utasítások 
szerint. 
Keverje össze a fokhagymát, a borsot, a sót és a parmezánt. 
Hagyja állni. Egy nagy tálban öntse a langyos olívaolajat a 
popcornra. Alaposan keverje össze. 
Lassan adja hozzá a száraz hozzávalókat, folyamatosan 
keverve, hogy minden pattogatott kukoricára jusson. A száraz 
összetevőket egy nagy papír vagy textil zsákban is 
összekeverheti. 
 
Rusztikus popcorn 
120gr popcorn 
3 ek langyos olívaolaj 

½ ek balzsamecet 
1 tk só 
1ek szárított hagyma 
Készítse el a popcornt a készülékkel a használati utasítások 
szerint. 
Keverje össze a finomra vágott szárított hagymát és a sót. 
Hagyja állni. Egy nagy tálban öntse a langyos olívaolajjal 
összekevert balzsamecetet a popcornra. Alaposan keverje 
össze. 
Lassan adja hozzá a száraz hozzávalókat, folyamatosan 
keverve, hogy minden pattogatott kukoricára jusson. A száraz 
összetevőket egy nagy papír vagy textil zsákban is 
összekeverheti. 
 
Pizzás popcorn 
120gr popcorn 
3 ek langyos olívaolaj 
1ek szárított oregano 
1 ek szárított paradicsom 
1 tk só 
1tk őrölt csípőspaprika (opcionális) 
Készítse el a popcornt a készülékkel a használati utasítások 
szerint. 
Keverje össze a finomra vágott szárított oreganót és a 
paradicsomot a sóval és a paprikával (gyermekeknek nem 
megfelelő). Hagyja állni. Egy nagy tálban öntse a langyos 
olívaolajat a popcornra. Alaposan keverje össze. 
Lassan adja hozzá a száraz hozzávalókat, folyamatosan 
keverve, hogy minden pattogatott kukoricára jusson. A száraz 
összetevőket egy nagy papír vagy textil zsákban is 
összekeverheti. 
 
Karamellás popcorn 
120gr popcorn 
2 ek kész karamell 
15gr vaj 
2 ek porcukor (vagy barnacukor, ízléstől függően) 
Készítse el a popcornt a készülékkel a használati utasítások 
szerint. 
Olvassza meg a vajat a mikrohullámú sütőben, és keverje 
össze a karamellel, amíg homogénné válik. Hagyja állni. 
Egy nagy tálban öntse a szószt a popcornra, alaposan keverje 
össze, majd adja hozzá a porcukrot, folyamatosan kevergetve, 
amíg minden kukoricára jut belőle. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


