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1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu marki HOFFEN. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie 
dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z  produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej 
w czasie użytkowania produktu.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: PM-1800
Nr partii: 178/21
Napięcie zasilania: 220–240 V~, 50–60 Hz
Moc: 1200 W
Wymiary: 22,50 x 14,5 x 31 cm

Materiał: PP + PC
Waga netto: 0,84 kg 
Waga brutto: 0,97 kg
Długość przewodu zasilającego: 100 cm 
Maksymalny czas pracy: 4 minuty

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 x Maszyna do popcornu 1 x Instrukcja obsługi

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się  
w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa 
ono poprawnie.

4. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

 • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz 
pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne 
zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. 

 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
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5. OPIS PRODUKTU

1. Miarka do porcjowania  
oraz do roztapiania masła

2. Pokrywa z otworem wylotowym
3. Aluminiowa komora cieplna  

(wewnątrz)
4. Włącznik/Wyłącznik

1.

2.

3.

4.

6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń 
zawartych w niniejszej instrukcji. Proszę zachować opakowanie 
oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje. Instrukcja 
jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty 
elektronicznej: info@joinco.com.pl

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

 • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat 
i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, 
jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie 
bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane 
z tym zagrożenia.

 • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 • Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane 

przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
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 • Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci poniżej 
8. roku życia.

 •  Ten symbol wskazuje, że urządzenie może być gorące i nie 
należy go dotykać bez zachowania ostrożności. Powierzchnie 
urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym 
zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

• Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić 
zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 8. INSTRUKCJA 
CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymie-
niony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub 
podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

 • To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
 • Przeczytać wszystkie instrukcje.
 • Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, nie należy zanurzać 

przewodu elektrycznego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
 • Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego przed czyszczeniem urządzenia  

i kiedy nie jest ono używane. Urządzenie wymaga wystudzenia przed włożeniem lub 
wyjęciem jego części oraz przed przystąpieniem do jego czyszczenia. 

 • Nie należy obsługiwać żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem 
elektrycznym, uszkodzoną wtyczką lub po awarii urządzenia. Należy zwrócić 
urządzenie do najbliższego autoryzowanego zakładu serwisowego do sprawdzenia, 
naprawy lub regulacji.

 • Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może 
spowodować obrażenia.

 • Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz. 
 • Nie należy dopuścić do sytuacji, gdy przewód elektryczny wisi nad krawędzią stołu 

lub lady albo dotyka gorących powierzchni.
 • Nie należy kłaść urządzenia na gorących palnikach gazowych lub elektrycznych, 

w ich pobliżu bądź w gorącym piecu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas przenoszenia urządzenia 

zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
 • Nie należy używać urządzenia do innych celów niż do tego, do którego 

jest przeznaczone.
 • Urządzenie, które jest podłączone do gniazdka zasilającego, nie powinno być 

pozostawione bez nadzoru.
 • W celu uniknięcie przegrzania urządzenia, zachowaj wymagane przerwy 

w pracy urządzenia. Maksymalny czas pracy wynosi 4 minuty. Przerwa pomiędzy 
przygotowaniem jednej porcji popcornu a kolejną powinna wynosić minimum  
10–15 minut.

 • Nie należy dodawać masła ani innych dodatków do wnętrza komory cieplnej. 
Masło można dodać do miarki, która lekko nagrzeje się w trakcie działania 
maszyny, topiąc je. Wszystkie dodatki, takie jak masło czy sól należy dodać do już 
gotowego popcornu.
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7. UŻYTKOWANIE

 • Ustawić urządzenie na poziomej powierzchni.
 • Przed pierwszym użyciem zaleca się wytarcie urządzenia za pomocą 

wilgotnej szmatki.
 • Zmierzyć popcorn przy pomocy dostarczonej miarki. Wystarczy jedna pełna 

miarka na cykl. Więcej niż jedna pełna miarka mogłaby przepełnić urządzenie  
i przeszkadzać w jego prawidłowym funkcjonowaniu.

 • Wsypać popcorn do aluminiowej komory cieplnej.
 • Do aluminiowej komory cieplnej nie należy dodawać żadnych innych składników, 

takich jak: olej, masło, margaryna, sól i cukier, ponieważ mogą one spowodować 
uszkodzenie urządzenia.

 • Umieścić odpowiednio dużą miskę pod wylotem z urządzenia w taki sposób, aby 
krawędź miski dotykała urządzenia. Uwaga! Wyrzucany popcorn jest gorący!

 • UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy umieścić miarkę z masłem 
na wierzchu górnej pokrywy urządzenia. Nieumieszczenie miarki na pokrywie 
urządzenia spowoduje niekontrolowane wylatywanie popcornu.

 • Włączyć urządzenie. Po kilku chwilach rozpocznie się proces prażenia i wylatywanie 
popcornu przez otwór wylotowy. Proces ten będzie trwał około 2 minut. 

 • Gdy proces prażenia zakończy się, wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę kabla 
zasilającego ze źródła zasilania.

 • Przed ponownym użyciem urządzenia należy odczekać około 10–15 minut.
 • UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania górnej pokrywy urządzenia 

i miarki do popcornu. Mogą wciąż być gorące.

8. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 • Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego przed przystąpieniem do 

czyszczenia urządzenia.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, czy urządzenie jest 

wystudzone. 
 • Oczyścić części plastikowe urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki. Nigdy nie 

należy stosować produktów powodujących zarysowania, ponieważ mogą one 
uszkodzić maszynę do popcornu. 

 • Górną pokrywę i kubek pomiarowy można czyścić w ciepłej wodzie  
z mydłem.

PRZECHOWYWANIE
 • Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć i przechowywać  

w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
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9. GWARANCJA

Produkt posiada 3 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu,  
w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. 
Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE)  
i niskonapięciowej LVD (2014/35/UE), dlatego został na nie 
naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja 
zgodności z normami europejskimi.

11. WYJAŚNIANIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, 
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, 
że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie 
krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii 
Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.
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Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem  
z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo 
zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego wraz z innymi odpadami.
Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć  
z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego 
sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie zutylizowały  
w należyty sposób.

Ostrzeżenie: Nie dotykać! Powierzchnia pozostaje gorąca po użyciu.

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU – zwanej 
dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstwa 
Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia stosowania 
substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi i przyjaznego dla 
środowiska odzysku i usuwania odpadów sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.
Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy 
sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie zawiera 
ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego 
difenylu lub polibromowego eteru fenylowego.

Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone 
opakowanie (folia) – plastik/metal.

Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone 
opakowanie (pudełko) – papier.

Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.

12. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Cybernetyki 9 
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Nr partii: 178/21
Wyprodukowano w ChRL
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 1. INTRODUCTION

Thank you for choosing a HOFFEN product. We are certain that you will enjoy it. 
Please read this instruction manual before using the product, specifically the safe use 
directions. Please save this instruction manual for future reference.

2. TECHNICAL SPECIFICATION

Model: PM-1800
Batch number: 178/21
Voltage: 220–240 V~, 50–60 Hz
Power: 1200 W
Dimensions: 22.50 x 14.5 x 31 cm

Material: PP + PC
Net weight: 0.84 kg 
Gross weight: 0.97 kg
Power cord length: 100 cm 
Maximum operating time: 4 minutes

3. CONTENTS

1 x Popcorn maker 1 x Instruction manual

After unpacking, please make sure that none of the listed elements are missing and 
check the device for proper operating order.

4. INTENDED USE

 • The device is intended for indoor personal use only and is not suitable for 
commercial purposes. All other use is considered improper and consequentially 
dangerous. 

 • The manufacturer is not liable for any injury resulting from improper use of 
the device.
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5. PRODUCT DESCRIPTION

1. Butter measuring  
and melting scoop 

2. Top cover with spigot 
3. Aluminium heating chamber 

(internal)
4. On/Off switch

1.

2.

3.

4.

6. SAFE USE DIRECTIONS

Please read the instruction manual carefully before first use. Always 
follow the recommendations of the instruction manual when using 
the device. It is recommended to keep the packaging and instruction 
manual for future reference as it contains important information. 
The instruction manual is also available in electronic format at:  
info@joinco.com.pl

When using electrical devices, you must always obey the basic safety standards, 
including the following:

 • The device can be used by children aged 8 and over and 
people with physical, mental or sensory restrictions or without 
the required knowledge and experience as long as they are 
supervised or have been instructed in scope of using the device 
in a safe manner and understand the potential hazards. Children 
under 8 years old cannot perform cleaning and maintenance of 
the device unattended.

 • Children should not treat the device as a toy.
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 • Children cannot perform cleaning and maintenance of the device 
unless they are over 8 years old and under adult supervision.

 • Please keep the device and its power cord out of the reach of 
children under 8 years old.

 •  This symbol indicates that the device may be hot and 
should be handled with caution. The surfaces of the device may 
heat up in use.

 • The device is not compatible with external timers or remote 
control systems.

 • Food contact surfaces are to be cleaned according to 
the directions presented in point 8. CLEANING AND 
STORAGE INSTRUCTIONS.

 • If the power cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, authorised service point, or other authorised 
individual in order to prevent hazards.

 • This device is intended for household use only.
 • Please read all instructions.
 • To prevent electric shock, never submerge the device or its power cord in water or 

other liquids.
 • Before cleaning and when the device is not in use, unplug the power cord from the 

power supply outlet. The device must cool down before its parts are removed or 
reassembled and before it is cleaned. 

 • Never use a device with a damaged power cord or plug or following a failure. Please 
return the device to the nearest authorised service point for inspection, repairs, 
or adjustment.

 • Use of accessories not recommended by the manufacturer may cause injury.
 • Do not use the device outdoors. 
 • Never leave the power cord hanging over the edge of a table or counter and never 

let it come into contact with hot surfaces.
 • Never place the device on or near hot gas or electric burners or inside a hot oven.
 • Please take particular caution when moving a device containing hot oil or other 

hot liquids.
 • Never use the device for purposes other than those intended.
 • A device connected to a power supply outlet should never be left unsupervised.
 • In order to keep the device from overheating, please ensure the required downtime. 

The maximum operating time is 4 minutes. The device requires a 10–15 minute 
break before it is used to make more popcorn.

 • Never add butter or any other ingredients into the heating chamber. You can place 
butter in the scoop, which will be slightly warmed up when the machine is operating 
and melt the butter. All ingredients such as butter or salt are to be added to the 
popcorn when it is ready. 
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7. USE

 • Place the device on a horizontal surface.
 • Before first use, it is recommended to wipe the device with a damp cloth.
 • Add the popcorn with the included scoop. One scoop per cycle will suffice. If you 

add more than one scoop, you risk overfilling the device and disrupting its proper 
operating order.

 • Place the popcorn inside the aluminium heating chamber.
 • Never add ingredients such as oil, butter, margarine, salt, or sugar into the aluminium 

heating chamber as they may potentially damage the device. 
 • Place an appropriately large bowl under the device’s spigot so the edge of the bowl 

comes into contact with the device. Attention! The produced popcorn is hot!
 • ATTENTION: Before turning on the device, place the scoop with butter on top of 

the top cover of the device. If you fail to do so, the popcorn will be ejected from the 
device in an uncontrollable manner.

 • Turn on the device. After a moment, the popping process will start and the 
popcorn will start to come out through the spigot. This process will continue for 
approximately 2 minutes. 

 • When the popping process is complete, turn off the device and remove the power 
cord from the power supply outlet.

 • Please wait approx. 10–15 minutes before using the device again.
 • ATTENTION: Please take caution when removing the top cover of the device and 

the popcorn scoop as they may still be hot.

8. CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS

CLEANING AND MAINTENANCE
 • Before cleaning the device, you must disconnect the power cord from the power 

supply outlet.
 • Before cleaning the device, you must make sure that it has cooled down. 
 • Clean the plastic parts of the device with a wet cloth. Never use scratching materials 

as they may damage the popcorn maker. 
 • The top cover and measuring scoop can be cleaned in warm water with soap.

STORAGE
 • When the device is not is use, please disconnect it from the power supply outlet and 

store in a safe and dry location out of the reach of children.
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9. WARRANTY

The product comes with a 3-year warranty. In the event of a malfunction, please return 
the product to the point of purchase. Remember to present proof of purchase. The 
product should be complete and in its original packaging.

10. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS

This device conforms to the requirements of the Electromagnetic 
Compatibility Directive (EMC – 2014/30/EU) and of the Low 
Voltage Directive (LVD – 2014/35/EU) and, as such, bears 
the CE marking and holds the declaration of conformity with 
European standards.

11. SYMBOLS

This symbol means that the product comes with an instruction 
manual, which should be read before use.

When the “Green Dot” symbol appears on packaging, it signifies that 
the importer has made a financial contribution towards development 
and operation of the national packaging recovery and recycling system 
in accordance with the standards resulting from the laws of Poland 
and the European Union on packaging and packaging waste.

Designation of the packaging material – corrugated cardboard.

Product intended to come into contact with food.
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This symbol means that the appliance cannot be discarded together 
with other household waste. Polish law prohibits disposing waste 
electrical and electronic equipment together with other waste under 
the penalty of a fine.
Through proper utilisation of the product, you can prevent the 
negative consequences to the natural environment and human health, 
which may potentially emerge from inadequate handling of waste 
electronic equipment.

Warning: Do not touch! The surface may still be hot after use.

This product fulfils the requirements of Directive 2011/65/EU – the 
so-called RoHS Directive. The Directive aims to lay down the rules for 
Member State laws concerning restriction of hazardous substances in 
electrical and electronic equipment and contribute to the protection of 
human health and the environmentally sound recovery and disposal of 
waste electrical and electronic equipment.
The RoHS Directive is in effect from 3 January 2013. New marketed 
electric and electronic equipment does not contain lead, mercury, 
cadmium, chromium VI, polybrominated biphenyls, or polybrominated 
diphenyl ethers.

Designation of the container to dispose the packaging (foil) – plastic/
metal.

Designation of the container to dispose the packaging (box) – paper.

Packaging elements are to be disposed into appropriate containers.

12. MADE FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Cybernetyki 9 
02-677 Warsaw, Poland
www.joinco.pt
Batch number: 178/21
Made in PRC
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