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Pipoqueira PP-01

• Dependendo da qualidade do milho alguns grãos podem não estourar e 

ficar dentro do aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.

• Não deixe o aparelho ligado por mais de 5 min consecutivos.

• Retire a tigela de pipocas com cuidado, pois o aparelho expulsa ar quente e 

o Corpo e seus componentes costumam ficar muito quentes no decorrer da 

utilização. 

• Após o uso remova o plugue da tomada e deixe o parelho esfriar por 10 

min antes da próxima utilização.

DICAS MONDIAL

• Para pipocas salgadas prefira o sal líquido que tem melhor aderência do 

que o sal refinado. Tempero em pó sabor bacon ou ervas também é uma 

boa opção para uma pipoca com toque diferente.

• Para pipocas doces experimente espalhar calda de chocolate ou 

morango por cima.

• Enquanto a pipoca está sendo preparada, pode-se colocar margarina ou 

manteiga para derreter na colher dosadora, para ser adicionada à pipoca 

depois de pronta.

COMO LIMPAR O A SUA PIPOQUEIRA POP FUN MONDIAL

• Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.

• Espere que o aparelho esteja completamente frio.

• Siga as instruções de limpeza do item “ANTES DE USAR O SEU 

APARELHO." Não esqueça de retirar os grãos que ficaram eventualmente na 

Concha de Estouro.

• Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou 

materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho. 

• A Base não deve ser limpa diretamente com água ou qualquer tipo de 

líquido. Deve ser usado um pano úmido não deixando escorrer o líquido 

para dentro da Base.  

• A Tampa e a Colher Dosadora podem ser limpas com água e detergente 

neutro, mas a temperatura da água não deve exceder 60°C para não 

danificar as peças.

• Nunca mergulhe o Corpo do aparelho na água.
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“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções
encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,

para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do telefone nº 0800 55 03 93.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações, sem prévio aviso.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,

ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a

supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem
com o aparelho.”



Parabéns, agora você possui uma PIPOQUEIRA POP FUN MONDIAL 
com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo 
de seus alimentos.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom 
funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é 
compatível com a da rede elétrica local.

• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial 
acarretará na perda da garantia.

• Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, 

não molhe, nem o mergulhe em água. Não agite o aparelho enquanto 
estiver em operação.

• Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto sem a 
supervisão de um adulto ou mesmo pessoas que desconheçam suas 
instruções de uso.

• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o 
aparelho.
• Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, 

desligue-o.
• Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
• Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo 

plugue.
• Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
• Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
• Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se 

o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência 
Técnica Autorizada MONDIAL.

• Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao 
usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em 
casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada 
MONDIAL.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por 
usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de um responsável.
• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o 

aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DA SUA PIPOQUEIRA
POP FUN MONDIAL 

ANTES DE UTILIZAR A SUA PIPOQUEIRA POP FUN MONDIAL 

• Limpe a Base com um pano macio para não riscar o material de 

acabamento das superfícies.

• Retire a Colher Dosadora e a Tampa e lave-as em água corrente e 

detergente neutro. 

• Após a limpeza seque completamente o produto.  

• Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado 

da tomada.

COMO UTILIZAR A SUA PIPOQUEIRA POP FUN MONDIAL 

• Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

• Coloque o produto em uma superfície plana e estável.

• Conecte o plugue na tomada.

• Coloque uma dose de milho de pipoca dentro da Concha de Estouro 

utilizando a Colher Dosadora como medida. NÃO UTILIZE ÓLEO OU 

QUALQUER OUTRO INGREDIENTE PARA NÃO DANIFICAR O 

APARELHO. 

A pipoca preparada na PIPOQUEIRA POP FUN MONDIAL é mais saudável 

porque não utiliza óleo ou gordura. 

• Não coloque mais de uma dose recomendada de milho de pipoca na 

pipoqueira.

• Encaixe a Tampa sobre a Base e recoloque a Colher Dosadora em cima da 

Tampa.

• Coloque uma tigela resistente ao calor embaixo do Bico de Saída para 

recolher as pipocas.

• Ligue a pipoqueira colocando o Botão Lig./Desl. na posição (1). ATENÇÃO: 

NUNCA LIGUE O APARELHO VAZIO.

• Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.

• Após alguns minutos as pipocas começarão a estourar. Aguarde até que o 

intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira 

colocando o Botão Lig./Desl. na posição (0). 
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