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Съвети за безопасност 

 Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за 

бъдеща справка. 

 Производителят не носи отговорност за последващи вреди или за щети на имущество 

или лица, причинено от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна 

употреба на устройството. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за 

други цели. 

 Не използвайте устройството ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, незабавно се свържете с вашия търговец за 

съдействие.  
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 Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на 

открито. 

 Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за 

търговски цели. 

 Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, 

съдържащи вода. 

 Не излагайте устройството на вода или влага. 

 Уверете се, че устройството не влиза в контакт със запалими материали. 

 Дръжте устройството далеч от източници на топлина. Не поставяйте устройството на 

горещи повърхности или близо до открит пламък. 

 Не покривайте устройството. 

 Уверете се, че има достатъчно пространство около устройството, за да може топлината 

да излиза и да се осигурява достатъчно вентилация. 

 Поставете устройството върху стабилна, равна повърхност. 

 Поставете устройството върху повърхност, устойчива на топлина и пръски. 

 Не поставяйте устройството вурху котлон или готварска печка. 

 Не използвайте дървени въглища или подобни горими горива. 

 Пазете се от горещи части. Повърхностите, обозначени с предупредителен символ за 

топли повърхности, могат да станат опасно горещи по време на употреба. Достъпните 

повърхности могат да се нагреят, когато устройството работи. 

 Внимавайте, когато докосвате устройството. Използвайте ръкавици за фурна, ако 

трябва да докоснете устройството по време на рбаота или непостредствено след 

употреба. 

 Уверете се, че ръцете ви са сухи, преди да докоснете устройството. 

 Не наливайте студена вода в горещото устройство. Водата ще се разпръсне и ще 

повреди устройството. 

 Тавата за яйца става много гореща по време на употреба. Бъдете внимателни, когато 

докосвате тавата с горещи яйца. 

 Не оставяйте устройството без надзор по време на или непосредствено след употреба. 

 Не премествайте устройството, докато е включено или все още е горещо. Извадете 

щепсела на мрежата от контакта внимателно и изчакайте, докато устройството се 

охлади. 

 

 

 За да намалите риска от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от 

оторизиран техник, когато се изисква обслужване. 

 Изключете продукта от електрическата мрежа или друго оборудване, ако възникне 

проблем. 

 Не използвайте устройството, ако захранващият кабел или щепсел са повредени или 

дефектни. Ако захранващия кабел или щепселът са повредени, се свържете с 

оторизиран сервиз или с вашия търговец. 

 Преди употреба, винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото като 

напрежението на на етикети на устройството. 
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 Свържете устройството към заземен контакт.  

 Винаги развивайте напълно захранващия кабел преди употреба. 

 Използвайте само подходящ конектор за работа с устройството. 

 Устройството не е предназначено да се използва с помощта на външен таймер или 

отделна система за дистанционно управление. 

 Не премествайте устройството, като дърпате захранващия кабел.  

 Уверете се, че захранващият кабел не се заплита.  

 Не потапяйте устройството, захранващия кабел или щепсел във вода или други 

течности. 

 

Начин на употреба 

 Извадете подвижната тавичка за яйца от устройството. 
 Измерете количеството вода, необходимо за сваряване на яйцата. 

Забележка: Необходимото количество вода трябва да се измерва въз основа на броя 

на яйцата и необходимата степен на твърдост или мекота. На мерителна чаша има 3 

различни нива, маркирани върху нея. 

 Изсипете водата във чинията за варене. 
 Използвайте щифта, за да набодете малка дупка в тъпия край на яйцето, за да 

предотвратите счупване на яйчени черупки. 
 Поставете яйцата в подвижната тавичка за яйца. 
 Поставете подвижната тавичка за яйца върху чинията за варене. 
 Затворете капака. 
 Включете щепсела в ел. контакт, спазвайки инструкциите за безопасност. 
 Натиснете бутона за включване / изключване, за да включите устройството. 

Забележка: Вграденият термостат изключва устройството и звучи сигнал, когато 

водата напълно се изпари. Това показва, че яйцата са сварени. 

 Извадете щепсела от ел. контакт. 
 Отворете внимателно капака. 
 Извадете тавата с яйца незабавно, за да избегнете прекаляване на яйцата. 
 Оставете устройството да се охлади. 

 

Почистване и поддръжка 

Внимание! 

 Преди почистване или поддръжка, изключете устройството, извадете щепсела от ел. 

контакт и изчакайте, докато устройството се охлади. 

 Не използвайте почистващи разтвори или абразивни препарати. 

 Не използвайте остри предмети. 

 Не потапяйте устройството във вода или други течности. 
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 Не се опитвайте да поправяте сами устройството. Ако устройството не работи 

правилно, се свържете с оторизиран сервиз или с вашия търговец.  

 

 Почиствайте устройството след всяка употреба по следния начин: 

 

 Извадете тавата за яйца от устройството. 

 Почистете тавата с яйца в препарат за измиване на чинии. Изсушете старателно 

аксесоарите с чиста, суха кърпа. 

 При упорити петна, използвайте смес от оцет и вода (1 част оцет и 10 части 

вода). Оставете за 30 минути. Извадете и почистете с влажна кърпа. 

 Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Изсушете 

добре външната част на устройството с чиста, суха кърпа. 
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