
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
• Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać

instrukcję obsługi.Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, parago-
nem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym.

• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu,jaki został
przewidziany dla urządzenia.Urządzenie to nie zostało przewidziane do
użytku w ramach działalności gospodarczej.Proszę nie korzystać z urządze-
nia na zewnątrz (chyba że w określonych warunkach).Proszę trzymać urząd-
zenie z daleka od ciepła,bezpośredniego promieniowania słonecznego,wil-
goci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych)oraz
ostrych krawędzi.Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi
dłońmi.Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre,proszę natychmiast
wyciągnąć wtyczkę.

• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia,jeżeli chcecie Państwo zamonto-
wać jakieś akcesoria,w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek
zakłóceń,proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka
(proszę pociągnąć za wtyczkę,nie za przewód zasilający).

• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Jeżeli opusz-
czają Państwo miejsce pracy, należy zawsze pamiętać o wyłączeniu urząd-
zenia, wzgl. wyjęciu wtyczki z gniazda (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za
kabel).

• Aby uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznymi
urządzeniami,proszę zadbać o to,aby przewód zasilający nigdy nie wisiał
luźno,oraz aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia.

• Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń.Proszę nie
uruchamiać uszkodzonego urządzenia.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z
pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłącz-
alny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub
w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.

• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach doty-

czących bezpieczecznego użytkowania“

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą
tego urządzenia

• Do napełniania należy używać tylko i wyłącznie zimnej wody!
• Gdy będziecie Państwo napełniać pojemnik na wodę, proszę zwracać

uwagę na oznaczenia ilości wody na pojemniku!
• Proszę ostrożnie obchodzić się z tacą na jaja. U góry wyposażona jest ona w

ostry szpikulec.
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• UWAGA: z pokrywy wydobywa się gorąca para! NIEBEZPIECZEŃSTWO
POPARZENIA!

• Proszę nie wsypywać żadnych środków usuwających kamień na rozgrzaną
płytę grzewczą! Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się!

Obsługa
1. Urządzenie powinno zostać ustawione na równej powierzchni.
2. Proszę napełnić pojemnik pomiarowy wodą zgodnie z ilością jaj przygoto-

wanych do gotowania - patrz podziałka, a następnie przelać ją do zbiornika
na wodę.

Oznaczenia na pojemniku pomiarowym mają następujące znaczenie:

Ten symbol oznacza jajka ugotowane na miękko.
Pojedyncze kreski powyżej tego symbolu oznaczają ilość jajek.

Ten symbol oznacza jajka ścięte bardziej niż na miękko.
Pojedyncze kreski powyżej tego symbolu oznaczają ilość jajek.

Ten symbol oznacza jajka ugotowane na twardo.
Pojedyncze kreski powyżej tego symbolu oznaczają ilość jajek.

3. Proszę nałożyć wkładkę na jaja.
4. Proszę od spodu nakłuć każde jajo, zapobiegnie to jego pęknięciu. W tym

celu proszę użyć szpikulca znajdującego się u góry tacy na jaja. Proszę
ostrożnie docisnąć jajo w taki sposób, aby zagłębiła się w nim igła
nakłuwająca.

5. Proszę równomiernie rozłożyć jaja na wkładce na jaja.
6. Proszę założyć pokrywę.
7. Proszę podłączyć wtyczkę do przepisowo zainstalowanego gniazdka 230V,

50 Hz. Proszę włączyć maszynkę przy pomocy przycisku. Zaświeci się
lampka kontrolna. Jaja są gotowe, gdy rozlegnie się brzęczyk. Proszę
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

8. Proszę podnieść pokrywę za uchwyt i odłożyć ją na bok. Ostrożnie, gorąca!
9. Proszę wyjąć wkładkę na jaja ze zbiornika z wodą i na chwilę wstawić je pod

zimną wodę.

Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
• Stronę zewnętrzną czyścić należy w razie potrzeby lekko nawilżoną ścierecz-

ką bez użycia żadnych środków czyszczących.
• Pokrywę i wkładkę na jaja proszę czyścić w zwykły sposób pod bieżącą

wodą.
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Odwapnianie
• Długość odstępów pomiędzy odwapnianiem zależy od stopnia twardości

wody i częstotliwości używania urządzenia.
• Stronę zewnętrzną czyścić należy w razie potrzeby lekko nawilżoną ścierecz-

ką bez użycia żadnych środków czyszczących.
• Proszę nie stosować octu a jedynie zwykłe środki usuwające kamień produ-

kowane na bazie kwasu cytrynowego. Proszę stosować się do wskazówek
dozowania producenta!

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowa-
nia oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elek-
tromagnetycznej.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych!

WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesięcy gwarancji na produkt licząc od daty zakupu. 
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarcze-
nia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszko-
dzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego
wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za sto-
sowne) wymieniając całe urządzenie na nowe. 
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem
zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w
oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodze-
nia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na
własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych

nimi wad,
• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyłado-

wania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych, 
• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nie-

odpowiedniego gniazda zasilania,
• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z

instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
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• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z
podanymi przez producenta,

• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość
lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle
wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez
możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest
nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności
gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy
się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie. 
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że
prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są
uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
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