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 ВЪВЕДЕНИЕ 

• Преди да използвате вашата нова яйцеварка, моля, прочетете внимателно тази Инструкция за 

употреба.  

 

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА Я ПОЛЗВАТЕ ЗА 

БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Когато използвате електрически уред, трябва винаги да спазвате основните предпазни мерки, 

а именно следните: 

1. Прочетете всички инструкции, преди да започнете с употребата на уреда. 

2. Не докосвайте горещите повърхности на уреда. Използвайте дръжките или копчетата му. 

3. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или основата на уреда 

във вода или друга течност. 

4. Необходимо е внимателно и постоянно наблюдение, когато уреда се използва от или в 

близост до деца. 

5. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистването му. Оставете го 

да се охлади, преди да извадите частите от него. Повърхността на нагревателния елемент е 

подложена на остатъчна топлина след употреба. 

6. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел или ако уреда не функционира 

правилно или е повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз 

за преглед, ремонт или настройка. 

7. Използването на принадлежности или аксесоари, които не се препоръчват от 

производителя на уреда, може да доведе до наранявания. 

8. Не използвайте уреда на открито. 

9. Не оставяйте кабела висящ над ръба на масата и не докосвайте горещите повърхности на 

уреда. 

10. Не поставяйте уреда върху или в близост до горещи газове или електрическа горелка или 

в загрята фурна. 

11. При преместване на уреда, когато е горещ, моля бъдете особено внимателни. 

12. За да изключите уреда, натиснете копчето за включване/изключване на "изключено", след 

това извадете щепсела на уреда от контакта. 

13. Не използвайте уреда за друго освен по начина, описан в тази Инструкция. 

15. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не си играят с уреда. 

16. Ако щепселът е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен 

агент или подобно квалифицирани лице, за да се избегне опасност от нараняване. 

17.Този уред е само за домашна употреба. 

18. ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не се нараните при изваждане на яйцата от уреда. 

 

Представяне на продукта 



 

Преди първоначална употреба 

 

Преди да използвате яйцеварката за първи пър, първо почистете хубаво целия уред – 

поставете приставките на уреда като прозрачния капак, мерителната чашка, поставката за яйца 

във вода (като във водата добавите подходящия почистващ препарат) и ги почистете. 

Напълнете уреда с вода с мерителната чашка, после сглобете всичките му части. 

Забележка: Никога не потапяйте основата на уреда във водата за почистване и изобщо във 

вода.  

Избършете основата и нагряващата поставка с мека и влажна кърпа, никога не използвайте 

силни и отровни почистващи препарати. 

 

НАЧИН НА РАБОТА 

 

Варене на яйца 

1. При първоначалната употреба почистете повърхността на загряващата основа, напълнете 

резервоара с вода според вашия вкус на сваряване на яйцата (рохки, средно сварени или 

твърдо сварени яйца). 

2. Погледнете фигурата под „Представяне на продукта“ и ако искате например да сварите рохки 

яйца, тогава количеството вода трябва да е в "меката" (soft) скала. 

3. Налейте вода в загряващата поставка с мерителната чашка, след което поставете яйцата. 

4. Продупчете дъното на по-голямата страна на яйцето с иглата, която се намира на единия край 

на мерителната чашка . След това сложете яйцето върху поставката за яйца, уверете се, че 

малкият край на яйцето е надолу. Малкият край на яйцето може да бъде вмъкнат в дупката 



по-дълбоко, което придава на яйцето повече баланс и стабилност. След това поставете 

прозрачния капак, включете захранването в контакта и включете превключвателя за 

включено/изключено на „включено“. Индикаторът на превключвателя ще светне. 

 

Внимание: Яйцата трябва да бъдат пробити преди варенето, в противен случай яйцата могат да 

избухнат по време на сваряването им. 

 

5. Когато варенето на яйцата приключи, изключете уреда от копчето за изключване и също така 

от контакта. Ако не го направите, термостата отново ще се включи и когато яйцата се охладят, 

ще започнат да се варят наново. Затова във връзка с безопастността, след като варенето на 

яйцата приключи, уредът трябва да бъде изключен от копчето и от захранването. 

 

6. Веднага поставете сварените яйца в хладна вода, това ще им помогне да се белят по-лесно. 

Най-добри вкусови качества имат яйцата, когато се консумират веднага след сваряване. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 

1. Изключете уреда от захранващия кабел и го оставете да се охлади напълно преди да го 

почистите. 

2. Измийте прозрачния капак, мерителната чашка и поставката за яйцата в гореща сапунена 

вода, изплакнете и изсушете напълно. 

3. Не почиствайте никакви части с абразивни почистващи препарати, нито с метални тампони за 

почистване и прах за почистване 

4. Избършете основата на уреда и нагряващата поставка с мека и влажна кърпа, никога не 

използвайте отровна или силно почистваща течност за тях. 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не потапяйте основата на уреда във вода!!! 

6.Всяко сервизиране на уреда, трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител на 

производителя. 

 

АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ПРОБЛЕМИ 

 

1. Индикаторът на превключвателя не свети: 

- Захранващия кабел е изключен 

- Превключвателят за включване е изключен 

2. Яйцето е твърде сварено или пък е сурово: 

- Добавената вода в резервоара за вода е прекалено много или е прекалено малко (колкото 

повече вода сипвате, толкова по-твърдо сварени ще са яйцата). 

3. Уреда е включен, но няма пара и яйцето е напълно сурово: 

- Ако се получи такава ситуация, моля, свържете се с отдела за сервизно обслужване на 

производителя или с негов оторизиран сервиз. 

 

ВАЖНО: 

 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени 

физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако 

те са наблюдавни или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 

тяхната безопасност; Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 


