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Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, 
že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je 
popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 

Minimálne po dobu záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, 
pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade 
prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

• Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo 
boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom 
a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu 
vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie 
ako 8 rokov a pod dohľadom. Spotrebič a jeho sieťový kábel 
udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných 

priestoroch, ako sú: 
 –  kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách 

a ostatných pracoviskách;
 – hotelové izby alebo izby v moteloch a iné obytné priestory;
 – podniky zabezpečujúce nocľah s raňajkami.
• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa 

zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím 
vo vašej zásuvke. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej 
zásuvke. 

• Spotrebič nepoužívajte vonku.
• Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
• Spotrebič nepokladajte na elektrický alebo plynový varič a iné 

zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
• Spotrebič nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, umývadla, 

sprchy, bazénu alebo podobného zdroja vody.
• Spotrebič je určený na varenie vajec. Nepoužívajte ho na iné 

účely.
• Varnú dosku spotrebiča plňte vodou tak, aby nepretekala cez 

jej okraj. Na odmeranie správneho množstva vody používajte 
priloženú odmerku.
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Upozornenie:
Buďte zvlášť opatrní, aby ste sa neporanili o hrot na 
prepichovanie vajec, ktorý je umiestnený na spodnej strane 
odmerky.

• Spotrebič nezapínajte, pokiaľ sa v ňom nenachádza vyberateľný 
držiak na vajcia alebo riadne nasadené veko.

• Spotrebič nezapínajte naprázdno. Nesprávne používanie 
spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.

 
Upozornenie:
Počas prevádzky sa spotrebič zahrieva a z otvoru pre odvod 
pary vychádza horúca para. Buďte veľmi opatrní, aby vaša 
pokožka neprišla do kontaktu so zahriatym povrchom alebo 
unikajúcou parou. Neotvárajte veko ani iným spôsobom 
nemanipulujte so spotrebičom. Niektoré časti spotrebiča 
zostávajú zahriate ešte nejakú dobu aj po jeho vypnutí. 
Na manipuláciu so spotrebičom používajte držadlá.

• Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho 
nebudete používať, pred montážou, demontážou, čistením 
alebo jeho premiestnením.

• Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
• Spotrebič (okrem odnímateľného veka a držiaku na vajcia) 

neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody 
alebo inej tekutiny.

• Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu. 
Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety.

• Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový 
kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo 
zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku 
sieťového kábla.

• Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému 
servisnému stredisku. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom 
alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
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• Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, 
neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky 
opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému 
stredisku.

• Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného 
práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
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POPIS VARIČA NA VAJCIA

A

8

9

3

4

1

2

5
0

qa

qs

7

6

1 Odnímateľné antikorové veko
2 Vyberateľný držiak na vajcia 

pojme 1 až 7 vajec
3 Nerezová varná doska
4 Základňa
5 Priestor pre navíjanie sieťového kábla
6 Otvor pre odvod pary

7 Držadlo veka
8 Držadlo držiaka na vajcia
9 Držadlo základne 
0 Prepínač I/0 (zapnuté/vypnuté) 

so svetelnou indikáciou prevádzky
qa Odmerka
qs Hrot na prepichovanie vajec
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PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Spotrebič a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu. 
2. Pred prvým použitím otrite nerezový povrch varnej dosky A3 handričkou, ktorú ste navlhčili 

v roztoku teplej vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Povrch, na ktorý ste aplikovali 
kuchynský saponát, riadne otrite handričkou, ktorú ste navlhčili v čistej vode a potom ho poutierajte 
do sucha.

3. Odnímateľné veko A1 a vyberateľný držiak na vajcia A2 omyte v teplej vode s použitím 
neutrálneho kuchynského saponátu. Tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou 
a osušte.

4. Teraz je spotrebič pripravený na použitie.

POUŽITIE VARIČA NA VAJCIA

1. Rozviňte sieťový kábel a spotrebič umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
2. Držiak na vajcia A2 umiestnite na varnú dosku A3, tak aby okraj varné dosky A3 zapadol do 

drážky na spodnej strane držiaka A2.

Upozornenie:
Dbajte na to, aby nedošlo k zámene vrchnej a spodnej strany držiaka A2. Pri nesprávnej inštalácii 
nebude držiak A2 stabilný a môže dôjsť k jeho pádu.  

3. Teraz odmerajte vodu, použite pritom priloženú odmerku Aqa. Odmerku Aqa plňte iba čistou 
studenou vodou. Nepridávajte do nej žiadne prísady, ako je napr. soľ.

 Množstvo vody závisí od požadovaného stupňa uvarenia vajec (namäkko, na hniličku alebo 
natvrdo) a ich počtu. Na odmerke Aqa sú vyznačené tri stupnice:

– „Soft“ (vajcia uvarené namäkko);
– „Medium“ (vajcia uvarené na hniličku);
– „Hard“ (vajcia uvarené natvrdo). 

 Na každej stupnici sú vyznačené rysky označené číslami 1 až 7, ktoré slúžia na odmeranie vody 
podľa počtu vajec.

Príklad pre odmeranie správneho množstva vody
Ak potrebujete odmerať vodu na uvarenie 4 vajec namäkko, odmerku Aqa naplníte čistou studenou 
vodou po rysku označenú číslom 4 na stupnici „Soft“ (namäkko).

Poznámka:
Aj keď je použité rovnaké množstvo vody a zachovaná rovnaká doba varenia, stupeň uvarenia 
jednotlivých vajec sa môže líšiť z dôvodu ich rozdielnej veľkosti alebo čerstvosti.

4. Odmerané množstvo vody nalejte na varnú dosku A3. Dbajte na to, aby nedošlo k rozliatiu vody 
na základňu spotrebiča A4 alebo aby voda nepretekala cez okraj varnej dosky A3.

5. Do držiaku A2 umiestnite počet vajec (špičkou nahor) zodpovedajúce množstvo odmeranej vody. 
Naraz môžete variť maximálne 7 vajec. Vždy používajte iba čerstvé vajcia. Hrotom Aqs, ktorý 
je umiestnený na spodnej strane odmerky Aqa, ťuknite a prepichnite špičku každého vajíčka. 
Nepoužívajte príliš veľkú silu, aby vajce neprasklo. Po prepichnutí vajca môže potom z neho pri 
varení unikať malé množstvo bielku na povrch škrupiny, kde sa potom zrazí. To je úplne normálny 
jav.

Upozornenie:
Buďte zvlášť opatrní, aby ste sa neporanili o hrot na prepichovanie vajec Aqs, ktorý je umiestnený 
na spodnej strane odmerky Aqa.
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6. Priklopte veko A1 a uistite sa, či riadne dosadlo na držiak vajec A2.
7. Sieťový kábel pripojte k zásuvke el. napätia. Spotrebič uveďte do prevádzky nastavením prepínača 

A0 do polohy I (zapnuté). Rozsvieti sa svetelná kontrolka, ktorá signalizuje, že je spotrebič v chode. 
Varná doska A3 začne ohrievať vodu. Na uvarenie vajec je potrebná zhruba nasledujúca doba:

 
Stupeň uvarenia  Približný čas varenia

Vajcia uvarené namäkko  5 min

Vajcia uvarené na hniličku 10 min

Vajcia uvarené natvrdo 15 min

Upozornenie:
Počas prevádzky sa spotrebič zahrieva a z otvoru pre odvod pary A6 vychádza horúca para. 
Buďte veľmi opatrní, aby vaša pokožka neprišla do kontaktu s teplým povrchom alebo unikajúcou 
parou. Neotvárajte veko A1 ani iným spôsobom nemanipulujte so spotrebičom. 
Niektoré časti spotrebiča zostávajú zahriate ešte nejakú dobu aj po jeho vypnutí. Na manipuláciu 
so spotrebičom používajte držadlá.

Poznámka:
Pri prvom použití spotrebiča sa môže objaviť slabý dym. To je úplne normálny jav, ktorý za krátku 
dobu zmizne.

8. Hneď ako bude proces varenia dokončený, ozve sa akustický signál. Prepínač A0 nastavte do 
polohy 0 (vypnuté). Akustická signalizácia sa vypne a osvetlenie prepínača A0 zhasne. Sieťový 
kábel odpojte od zásuvky el. napätia. Veko A1 uchopte za držadlo A7, odklopte ho a odložte na 
teplu-vzdorný povrch. Vytiahnite držiak na vajcia A2 a vložte ho aj s vajcami pod tečúcu studenú 
vodu. Potom sa vám budú lepšie odstraňovať škrupiny a zabránite tomu, že budú vajcia prevarené.

9. Po každom použití vyčistíte spotrebič podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pred čistením sa uistite, či je spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Zahriate časti 
spotrebiča nechajte vychladnúť.

• Odnímateľné veko A1 a držiak na vajcia A2 omyte v teplej vode s použitím neutrálneho 
kuchynského saponátu. Tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte. 

Poznámka:
Odnímateľné veko A1 a držiak na vajcia A2 neumývajte v umývačke na riad!

• Varnú dosku A3 otrite handričkou, ktorú ste navlhčili v roztoku teplej vody a neutrálneho 
kuchynského saponátu. Povrch, na ktorý ste aplikovali kuchynský saponát, riadne otrite handričkou, 
ktorú ste navlhčili v čistej vode a potom ho poutierajte do sucha.

Upozornenie:
Na zahriatu varnú dosku A3 nikdy neaplikujte prostriedky určené na odstraňovanie vápenatých 
usadenín! 

• Na čistenie základne A4 použite suchú handričku. V prípade väčšieho znečistenia navlhčíte 
handričku v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii kuchynského 
saponátu otrite povrch variča vajec čistou, vlhkou handričkou a potom ju poutierajte dosucha.

• Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky,benzín, riedidla, drôtenky atď.
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Odstránenie vodného kameňa
• Vaječné škrupiny obsahujú mnoho vápenatých solí, preto vám odporúčame pravidelne odstraňovať 

vodný kameň usadený na varnej doske A3.
• Nalejte trochu octu do odmerky Aqa a pridajte vodu. Dbajte na to, aby hladina roztoku 

nepresahovala rysku označenú číslom 1 na stupnici „Hard“. Roztok nalejte priamo na varnú dosku 
A3 a nechajte 30 minút pôsobiť. Následne roztok odstráňte a varnú dosku A3 poutierajte čistou 
vlhkou handričkou a osušte. 

Upozornenie:
V spotrebiči nikdy nezahrievajte roztok určený na odstránenie vápenatých usadenín! 
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie ........................................................................................................................... 220–240 V
Menovitý kmitočet ................................................................................................................................. 50 Hz
Menovitý príkon ............................................................................................................................ 320–380 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. 
Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych 
krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie 
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi 
udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte 
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od 
svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.


