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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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1. Pokrywa z powierzchnią do uchwycenia palcami 
2. Wkład na jajko 
3. Miska grzewcza ze stali nierdzewnej. 
4. Przycisk włączania/wyłączania on/off 

5. Podstawka na jajko 
6. Miarka z wbudowanym przekłuwaczem 
 do jajek

Budowa jajowaru 
na 1 jajko
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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Instrukcja obsługi 

Podstawowe wskazówki w zakresie 
bezpieczeństwa  

■ Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany przez 
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej 
lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod 
warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały informacje o 
bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim 
zagrożenia. 
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. 
Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać czynności konserwacji 
urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane. 

■ Urządzenie oraz przewód zasilający należy umieścić w miejscu 
niedostępnym dla dzieci poniżej lat 8. 

■ Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. 
■ W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, musi on 

zostać wymieniony przez główny dział obsługi klienta u producenta 
urządzenia lub przez osobę dysponującą podobnymi kwalifikacjami. 
Niewłaściwie wykonana naprawa urządzenia może stanowić 
poważne zagrożenie dla użytkowników. 

■ Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych i podobnych miejscach, takich jak: 

■ kuchnie dla pracowników w placówkach handlowych, biurach i 
innych miejscach pracy; 

■ gospodarstwa rolne; 
■ hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez 

klientów); 
■ pensjonaty oferujące nocleg i śniadanie. 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku stricte komercyjnego. 
■ Po użyciu jajowaru, należy wyczyścić wszystkie powierzchnie/części, 

które miały styczność z żywnością. Stosowne zalecenia podane są w 
rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. 

■ Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z niniejszą 
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instrukcją. Używanie niezgodnie z przeznaczeniem grozi porażeniem 
elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.  
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von 

Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unter-
wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht 
durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 
älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnli-
chen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispiels-
weise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und ande-
ren gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnein-

richtungen;
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Napięcie: 

Pobór mocy: 

Klasa 

bezpieczeńst

wa: 

■ Przestroga: ryzyko poparzeń! Powierzchnie, których użytkownik może 
dotknąć, mogą być bardzo gorące. Po wyłączeniu urządzenia 
elementy te zachowują wysoką temperaturę jeszcze przez określony 
czas. 

■ Przestroga - należy zachować ostrożność przy manipulowaniu 
nakłuwaczem jajek. Ryzyko zranienia się! 

Przed użyciem 
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania. Zawiera ona istotne informacje dotyczące 
użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. 
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazać ewentualnym kolejnym 
użytkownikom. 
Podczas eksploatacji urządzenia należy stosować środki bezpieczeństwa. 

Dane techniczne 

220-240 V~ 50-60 Hz 
56 W 
II 

Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa 

■ Urządzenie można podłączać wyłącznie do uziemionych ściennych 
gniazd elektrycznych zamontowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Przewód zasilający i wtyk muszą być suche. 
■ Przewodu zasilającego nie należy przeciągać po ostrych krawędziach 
ani go do takich krawędzi przyciskać. Nie należy też dopuszczać, aby 
przewód zwisał. Należy chronić go przed wysoką temperaturą i kontaktem z 
olejami. Nie wolno dotykać gorącej powierzchni misy grzewczej lub pokrywy. 
■ Nie wolno wyciągać wtyku z gniazda pociągając za przewód zasilający; 

nie należy też wyciągać wtyku mokrymi rękami. 
■ Nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. na płytach grzejnych i w podobnych 

miejscach; nie powinno się też użytkować urządzenia w pobliżu otwartych źródeł ognia. 
■ Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach wrażliwych na wodę. Rozpryski wody mogą takie 

powierzchnie uszkodzić. 
■ Przestroga: urządzenie mocno się nagrzewa. Istnieje ryzyko poparzenia się uchodzącą parą. W 

trakcie pracy urządzenia nie należy go przenosić ani nie należy pociągać za przewód zasilający. 
■ Urządzenie musi być użytkowane pod nadzorem. 
■ Należy zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania: 

■ w razie uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu zasilającego; 
■ w razie wystąpienia przecieku z urządzenia; 
■ w razie podejrzenia, że w urządzeniu wystąpiła usterka na przykład po upuszczeniu go z 
wysokości. 

W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy. 
■ Wtyk zasilania należy wyciągnąć z gniazda: 

■ jeśli podczas użytkowania urządzenie zacznie działać nieprawidłowo; 
■ przed rozpoczęciem czynności czyszczenia i konserwacji; 
■ po zakończeniu korzystania z urządzenia. 

■ Urządzenie należy regularnie odkamieniać. 
■ W razie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego posługiwania się lub 
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niewłaściwie wykonanych napraw, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. 
W takich przypadkach wyłączone są także wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji. 

■ Materiały opakowaniowe, na przykład worki foliowe, należy trzymać poza zasięgiem dzieci.  
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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Użytkowanie 
Jajowar WMF KITCHENminis® My Egg pozwala na idealne ugotowanie jajek - na miękko, półtwardo i 
twardo. Jest przeznaczony do gotowania jajek o rozmiarach S-XL. 

84 °/o oszczędności 

miejsca* 

63 % oszczędności 

zasobów* 

80 % oszczędności energii* 

100 °/o wydajności 

* W porównaniu z jajowarem WMF STELIO. 
Dane o próbach urządzenia pochodzą z witryny technikzuhause.de. Oszczędności w zakresie zasobów 
dotyczą zużycia materiałów i ilości przewożonych środkami transportu. Informacje o oszczędności 
energii uzyskano na podstawie gotowania 1 jajka (na półtwardo). 
Miarka 
Miarka ze zintegrowanym przekłuwaczem jajek (6) jest wykonana z wysokojakościowego tworzywa 
Tritan® i nie zawiera związku BPA. Poszczególne wartości poziomu wody zaznaczone na miarce (6) 
mają charakter orientacyjny. Zalecane wartości mogą ulec zmianie ze względu na rozmiar, czas 
przechowywania i temperaturę jajek. Na proces gotowania jajek ma także wpływ twardość wody. 

Na miarce umieszczone są symbole oznaczające poszczególne poziomy twardości gotowanego jajka. 

Jajko ugotowane na twardo  
Jajko ugotowane na półtwardo 

 Jajko na miękko 

Górna i dolna krawędź danego symbolu odpowiadają poszczególnym wielkościom 
jajek, od S do XL. 

Przykład: ilość wody potrzebna do gotowania na półtwardo jajka o rozmiarze XL. 

Ilość wody potrzebna do gotowania na miękko jajka o rozmiarze S.  
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 ▪  Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych i podobnych miejscach, np.:

 ⋅ w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych 
pomieszczeniach roboczych;

 ⋅ w gospodarstwach wiejskich;
 ⋅ przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach 

noclegowych;
 ⋅ w pensjonatach oferujących wyżywienie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach czysto 
komercyjnych.

Przed użyciem
Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera ważne infor-
macje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom.
Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest przeznaczone, zgodnie z 
niniejszą instrukcją. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe:  220 - 240 V~  50-60 Hz
Pobór mocy:   2000 - 2400 W
Klasa ochronności:   I

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 ▪ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio zainstalowanych, uziemionych gniazdek. 

Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
 ▪ Nie wolno ciągnąć kabla zasilania po ostrych krawędziach ani go ściskać. Nie pozwalać mu zwisać i 

chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
 ▪ Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
 ▪ Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:

 ⋅ urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone;
 ⋅ woda wycieka z urządzenia;
 ⋅ zachodzi podejrzenie, że w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia doszło do usterki 

urządzenia.
W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w 
pobliżu otwartego ognia. Grozi to roztopieniem jego części.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na powierzchniach wrażliwych na oddziaływanie wody, gdyż strumień 
wody może je uszkodzić.

 ▪ Nie używać urządzenia pod meblami wykonanymi z delikatnych materiałów, gdyż wydobywająca 
się z czajnika para może spowodować uszkodzenie mebli.

 ▪ Nie wolno pozostawiać działającego czajnika bez nadzoru.
 ▪ Nie włączać urządzenia bez wlanej do środka wody.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung
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Rozpoczęcie użytkowania 
■ Powinien on stać na suchej, poziomej i równej powierzchni, która nie jest śliska. 

Upewnić się, że jajowar nie jest podłączony do zasilania sieciowego. 
■ Zdjąć pokrywę (1).  Przy manipulowaniu pokrywą (1) należy zawsze chwytać ją za powierzchnie 
przeznaczone do uchwycenia palcami. 
■ W zależności od żądanego poziomu twardości, do miarki (6) należy wlać odpowiednią ilość wody. 
■ Wlać odmierzoną ilość wody do miseczki grzewczej (3). 

Należy pamiętać, aby nie wlać do miseczki grzewczej (3) więcej wody niż ilość określona dla 
danego trybu gotowania jajek. W przeciwnym razie może dojść do wycieku gotującej się wody. 

■ Aby zapobiec pękaniu jajek podczas gotowania, należy je przekłuć przekłuwaczem (6) 
wbudowanym w miarkę. 

■ Teraz należy umieścić jajko na wkładzie (2) i zakryć jajowar pokrywą (1). 
■ Włożyć wtyk do gniazda zasilania elektrycznego. 
■ Nacisnąć przycisk „on/off” (4), aby włączyć urządzenie. Kontrolka zapali się na biało, co oznacza, że 

urządzenie jest uruchomione. 
■ Po ugotowaniu jajka urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. 
■ Należy nacisnąć przycisk On/off (4) na urządzeniu, aby go wyłączyć; następnie należy wyjąć wtyk z 

gniazda elektrycznego. Uwaga: jajowar można wyłączyć w dowolnej chwili naciskając przycisk 
On/off (4).  

■ Teraz należy ostrożnie zdjąć pokrywę (1).  Przy manipulowaniu pokrywą (1) należy zawsze chwytać 
ją za powierzchnie przeznaczone do uchwycenia palcami. 
Przestroga: istnieje ryzyko poparzenia się uchodzącą parą! 

■ Należy wyjąć wkład na jajko (2) i przepłukać jajko pod zimną wodą, tak aby już się dalej nie 
gotowało. 

System bezpieczeństwa  
W razie niezamierzonego włączenia jajowaru bez wody, wewnętrzny termostat wyłączy urządzenie, aby 
uchronić je przed przegrzaniem. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy je pozostawić na 
określony czas, aby się ostudziło. 
W razie usterki termostatu spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem, niezawodna ochrona 
zostanie zapewniona przez dodatkowy ogranicznik temperatury. 

Czyszczenie i konserwacja 
Czyszczenie 

Wyjąć wtyk z gniazda elektrycznego i pozostawić urządzenie do ostudzenia. Nie wolno zanurzać 
urządzenia w wodzie; należy przetrzeć je szmatką z płynem do mycia naczyń, i następnie wytrzeć do 
sucha. Nie stosować agresywnych lub ściernych środków do czyszczenia. 
Miska grzewcza (3) urządzenia jest wykonana ze stali nierdzewnej. Ewentualne rdzawe plamy, które 
mogą się pojawić, są tylko osadami gromadzącymi się na powierzchni. 
Należy je niezwłocznie usunąć środkiem do pielęgnacji stali nierdzewnej. 
Wkład na jajko (2) i pokrywę (1) można myć w zmywarce do naczyń.  
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Usuwanie kamienia 
Osady z kamienia prowadzą do strat energii i mają ujemny wpływ na działanie urządzenia i wyniki 
gotowania. W razie nawarstwienia się zbyt grubego osadu kamienia, urządzenie będzie się zbyt 
wcześnie wyłączać. Na takim etapie kamień jest już bardzo trudny do usunięcia. 
Dlatego też urządzenie należy regularnie odkamieniać. 
■ Przed usuwaniem kamienia, urządzenie należy odłączyć od zasilania i pozostawić do schłodzenia. 
■ Należy wlać odkamieniacz do miski grzewczej (3) i pozostawić urządzenie do momentu, aż osad 

kamienia oderwie się od dna. 
■ Następnie należy wylać wodę z miski i dokładnie wypłukać ją zimną wodą z kranu. 
Podczas czynności odkamieniania nie należy podgrzewać preparatu służącego do tego celu. 
Przestroga: gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niezastosowaniem się do instrukcji 
odkamieniania. 

For UK use only 
• This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the mains lead. 
If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be replaced, please note the 
following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the mains lead and immediately 
dispose of it. Never insert it into a socket outlet as there is a very great risk of an electric 
shock. 
• The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the following 
instructions: 
Warning - This appliance must be earthed! 
Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following 
code: 
green/yellow Earth 
blue Neutral 
brown Live 
As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the 
coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: 

■ the wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal 
which is marked with the letter E or by the earth symbol (s), or coloured green or 
green and yellow, 

■ the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked 
with the letter N or coloured black, 

■ the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is 
marked with the letter L or coloured red. 

• If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 3 A fuse conforming to BS 1362 
and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance must be protected 
by a 5 A fuse either in the plug or adapter or at the distribution board. If in doubt - consult 
a qualified electrician. 
• Never use the plug without closing the fuse cover.  
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung
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C€ 
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 
2009/125/WE. 

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu  
w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki 

i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje o punktach zbiórki 
można uzyskać w odpowiednim urzędzie administracji lokalnej. 

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian technicznych.

9

de

Garantie-Information
Für unsere Geräte übernehmen wir gegenüber dem Endkunden eine 24-monatige 
Haltbarkeitsgarantie. Sie beginnt mit dem Kauf des Gerätes durch den Endkunden 
und gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Ansprüche aus dieser Garantie sind unter Vorlage des Kaufbelegs direkt gegenüber 
unserem zentralen Kundendienst geltend zu machen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch normalen Verschleiß, unsachge-
mäßen Gebrauch, Nichteinhaltung der Entkalkungsanweisung, unterbliebene Pflege 
sowie Glasbruch.
Der Endkunde besitzt zusätzlich zu den Ansprüchen aus dieser Garantie gesetzliche 
Ansprüche wegen Mängeln des Gerätes gegenüber seinem direkten Verkäufer/Händ-
ler, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 
2009/125/EG  .

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushalts-
abfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. 
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wieder-
verwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Änderungen vorbehalten
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For UK use only 
■ This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the 

mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be 
replaced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut 
it from the mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a 
socket outlet as there is a very great risk of an electric shock. 

■ The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the 
following instructions: 
Warning - This appliance must be earthed 

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the 
following code: 
green/yellow Earth 
blue Neutral 
brown Live 
As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not 
correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, 
proceed as follows:As the colours of the wires in the mains lead of this appliance 
may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your 
plug, proceed as follows: 

■ the wire which is coloured green and yellow must be connected to the 
terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol (2) or 
coloured green or green and yellow, 

■ the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which 
is marked the letter N or coloured black, 

■ the wire which is coloured brown must be connected to the terminal 
which is marked with the letter L or coloured red. 

■ If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 13 A fuse conforming 
to BS 1362 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the 
appliance must be protected by a 10 A fuse either in the plug or adapter or at 
the distribution board. 
If in doubt - consult a qualified electrician. 

■ Never use the plug without closing the fuse cover. 

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz  
2009/125/WE 

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach 
komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. 
Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim 
oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu 

lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. 
Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim 

urzędzie gminy. 

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung
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