Vařič vajec CILIO 270907/270914/270921
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš výrobek.
Pro jeho správné použití si prosím před prvním použitím přečtěte návod k obsluze.
Škody způsobené nesprávným používáním nemohou být uznány při reklamaci.
Použití:
POZOR! Přístroj je během používání velmi horký, proto ho neposouvejjte, hrozí
nebezpečí popálenin.
Víko ihned po použití nepokládejte na kuchyňskou linku, je velmi horké a mohlo by
poškodit povrch. Položte ho na nehořlavý materiál (kuchyňské prkénko, nerezový
dřez apod.)
Před prvním použitím otřete všechny části vařiče hadříkem namočeným ve vlažné
vodě. Nikdy vařič nepokládejte do vody.
Upozornění: při prvním použití může přístroj produkovat trochu kouře, ten není na
závadu.
Zkontrolujte, zda napětí souhlasí s údaji uvedenými na přístroji.
Přístroj dejte na rovnou plochu.
Do vařiče můžete dát až 7 vajec najednou, požívejte vždy pouze čerstvá vejce.
Položte držák vajec na základní přístroj, vrchní a spodní strana držáku na vejce je
rozdílná.
Na okraji spodní strany se nachází spořič, který pasuje na tepelnou desku. Dbejte
prosím na to, aby jste nezaměnili vrchní a spodní část!
Vajíčka nejdříve propíchněte. Poté vajíčka vložte špičkou nahoru do držáku.
Do měřící nádoby na vodu dejte čerstvou, studenou vodu – množství podle potřeby.
Ta se odvíjí od toho, kolik vajec se chystáte vařit a zároveň podle přání, jak chcete
mít vejce uvařená – do měkka, středně nebo natvrdo. Na měřícím poháru je vše
popsáno.
Vajíčka vařte pouze s vodou a do ní nepřidávejte žádné přísady – např. sůl.
Vodu vlijte do zásobníku na vodu, dbejte na to, aby žádná voda nepřetekla přes
okraj.
Zavřete víko, zkontrolujte, zda je přístroj dobře uzavřen.
Dejte přístroj do zásuvky a zapněte přístroj. Kontrolní světlo se rozsvítí.
Tepelná deska začne ohřívat vodu. Vařič držte pouze za úchyty, zbytek přístroje je
velmi horký!

Nesundavejte víko, dokud není vařící program ukončen, to poznáte podle toho, že
se rozezní akustický signál.
Důležité – i když je vždy použito stejné množství vody a stejná doba vaření, může se
výsledek uvaření vajec lišit, to je z důvodu rozdílné velikosti vajec.
Nyní nastavte tlačítko na „O“ a vytáhněte přístroj ze zásuvky. Opatrně sundejte víko
a položte ho na bezpečné místo.
Vyjměte držák vajec a vajíčka vložte pod studenou vodu.
Údržba:
Po každém použití očistěte přístroj vlažnou vodou a jemným mycím prostředkem.
Nikdy nepožívejte čističe na bázi písku, benzínu.
Přístroj nechávejte na suchém místě.
Odstranění vodního kamene:
Jednou za čas je potřeba odstranit vodní kámen.
Dejte trochu octa do odměrky a přidejte vodu, tuto směs dejte do základní stanice,
nechte 30 minut působit a poté vylijte. Tuto směs nikdy v přístroji nevařte!
Přístroj osušte suchým hadříkem.

