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IN 182189 M 

 
 

DELIMANO UTILE EGG MASTER WHITE 

 

DELIMANO VARIČ VAJÍČOK 

 

Návod na použitie 

 
 
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte návod a odložte si ho pre prípad potreby do 
budúcnosti.  
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA 
Pri použití elektrických spotrebičov by ste mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia: 
1. Uistite sa, že napätie vo Vašej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na spotrebiči. 
2. Nepoužívaný spotrebič odpojte zo zásuvky; pred osádzaním a vyberaním príslušenstva a tiež 
pred umývaním musí byť prístroj odpojený zo zdroja napätia.  
3. Spotrebič ani príslušenstvo nikdy nedávajte do blízkosti ohňa alebo vyhrievacieho telesa. 
4. Zariadenie ani jeho časti nikdy neponárajte do vody alebo do inej tekutiny. 
5. Deti v žiadnom prípade nesmú manipulovať s prístrojom. 
6. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, resp. ak došlo k jeho 
poruche, pádu alebo ak sa spotrebič inak poškodil a nefunguje správne. Kontaktujte 
autorizované servisné centrum. 
7. Spotrebič neodpájajte zo siete ťahaním za kábel. 
8. Zariadenie sa za žiadnych okolností nepokúšajte opravovať sami. Pre kontrolu a opravu sa 
obráťte na autorizované servisné centrum.  
 
Upozornenia: 
1. Dané zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov výlučne pod dohľadom dospelej 
osoby, ktorá ich poučí ohľadom bezpečného a správneho použitia spotrebiča a tiež o možných 
rizikách a nebezpečenstvách spojených s použitím prístroja. Deti nesmú spotrebič umývať, čistiť 
ani s ním inak manipulovať, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom osoby 
zodpovednej za ich bezpečnosť. Spotrebič a prívodný kábel držte mimo dosahu detí mladších 
ako 8 rokov. 
2. Zariadenie nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, psychickými a vnemovými 
schopnosťami, resp. bez dostatku skúseností alebo vedomostí o používaní elektrického 
spotrebiča. Mali by byť poučení dospelou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a zároveň byť 
pod dohľadom danej osoby; za podmienky, že porozumeli rizikám sprevádzajúcim použitie 
spotrebiča. 
3. Deti sa nemôžu s prístrojom hrať. 
 
ZOZNAM ČASTÍ 

 
1. Poklop s parným ventilom 
2. Varič vajíčok 
3. Tlačidlo zapnutia / vypnutia 
4. Odmerka (150 ml) 
5. Kolík na vajíčka 
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6. Zásobník na prípravu stratených vajec 
7. Stojan na vajíčka 
 
 
 
 
 
 

 
PREVÁDZKA 
Varenie vajíčok natvrdo, stredne a namäkko 
1. Varič vajíčok položte na čistý a suchý povrch. 
2. Poklop a stojan na vajíčka odložte nabok. 
3. Stanovte si požadovanú konzistenciu uvarených vajec (natvrdo, stredne tvrdo alebo 
namäkko). 
4. Pomocou odmerky si vymedzte konzistenciu a množstvo vajec, ktoré chcete uvariť. 
Naplňte odmerku studenou vodou po príslušnú rysku. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov 
použite destilovanú vodu, pretože voda z vodovodu obsahuje minerálne látky, ktoré môžu 
spôsobiť zafarbenie škrupiny vajec. 
5. Vlejte studenú vodu do výhrevnej dosky. 
6. Vložte stojan na vajíčka do hornej časti základne. 
7. Pripravte požadovaný počet vajec - môžete uvariť až 7 vajec naraz. 
8. Použitie kolík umiestnený na spodnej časti odmerky, prerazte väčší špic vajíčka  
a umiestnite vajce do stojana (takto vajíčka počas varenia nepuknú). Kolík po použití opláchnite. 
9. Zatvorte poklop. 
10. Prepnite spínač do polohy "ON". Kontrolka sa rozsvieti. 
11. Keď sa kvapalina úplne odparí, vajcia budú uvarené podľa želanej, prednastavenej 
konzistencie. Po dokončení varenia začujete bzučavý signál. 
12. Prepnite hlavný spínač do polohy "OFF". 
Poznámka: Ak spínač nebude vo vypnutej pozícii "OFF", po vychladnutí sa varič automaticky 
znovu zapne! Preto po použití vypnite spotrebič do polohy "OFF". 
13. Vajcia ihneď vyberte, aby sa zabránilo prevareniu. 
14. Vajíčka zalejte studenou vodou ... 
15. ... a môžete podávať. 
 
Čas varenia sa bude líšiť v závislosti od počtu a veľkosti vajec i od želanej konzistencie. 
Pozrite si niektoré odhadované časy prípravy vajíčok v tabuľke nižšie. 

KONZISTENCIA VAJÍČOK POČET VAJÍČOK ODHADOVANÝ ČAS VARENIA 

NAMÄKKO 1-7 8-9 minút 

STREDNE 1-7 13-14 minút 

NATVRDO 1-7 16-18 minút 
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STRATENÉ VAJCIA 
1.  Varič vajíčok položte na čistý a suchý povrch. 
2.  Poklop a stojan na vajíčka odložte nabok. 
3.  Naplňte odmerku studenou vodou po strednú rysku pre 1-4 vajcia (stratené vajcia môžete 
podľa Vášho želania uvariť buď namäkko alebo natvrdo). Vlejte studenú vodu do výhrevnej 
dosky. 
4. Zásobník na prípravu stratených vajec zľahka potrite maslom alebo olejom. Do každej formy v 
zásobníku rozbite jedno vajce - môžete pripraviť až štyri stratené vajcia naraz. 
5.  Stojan dajte na základňu a zhora položte zásobník na prípravu stratených vajec. 
6. Zakryte poklopom. 
7. Zapnite prístroj. Kontrolka sa rozsvieti. 
8. Keď sa kvapalina úplne odparí, vajcia budú uvarené podľa želanej, prednastavenej 
konzistencie. Po dokončení varenia začujete bzučavý signál. 
9. Prepnite hlavný spínač do polohy "OFF". 
Poznámka: Ak spínač nebude vo vypnutej pozícii "OFF", po vychladnutí sa varič automaticky 
znovu zapne! Preto po použití vypnite spotrebič do polohy "OFF". 
10.  Vajcia ihneď vyberte, aby sa zabránilo prevareniu. 
11.  Na vybratie strateného vajca zo zásobníka použite špachtľu.  
Počet: 1-4. Približná doba varenia: 17 minút 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 
1. Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič zo zásuvky.  
2. Poklop, stojan na vajíčka a zásobník na prípravu stratených vajec umyte v horúcej, mydlovej 
vode. 
3.  Výhrevnú dosku vyčistite papierovou utierkou navlhčenou v polievkovej lyžičke bieleho octu. 
Takto sa odstránia všetky minerálne usadeniny, ktoré po sebe zanechala voda a roztok navyše 
pôsobí antibakteriálne. Pokiaľ chcete, môžete výhrevnú dosku utrieť pomocou vody a vlhkej 
handričky. 
POZNÁMKA: Ak dosku pravidelne nečistíte bielym octom (viď vyššie), minerály, ktoré sa 
prirodzene vyskytujú vo vode, spôsobia zafarbenie vaječných škrupín. Zmena farby škrupín však 
nemá vplyv na chuť vajec. 
4. Spotrebič utrite vlhkou handričkou. 
5. Prístroj neponárajte do vody.  
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Likvidácia šetrná k životnému prostrediu 
Spotrebič nelikvidujte spolu s iným odpadom z domácnosti, použite zberné miesta pre 
elektrický odpad.  
Kontaktujte miestne úrady a informujte sa o možnostiach recyklácie a zberných miestach pre 
likvidáciu takýchto materiálov.  
Ak sú elektrické spotrebiče likvidované na poliach alebo skládkach, nebezpečné látky môžu 
prenikať do spodných vôd a dostať sa tak do potravinového reťazca, čím poškodzujú životné 
prostredie aj Vaše zdravie.  
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