Használati útmutató
Biztonsági előírások
Ne hagyja felügyelet nélkül a használatban lévő készüléket, ha használatban van, gyermekektől távol tartandó. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel.
Ne csatlakoztassa a tojásfőzőt elektromos áram csatlakozójához, ha a készülék tokja le van véve, forró víz vagy gőz általi balesetveszély.
A tojásfőzőt a használat során kemény, egyenes felületen kell tartani.
Ne használja a készüléket olyan tárgyak közelében vagy felületén, melyeknél fennáll a hőtől történő deformáció veszélye, mint amilyenek a textil és
műanyag tárgyak. Ne helyezzen a készülékre semmilyen tárgyat.
Ha a víz kiforr, ne öntsön hozzá újat, és ne érjen hozzá a főzőlaphoz, égés veszélye áll fenn.
Járjon el óvatosan a gőzkieresztő közelében, égés veszélye áll fenn.
Gátolja meg, hogy a folyadék a készülék belsejébe kerüljön, balesetveszély és a készülék károsodásának veszélye áll fenn.
A csatlakozó kábel sérülésének esetén a cserét biztonsági okokból hivatásos szerviznek kell végezni, szakszerűtlen kezelés esetén elektromos
áram általi baleset veszélye áll fenn.
Ezt a készüléket csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek (beleértve a gyerekeket is) csak felügyelet mellett
használhatják, vagy ha a biztonságukért felelős személy megismertette velük a termék használati módját.
Bánjon óvatosan a héj átszúrásához szükséges fém tüskével, balesetveszélyes.
Ez a készülék otthoni használatra ajánlott.
Műszaki paraméterek
Teljesítmény: 400 W
Feszültség: AC 220–240 V, 50 Hz
Leírás
1. Levehető tok gőzkieresztőkkel
2. Főzőtál 6 tojáshoz
3. Víztartály főzőfelülettel
4. A tojásfőző talpa
5. Tápkábel tárolására alkalmas hely
6. Vezérlőgomb programokkal
(OFF) főzés kikapcsolása és „stand by“ helyzet
(szimbólum)lágy tojás
(szimbólum)félkemény tojás
(szimbólum)kemény tojás
(MAX) tojás egyéni módban készítve
7. Mérőpohár jelzésekkel és mérőskálával
8. Tüske a héjak átszúrásához
9. Védőfedél
Elhelyezés és a hálózathoz történő csatlakoztatás
Helyezze a tojásfőzőt egyenes felületre melegtől, nedvességtől és más tárgyaktól távol. Állítsa a szabályozót OFF helyzetbe, csatlakoztassa a
tápkábelt 230 V-os hálózatba. Hangjelzés hallatszik, és kivilágít a kék kontrollégő a szabályozón.
Első használat előtt
Első használat előtt hagyja a tojásfőzőt egyszer felforrni behelyezett tojások nélkül. Vegye le a tokot gőzkieresztőkkel és a főzőtállal, öntsön a
tartályba a mérőpohárból a lágy tojások készítéséhez szükséges mennyiségű vizet (szimbólum).
Helyezze vissza a tálat és a tokot, és a szabályozó lágy tojás (szimbólum)helyzetbe történő állításával indítsa el a programot. Megszólal a
hangjelzés, és bekapcsol a főzés. Néhány perc múlva a program automatikusan befejeződik, és szaggatott hangjelzés szólal meg. A szabályozó
OFF helyzetbe történő tekerésével kikapcsolja a hangjelzést.
Vízadagolás programokkal
A „lágy, félkemény vagy kemény“ programokkal történő főtt tojások készítéséhez engedjen a merőpohárba a kiválasztott programnak megfelelő
mennyiségű vizet, és öntse a víztartályba (1):
1. Lágy tojás program (szimbólum) jelzéstartományban
2. Félkemény tojás program (szimbólum) jelzéstartományban
3. Kemény tojás program (szimbólum) jelzéstartományban.
Figyelmeztetés: A „lágy, félkemény vagy kemény“ főtt tojás programok és az azoknak megfelelő jelzések a mérőpoháron a friss, szokványos
nagyságú (M), hűtőszekrényből kivett kiinduló hőmérsékletű (7 °C) tyúktojásokhoz lettek meghatározva. Ha más nagyságú vagy más kiinduló
hőmérsékletű tojást készít, változtassa meg enyhén a víz mennyiségét a mérőpohárban a megfelelő jelzés vastagságának tartományában.
Általánosságban érvényes, hogy a nagyobb mennyiségű víz növeli a főzés idejét és fordítva. Például, ha a hűtőből kivett kiinduló hőmérsékletű
tojások helyett szobahőmérsékletű tojásokat használ, töltse meg a mérőpoharat a megfelelő jelzés alsó széléig. A nagyobb tojások (L) főzésénél
épp fordítva, töltse a mérőpoharat a megfelelő jelzés felső széléig.

Tojások készítése „lágy, félkemény vagy kemény“ programokkal
Illessze a tojásfőzőre a főzőtálat, helyezzen a tál nyílásába 1-6 tojást, helyezze fel a tokot, és a szabályozó elforgatásával indítsa el a megfelelő
programot (2).
1. Lágy tojás program (szimbólum).
2. Félkemény tojás program (szimbólum)
3. Kemény tojás program (szimbólum)
Jó tipp: A tojáshéj főzés során történő megrepedésének elkerülése érdekében szúrja át a héjat előre. Vegye le a fedelet a mérőpohárról, és állítsa
egyenes felületre felfelé álló tüskével. A nyers tojás héját szúrja át a tojás szélesebb végének a mérőpohár fém tüskéjéhez történő ütésével (3). Az
átszúrt héjú tojást helyezze a tojásfőzőbe az átszúrt, szélesebb végű oldalával felfelé.
A program automatikus befejezése
A kiválasztott fokozat elérése után a beállított program automatikusan befejeződik. Megszólal a szaggatott hangjelzés, és a főzés befejeződik. A
szabályozó OFF helyzetbe történő forgatásával kikapcsolja a készüléket.
Tojások készítése egyéni módban
Ha valamely program alkalmazása nélkül szeretne tojást készíteni, pl. a már megfőtt tojások felmelegítése és has., engedjen a tartályba a
mérőpohár másik oldalán található mérőskála alapján megfelelő mennyiségű vizet (min. 20 ml, max. 140 ml).
Kapcsolja be az egyéni főzőmódot a szabályozó MAX helyzetbe történő állításával. A főzés bekapcsol, és addig tart, míg az összes víz el nem
párolog a tartályból. Ezután megszólal a szaggatott hangjelzés, és az egyéni mód magától befejeződik. A szabályozó OFF helyzetbe történő
állításával kikapcsolja a készüléket.
Gyors kikapcsolás a főzés során
Az elindított program vagy az elindított egyéni főzésmód közbeni azonnali kikapcsoláshoz állítsa a szabályozót OFF helyzetbe.
A főtt tojások kivétele és áthelyezése
A tojások főzésének befejeztével vegye ki a tojásfőzőből a tokot a tállal, és helyezze egy alátétre.
Vigyázat! A tokot a gőzkieresztőkkel, a főzőtállal és a frissen megfőzött tojásokkal mindig az oldalsó fülek megfogásával vegye ki a tojásfőzőből
(4). A tok és a főzőtál többi része forró! A tok és a főzőtál kivételekor és berakásakor járjon el óvatosan vagy használjon hővédelmi eszközt,
konyhai kesztyűt és edényfogót.
Főzés befejezése
A főzés befejezésével állítsa a szabályozót OFF helyzetbe. Ha nem használja tovább a tojásfőzőt, húzza ki az elektromos hálózatból.
Tisztítás
Abban az esetben, ha a főzőfelülettel rendelkező víztartályon vízkőréteg jelenik meg, távolítsa el hétköznapi tisztítószerrel, amely a vízkő
eltávolítására alkalmas aktív összetevőt tartalmaz.
A készülék talpát tisztítsa nedves törlőruhával és szárítsa meg, ne mossa folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben.
A főzőtálat, a levehető tokot és a mérőpoharat fedéllel tisztítsa folyó víz alatt, mosogatógépben is moshatóak.
Tárolás és karbantartás
Tárolja a tojásfőzőt száraz helyen, a talp aljába betekert tápkábellel, a főző belsejében elhelyezett mérőpohárral, ráillesztett fedéllel (5).
Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon a TESCOMA Szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.

