
 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
 

 Przed konserwacją i /lub czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone 
od źródła zasilania i wychłodzone. 

 Urządzenie czyść miękką, suchą ściereczką. Nie używaj do czyszczenia chemikaliów lub 
ściernych środków czyszczących, aby nie doszło do uszkodzenia powierzchni urządzenia.  

 Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Dzieci nie 
mogą bawić się urządzeniem. 

 

 

PRZECHOWYWANIE 
 

 Jeśli urządzenie nie jest używane  przez dłuższy czas, należy umieścić je w suchym, 
niedostępnym dla dzieci miejscu.  

 
 

 
 
 

 

RECYKLING 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 

 
 

 

Urządzenia nie należy wyrzucać razem z zwykłymi odpadami komunalnymi. 

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie musi być dostarczone do 

właściwego punktu zbiorczego w celu recyklingu sprzętu elektronicznego i 

elektrycznego. Dzięki recyklingowi starych urządzeń, w znacznym stopniu 

przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zapewniasz bezpieczną 

dla środowiska i zdrowia utylizację. 
 

 

 
IMPORTER: 
 

iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 789 440 800, www.ibe-technologies.com 
Wyprodukowano w Turcji 

 

 
AUTORYZOWANY SERWIS: 
 

iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 
Siedlce 
tel: (+48) 606 286 900,  
e-mail: serwis@ibe-technologies.com 
 

         

PRODUCENT: ZILAN GROUP, Aksaray Mahallesi, Katip 
Kasım Bostanı Sk. No:6, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye, 
tel: +90 212 632 23 23, e-mail: info@zilangroup.com 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI   -PL- 
 
JAJOWAR AUTOMATYCZNY 

Zilan ZLN8075 

 

 

    

     Szanowni Państwo, 
 

Dziękujemy za wybranie jajowara automatycznego marki  ZILAN. Produkt ten został 
zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań. 
Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i użycie najnowszej 
technologii produkcji, zapewniają wysoką funkcjonalność i estetykę. 
 

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru marki ZILAN! 

 
Ten produkt został wytworzony w nowoczesnych obiektach produkcyjnych przyjaznych 

dla środowiska bez negatywnego wpływu na przyrodę. 
 

 

 

 
 

Uwaga! Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Producent 

zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na działanie 

urządzenia. Dopuszczalne są zmiany w wyposażeniu, wystroju wewnętrznym i 

zewnętrznym wyrobu, nie wpływające na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
 

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków 

ostrożności: 
 

 Podczas korzystania ze sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, chyba że nadzór i zarządzanie zapewnia 
wykwalifikowana osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sprzętu do prawidłowego 
użytkowania. 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej, zmysłowej i zdolności umysłowej (w tym dzieci) lub braku wymaganego 
doświadczenia i umiejętności w użytkowaniu. 

 To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, osoby z 
problemami fizycznymi, słuchowymi lub umysłowymi lub osoby bez doświadczenia lub 
wiedzy; tak długo, jak zapewniona jest kontrola oraz udzielanie są informacje dotyczące 
zagrożeń wynikających z użytkowania urządzenia. 

 Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od urządzenia, jeśli nie mogą być 
stale monitorowane. 

 Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci. Gdy nie jest używane lub wymagana 
jest obsługa serwisowa, zawsze wyciągaj wtyczkę z sieci. 

 Nie zanurzaj przewodu zasilającego urządzenie i wtyczki w wodzie lub innych cieczach. 
Nie dotykaj urządzenia ani wtyczki mokrymi rękami. 

 Używaj wyłącznie akcesoriów wyprodukowanych i zalecanych przez producenta. 
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 zed odłączeniem od źródła zasilania wyłącz wszystkie przyciski sterowania urządzeniem. 
 Unikaj czynności, które mogą uszkodzić przewód zasilania i wtyczkę. Aby odłączyć urządzenie 

od sieci zasilania, przytrzymaj wtyczkę, nie ciągnij za kabel.  
 Nie próbuj naprawiać, regulować ani samodzielnie wymieniać części urządzenia. W przypadku 

awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub 
wadliwy, powinien zostać wymieniony przez upoważnioną osobę. 

 Usterki spowodowane upuszczeniem, rozbiciem urządzenia lub pęknięciami na zewnętrznej 
powierzchni nie wchodzą zakres naprawy gwarancyjnej. 

 

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem do czyszczenia urządzenia nie należy 

używać odkurzaczy lub innych urządzeń czyszczących parą, polewać, spryskiwać urządzenia 
wodą lub inną cieczą / parową.  
 

OSTRZEŻENIE: NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą. Odłącz urządzenie od źródła zasilania, a 

następnie przykryj płomień kocem przeciwpożarowym. 
 

OPIS URZĄDZENIA 
 

UWAGA: Nie stawiaj misy bezpośrednio na płycie grzewczej podczas gotowania jajek. Nie 

używaj misy, dopóki nie zostanie postawiona na półce. 

 

 
 

CECHY PRODUKTU 
 

 Płaska płyta grzewcza ze stali nierdzewnej, łatwa do mycia; 
 Nowoczesny design, solidne wykonanie oraz łatwa i szybka obsługa; 
 Bezpieczne automatyczne wyłączanie zasilania oraz funkcja ochrony przed przegrzaniem; 
 Przygotowanie jajek, tak jak chcesz; 
 Nadaje się do gotowania na parze różnych potraw, takich jak jajka, bułki itp. 
 Lampka kontrolna wskazuje pracę, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone po 
odparowaniu wody. 
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 PRZED UŻYCIEM 
 

1 Rozpakuj urządzenie 
2 Sprawdź, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z 
używanym w Twojej sieci zasilania. 
3 Podłącz urządzenie do uziemionego źródła zasilania. 
4 Przed pierwszym użyciem przemyj urządzenie lub zagotuj w nim dwukrotnie wodę 
 

UŻYTKOWANIE 
 

1. Dodaj odpowiednią ilość wody (zapoznaj się z poniższą tabelą), odmierzoną kubkiem 
(miarką), który znajdziesz w zestawie. Ułóż jajka na półce, a następnie załóż górną pokrywę. 
 
Stopień gotowości Objętość wody  Czas przygotowania 

  

Na miękko                       20mL                 6min 
Na półtwardo                      30mL                 9min 
Na twardo                     50mL                12min 
Jajka na parze                     50mL                12min 
 
Podane parametry służą w celach informacyjnych. Możesz dokonać korekty zgodnie ze 
swoim doświadczeniem. 
 
2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania, wciśnij przycisk zasilania, lampka kontrolna 
zaświeci się. Nie wciskaj ponownie przycisku zasilania. Lampka kontrolna będzie świecić się 
podczas całego procesu gotowania. 

 

3. Jajowar wyłączy się automatycznie, gdy woda w bojlerze do jajek zostanie wygotowana 
(odparowana). Usłyszysz dźwięk „klik”, a lampka kontrolna zgaśnie. 
 
Gratulacje! Twoje jajka są gotowe! 
 
Ilość jajek Objętość wody     Ilość jajek Objętość wody     Ilość jajek    Objętość wody 
 

------ 1                66                   ------ 1                   40                ------ 1                    33       

------ 2                64                   ------ 2                   37                ------ 3                    30 

------ 3                60                   ------ 3                   34                ------ 4                    27 

------ 4                56                   ------ 4                   31                ------ 5                    24 

------ 5                53                   ------ 5                   28                ------ 6                    21 

------ 6&7            50                  -------6&7               25                ------ 6&7               18 

 

Na twardo               Na półtwardo               Na miękko 

   
Aby uniknąć pękania skorupki jajka, przed gotowaniem należy wykonać kilka małych 
otworów w szerszym końcu jajka szpilką / igłą do jajka, która znajduje się na dnie miarki. 
 

Włóż jajko do zimnej wody,łatwiej będzie je oczyścić i będzie smaczniejsze.  
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