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Vařič vajec
1 – Kryt s úchopem 
2 – Držák na vejce
3 – Ohřívací nádoba z nerezu
4 – Vypínač
5 – Stojánek na vejce
6 – Odměrka s hrotem na proražení skořápky

Varič vajec
1 – Kryt s úchopom 
2 – Držiak na vajce
3 – Ohrievacia nádoba z nehrdzavejúcej ocele
4 – Vypínač
5 – Stojanček na vajce
6 – Odmerka s hrotom na prepichnutie škrupiny
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Návod k obsluze

Důležité bezpečnostní pokyny
    Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či 

mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem 
nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného užívání spotřebiče a správně chápou 
související rizika. 
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let nebo děti bez dohledu.

    Spotřebič a jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
    Spotřebič nevkládejte do vody.
    Jestliže je napájecí přívodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn 
výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Nesprávná 
oprava může uživatele vystavit závažnému nebezpečí.

    Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích: 
– zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; 
– zemědělské objekty; 
– pro zákazníky v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních; 
– penziony. 
Spotřebič není určený pro čistě komerční využití.

    Po použití spotřebiče očistěte všechny povrchy/části, které se dostaly do styku s potravinami. 
Postupujte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

    Při používání spotřebiče postupujte vždy podle těchto pokynů. Nesprávné užívání může mít 
za následek úraz elektrickým proudem a další nebezpečí.

    Upozornění! Nebezpečí popálení! Povrch spotřebiče se při provozu silně rozehřívá a vysokou 
teplotu si zachovává i určitou dobu po vypnutí.

    Upozornění: Při manipulaci s hrotem pro proražení skořápky buďte opatrní. Nebezpečí úrazu!
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Před použitím
Před použitím si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Obsahuje důležité informace 
o užívání, bezpečnosti a údržbě spotřebiče.
Pokyny uložte na bezpečném místě a v případě potřeby předejte následným uživatelům.
Spotřebič smí být používán pouze pro určené použití v souladu s tímto návodem k obsluze.
Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje
Napětí: 220–240 V~ 50–60 Hz
Spotřeba: 56 W
Třída ochrany: II

Doplňkové bezpečnostní informace
    Spotřebič zapojujte vždy pouze do řádně instalované uzemněné elektrické zásuvky. 

Přívodní kabel a zástrčka musí být suché.
    Napájecí kabel nepřehýbejte přes ostré hrany a nijak ho přes ně neupínejte. Nenechávejte 

kabel volně viset. Chraňte ho před horkem a mastnotou. Nedotýkejte se kabelem ohřívací 
nádoby ani krytu.

    Zástrčku nikdy nevypojujte taháním za kabel nebo mokrýma rukama.
    Spotřebič neukládejte na rozehřáté plochy, jako jsou elektrické plotýnky, nebo do blízkosti 

otevřeného ohně.
    Vyhněte se umístění spotřebiče na povrch, který je citlivý na vodu. Při vystříknutí tekutin 

by mohlo dojít k jeho poškození.
    Upozornění: spotřebič se při chodu silně zahřívá! Hrozí nebezpečí opaření od unikající 

páry. Během provozu spotřebičem nehýbejte a netahejte za přívodní kabel.
    Během provozu musí být spotřebič pod dohledem.
    Spotřebič nepoužívejte a zástrčku okamžitě odpojte, pokud: 

– je spotřebič nebo přívodní kabel poškozený; 
– spotřebič protéká; 
–  máte podezření, že došlo k poškození spotřebiče poté, co upadl nebo utrpěl podobnou 

nehodu.
 V takovém případě nechte spotřebič opravit.
    Vždy odpojte zástrčku: 
– pokud během užívání dojde k závadě, 
– před čištěním a údržbou, 
– po použití.

 Ze spotřebiče pravidelně odstraňujte vápenné usazeniny.
    Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené v důsledku zneužití, nesprávné obsluhy či 

nesprávné opravy. 
Na tyto případy se také nevztahuje nárok na záruku. 

    Obalový materiál, jako např. igelitové sáčky, musí být uložen mimo dosah dětí.
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Použití
S tímto spotřebičem budou vaše vařená vejce vždy dokonalá. Vybírat můžete mezi vejcem 
naměkko, středně uvařeným nebo vejcem natvrdo. Přístroj WMF KITCHENminis® pro přípravu 
jednoho vejce je vhodný pro vaření vajec velikosti S-XL.

* V porovnání s vařičem vajec WMF  STELIO.
Potvrzeno laboratořemi technikzuhause.de. Úspora zdrojů se vztahuje na spotřebu materiálu 
a přepravovaný objem. Úspora energie byla měřena při vaření jednoho vejce (střední).

Odměrka
Odměrka s hrotem na proražení skořápky (6) je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu Tritan®, 
který neobsahuje BPA. Množství vody uvedené na odměrce (6) slouží jako vodítko. Jisté rozdíly 
v přípravě mohou souviset s velikostí, dobou skladování a teplotou vejce. Určitý vliv má také 
tvrdost použité vody.

Na odměrce jsou uvedené symboly označující, jak moc má být vejce uvařené:

 Vejce natvrdo
 Středně uvařené vejce
 Vejce naměkko

6

 ▪ Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird 
keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. 
Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

 ▪ Verpackungsmaterial, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.

Verwendung
Sie können mit dem Gerät ein Ei punktgenau zubereiten. Sie haben dabei die Wahl zwischen 
einem weichen, mittelharten und harten Ei. Mit dem WMF KÜCHENminis® 1-Ei-Kocher My 
Egg können Sie ein Ei der Größe S-XL zubereiten.

*Im Vergleich zum WMF STELIO Eierkocher.  
Geprüft durch technikzuhause.de. Die Ressourcenersparnis bezieht sich auf Materialeinsatz 
und Transportvolumen. Messung der Energieersparnis beim Kochen von einem Ei (mittel-
hart).

Messbecher
Der Messbecher mit integriertem Eipicker (6) besteht aus hochwertigem Tritan® und ist 
BPA-frei. Die im Messbecher (6) angegebenen Wassermengen sind Richtwerte. Abweichun-
gen können durch die Größe, Aufbewahrungszeit und Temperatur des Eies entstehen. Auch 
die Wasserhärte beeinflusst den Kochprozess.

Die Symbole für die unterschiedlichen Härtegrade des Eies sind am Messbecher angebracht:
 

 hartes Ei 
 mittelhartes Ei 
 weiches Ei 

Die Ober- und Unterkante des jeweiligen Symbols geben die verschiedenen 
Ei-Größen von S bis XL vor. 

Beispiel: Wassermenge für ein mittelhartes XL-Ei.

Wassermenge für ein weiches S-Ei.

Horní a spodní hrana symbolu zachycuje různé velikosti vajec od S po XL.

Příklad: Množství vody pro středně uvařené vejce velikosti XL.

Množství vody pro vejce velikosti S uvařené naměkko.
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Uvedení do provozu
    Spotřebič uložte na suchý a neklouzavý vodorovný povrch. Ověřte si, že spotřebič není 

zapojený do zásuvky.
    Sejměte kryt (1). Při manipulaci s krytem (1) vždy používejte úchop.
    Do odměrky (6) nalijte požadované množství vody podle toho, jak chcete vejce uvařit.
    Odměřené množství vody nalijte do studené ohřívací nádoby (3). 

Do zahřívací nádoby (3) nenalévejte více vody, než odpovídá požadovanému stupni tvrdosti 
vejce. V opačném případě hrozí, že voda přeteče.

    Chcete-li zabránit tomu, aby vejce během vaření prasklo, propíchněte ho pomocí hrotu (6) 
zabudovaného do odměrky.

    Vejce uložte do držáku na vejce (2) a spotřebič uzavřete krytem (1).
    Nyní zapojte zástrčku do zásuvky.
    Spotřebič spusťte stisknutím vypínače (4). Kontrolka se rozsvítí bíle, což znamená, že je 

spotřebič v chodu.
    Jakmile je vejce uvařené, spotřebič vydá zvukový signál.
    Stisknutím vypínače (4) spotřebič vypněte a poté vypojte zástrčku ze zásuvky. 
Poznámka: Spotřebič můžete kdykoli vypnout stisknutím vypínače (4).

    Opatrně sejměte kryt (1). Při manipulaci s krytem (1) vždy používejte úchyt. 
Upozornění: Nebezpečí opaření od unikající páry!

    Vyjměte držák na vejce (2) a vejce opláchněte pod studenou vodou, abyste zastavili proces 
vaření.

Bezpečnostní systém
V případě náhodného spuštění vařiče bez vody termostat spotřebič vypne, čímž ho chrání 
proti přehřátí. Před opětovným použitím je třeba nechat vařič vajec zchladnout.
Pokud by kvůli nesprávnému užívání došlo k narušení funkce termostatu, zajišťuje 
spolehlivou ochranu ještě doplňkový omezovač teploty.

Čištění a údržba
Čištění

Zástrčku vypojte ze zásuvky a nechte spotřebič zchladnout. Spotřebič nikdy nevkládejte do 
vody. Otřete ho vlhkým hadříkem s trochou přípravku na nádobí a poté utřete do sucha. 
Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
Ohřívací nádoba (3) je vyrobena z nerezové oceli. Pokud by se na ní přesto objevily rezavé 
skvrny, jedná se jen o usazeniny uchycené na povrchu spotřebiče. Skvrny je třeba neprodleně 
odstranit přípravkem na ošetřování nerezové oceli.
Držák na vejce (2) a kryt (1) je možné mýt v myčce na nádobí. 
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Odstraňování vápenných usazenin
Vápenné usazeniny vedou k energetickým ztrátám a zkracují životnost spotřebiče. Při příliš silné 
vrstvě vápenných usazenin se spotřebič vypíná předčasně. Vápenné usazeniny se potom 
odstraňují velmi obtížně. Proto je třeba tyto usazeniny odstraňovat pravidelně.
    Před odstraňováním vápenných usazenin odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte zchladnout. 
    Přípravek na odstraňování vápenných usazenin vlijte do ohřívací nádoby (3) a nechte odstát, 

dokud se usazeniny neuvolní ode dna.
    Vylijte a nádobu důkladně opláchněte studenou vodou z kohoutku. Během odstraňování 

usazenin roztok nezahřívejte.
Pozor: při nedodržování pokynů pro odstraňování vápenných usazenin se na způsobené škody 
nevztahuje záruka.
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Spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2009/125/EU.

Po skončení životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován společně s běžným 
domácím odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného dvora shromažďujícího 
elektrické a elektronické spotřebiče pro další recyklaci. Adresu nejbližšího sběrného 
střediska si prosím vyžádejte na místním úřadě.

Text podléhá možným změnám.

Navod_varic_vajec_148x210.indd   9 6.6.2018   14:27:31



10

Návod na obsluhu

Dôležité bezpečnostné pokyny
    Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či 

mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom 
alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a správne chápu 
súvisiace riziká. 
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov alebo deti bez dohľadu.

    Spotrebič a jeho prívodný kábel uschovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
    Spotrebič nevkladajte do vody.
    Ak je napájací prívodný kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho  vymeniť výrobca, jeho 

servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba. Nesprávna oprava môže používateľa 
vystaviť závažnému nebezpečenstvu.

    Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach: 
– zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách, 
– poľnohospodárske objekty, 
– pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach, 
– penzióny. 
Spotrebič nie je určený na čisto komerčné použitie.

    Po použití spotrebiča očistite všetky časti, ktoré sa dostali do styku s potravinami. 
Postupujte podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.

    Pri používaní spotrebiča postupujte vždy podľa týchto pokynov. Nesprávne používanie 
môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo iné riziko.

    Upozornenie! Nebezpečenstvo popálenia! Povrch spotrebiča sa pri prevádzke silno zahrieva 
a vysokú teplotu si zachováva aj určitý čas po vypnutí.

    Upozornenie: Pri manipulácii s hrotom na prepichnutie škrupinky buďte opatrní. 
Nebezpečenstvo úrazu!
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Pred použitím
Pred použitím si dôkladne preštudujte tento návod na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie 
o používaní, bezpečnosti a údržbe spotrebiča.
Pokyny uložte na bezpečné miesto a v prípade potreby poskytnite následným používateľom.
Spotrebič sa smie používať iba na zamýšľaný účel v súlade s týmto návodom na použitie.
Pri používaní dodržujte bezpečnostné pokyny.

Technické údaje
Napätie: 220–240 V~ 50–60 Hz
Spotreba: 56 W
Trieda ochrany: II

Doplňujúce bezpečnostné informácie
    Spotrebič zapájajte vždy iba do uzemnenej elektrickej zásuvky inštalovanej na stenu podľa 

zodpovedajúcich predpisov. Prívodný kábel a zástrčka musia byť suché.
    Napájací kábel neprehýbajte cez ostré hrany a nijako ho cez ne neupínajte. Nenechávajte 

kábel voľne visieť. Chráňte ho pred teplom a mastnotou. Nedotýkajte sa káblom ohrievacej 
nádoby ani krytu.

    Zástrčku nikdy neodpájajte ťahaním za kábel alebo mokrými rukami.
    Spotrebič neukladajte na rozohriate plochy, ako sú elektrické platne, alebo do blízkosti 

otvoreného ohňa.
    Vyhnite sa umiestneniu spotrebiča na povrch, ktorý je citlivý na vodu. Pri vystreknutí 
tekutín by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.

    Upozornenie: Spotrebič sa pri chode silno zahrieva! Hrozí nebezpečenstvo oparenia unikajúcou 
parou. Ak je spotrebič v prevádzke, nepohybujte ním a neťahajte za prívodný kábel.

    Počas prevádzky musí byť spotrebič pod dohľadom.
    Spotrebič nepoužívajte a zástrčku okamžite odpojte, ak: 

– je spotrebič alebo prívodný kábel poškodený, 
– kanvica preteká 
–  máte podozrenie, že došlo k poškodeniu spotrebiča po tom, čo spadol alebo utrpel 

podobnú nehodu.
 V takom prípade nechajte spotrebič opraviť.
    Vždy odpojte zástrčku: 
– ak počas používania dôjde k poruche, 
– pred čistením a údržbou, 
– po použití.

    Zo spotrebiča pravidelne odstraňujte vápenaté usadeniny.
    Nepreberáme zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku zneužitia, nesprávnej obsluhy 

či nesprávnej opravy. Na tieto prípady sa tiež nevzťahuje nárok na záruku.
    Obalový materiál, napríklad igelit, nepatrí do rúk deťom. 
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Použitie
S týmto spotrebičom budú vaše varené vajcia vždy dokonalé. Vyberať môžete medzi vajcom 
namäkko, stredne uvareným alebo vajcom natvrdo. Prístroj WMF KITCHENminis®  na prípravu 
jedného vajca je vhodný na varenie vajec veľkostí S – XL.

* V porovnaní s varičom vajec WMF  STELIO.
Potvrdené laboratóriami technikzuhause.de. Úspora zdrojov sa vzťahuje na spotrebu materiálu  
a prepravovaný objem. Úspora energie bola meraná pri varení jedného vajca (stredného).

Odmerka
Odmerka s hrotom na prepichnutie škrupiny (6) je vyrobená z vysokokvalitného materiálu 
Tritan®, ktorý neobsahuje BPA. Množstvo vody uvedenej na odmerke (6) slúži ako pomôcka. Isté 
rozdiely v príprave môžu súvisieť s veľkosťou, časom skladovania a teplotou vajca. Určitý vplyv 
má aj tvrdosť použitej vody.

Na odmerke sú uvedené symboly označujúce, ako má byť vajce uvarené:

 Vajce natvrdo
 Stredne uvarené vajce
 Vajce namäkko

6

 ▪ Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird 
keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. 
Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

 ▪ Verpackungsmaterial, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.

Verwendung
Sie können mit dem Gerät ein Ei punktgenau zubereiten. Sie haben dabei die Wahl zwischen 
einem weichen, mittelharten und harten Ei. Mit dem WMF KÜCHENminis® 1-Ei-Kocher My 
Egg können Sie ein Ei der Größe S-XL zubereiten.

*Im Vergleich zum WMF STELIO Eierkocher.  
Geprüft durch technikzuhause.de. Die Ressourcenersparnis bezieht sich auf Materialeinsatz 
und Transportvolumen. Messung der Energieersparnis beim Kochen von einem Ei (mittel-
hart).

Messbecher
Der Messbecher mit integriertem Eipicker (6) besteht aus hochwertigem Tritan® und ist 
BPA-frei. Die im Messbecher (6) angegebenen Wassermengen sind Richtwerte. Abweichun-
gen können durch die Größe, Aufbewahrungszeit und Temperatur des Eies entstehen. Auch 
die Wasserhärte beeinflusst den Kochprozess.

Die Symbole für die unterschiedlichen Härtegrade des Eies sind am Messbecher angebracht:
 

 hartes Ei 
 mittelhartes Ei 
 weiches Ei 

Die Ober- und Unterkante des jeweiligen Symbols geben die verschiedenen 
Ei-Größen von S bis XL vor. 

Beispiel: Wassermenge für ein mittelhartes XL-Ei.

Wassermenge für ein weiches S-Ei.

Horná a spodná hrana symbolu zachytáva rôzne veľkosti vajec od S po XL.

Príklad: Množstvo vody pre stredne uvarené vajce veľkosti XL.

Množstvo vody pre vajce veľkosti S uvarené namäkko.
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Uvedenie do prevádzky
    Spotrebič uložte na suchý a protišmykový vodorovný povrch. Overte si, že spotrebič nie je 

zapojený do zásuvky.
    Odoberte kryt (1). Pri manipulácii s krytom (1) vždy používajte úchop.
    Do odmerky (6) nalejte požadované množstvo vody podľa toho, ako chcete vajce uvariť.
    Odmerané množstvo vody nalejte do studenej ohrievacej nádoby (3). 

Do ohrievacej nádoby (3) nenalievajte viac vody, ako zodpovedá požadovanému stupňu 
tvrdosti vajca. V opačnom prípade hrozí, že voda pretečie.

    Ak chcete zabrániť tomu, aby vajce počas varenia prasklo, prepichnite ho pomocou hrotu 
(6) zabudovaného do odmerky.

    Vajce uložte do držiaka na vajce (2) a spotrebič uzavrite krytom (1).
    Teraz zapojte zástrčku do zásuvky.
    Spotrebič spustite stlačením vypínača (4). Kontrolka sa rozsvieti nabielo, čo znamená, že 

spotrebič je v prevádzke.
    Hneď ako je vajce uvarené, spotrebič vydá zvukový signál.
    Stlačením vypínača (4) spotrebič vypnite a potom odpojte zástrčku zo zásuvky. 
Poznámka: Spotrebič môžete kedykoľvek vypnúť stlačením vypínača (4).

    Opatrne odoberte kryt (1). Pri manipulácii s krytom (1) vždy používajte držiak. 
Upozornenie: Nebezpečenstvo oparenia sa unikajúcou parou!

    Vyberte držiak na vajce (2) a vajce opláchnite pod studenou vodou, aby ste zastavili proces 
varenia.

Bezpečnostný systém
V prípade náhodného spustenia variča bez vody termostat spotrebič vypne, čím ho ochráni 
proti prehriatiu. Pred opätovným použitím je potrebné nechať varič vajec vychladnúť.
Ak by pre nesprávne používanie došlo k narušeniu funkcie termostatu, zaisťuje spoľahlivú 
ochranu ešte doplnkový obmedzovač teploty.

Čistenie a údržba
Čistenie

Zástrčku odpojte zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť Spotrebič nikdy nevkladajte do 
vody. Utrite ho vlhkou handričkou s trochou prípravku na riad a potom utrite dosucha. 
Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
Ohrievacia nádoba (3) je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nej napriek tomu objavili 
hrdzavé škvrny, ide len o usadeniny uchytené na povrchu spotrebiča. Škvrny je potrebné 
neodkladne odstrániť prípravkom na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele.
Držiak na vajce (2) a kryt (1) je možné umývať v umývačke riadu.
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Odstraňovanie vápenatých usadenín
Vápenaté usadeniny vedú k energetickým stratám a skracujú životnosť spotrebiča.
Pri príliš hrubej vrstve vápenatých usadenín sa spotrebič vypína predčasne. Vápenaté usadeniny 
sa potom odstraňujú veľmi ťažko. Preto je potrebné tieto usadeniny odstraňovať pravidelne.
    Pred odstraňovaním vápenatých usadenín odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte 

vychladnúť.
    Prípravok na odstraňovanie vápenatých usadenín vlejte do ohrievacej nádoby (3) a nechajte 

odstáť, kým sa usadeniny neuvoľnia od dna.
    Vylejte a nádobu dôkladne opláchnite studenou vodou z kohútika. Počas odstraňovania 

usadenín roztok nezahrievajte.
Pozor: Pri nedodržiavaní pokynov na odstraňovanie vápenatých usadenín sa na spôsobené 
škody nevzťahuje záruka.
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Spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a 2009/125/EÚ. 

Po skončení životnosti sa nesmie tento spotrebič likvidovať spolu s bežným domácim 
odpadom, ale musí byť odovzdaný do zberného dvora zhromažďujúceho elektrické 
a elektronické spotrebiče na ďalšiu recykláciu. Adresu miestneho zberného strediska 
si, prosím, vyžiadajte na miestnom úrade.

Text podlieha možným úpravám.
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