
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUGSANVISNING 

ALBA ÆGGEKOGER  

 

 

 

 

 

 

 Hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, 

kan producenten ikke holdes ansvarlig for 

skader. 

 Hvis ledningen er beskadiget, skal den 

udskiftes af producenten eller dennes 

service partner for at undgå skader. 

 Flyt aldrig rundt på apparatet ved at 

trække i ledningen. 

 Apparatet skal altid placeres på en 

vandret stabil flade. 

 Apparatet må aldrig efterlades uden 

opsyn. 

 Apparatet er kun beregnet til almindelige 

køkkenopgaver og til det formål det er 

fremstillet til. 

 Apparatet må ikke anvendes af børn 

under 8 år og personer med mentale 

handicap eller manglende viden/erfaring 

hvis der ikke er modtaget udførlig 

instruktion forud for brugen. 

 Dyp aldrig ledningen i vand eller anden 

væske, da dette kan medføre elektrisk 

stød. 

 Dette apparat er beregnet til brug i 

husholdninger derhjemme, på 

arbejdspladsen, på offentlige steder som 

hoteller, bed & breakfast, moteller. 

 Børn må ikke lege med apparatet. 

 Apparatet og ledningen skal holdes i sikker 

afstand fra børn. 

DELE 

1. Låg med hul 

2. Håndtag 

3. Æggebakke 

4. Æggebakke håndtag 

5. Base 

6. On/off knap med indikatorlys 

7. Strømledning 

8. Rustfrit stål varmeelement 

9. Målekop 

10. Æggenål 
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FØR IBRUGTAGNING 

 Tag æggekogeren og løsdele ud af 

emballagen. Fjern labels og beskyttende 

folie eller plastik fra æggekogeren. 

 Placér æggekogeren på en vandret stabil 

flade og sørg for at der er minimum 10 

cm. Afstand omkring æggekogeren. 

Æggekogeren er ikke velegnet til at 

montere i et skab eller anvende udendørs. 

 Sæt ledningen ind i stikket, og sørg for at 

det er et 220/240 V strømforsyning. 

ANVENDELSE 

 Æggekogeren kan koge mellem 1 og 7 æg 

af gangen. Om æggene skal være 

blodkogte, mellemkogte eller hårdkogte 

afhænger af mængden af vand du 

tilsætter. 

 Anvend målekoppen til at tilsætte den 

korrekte mængde koldt vand. 

 Fyld toppen af æggekogeren med vand. 

 Prik den brede ende af æggene med 

æggenålen på æggebakken. 

 Placér æggene i æggebakken med låget på 

og sæt den på æggekogeren. 

 Tilslut kablet til strøm og tryk på on/off 

knappen.  

 Æggene koger nu. 

 Et alarmsignal lyder når æggene er klar. 

 Løft forsigtigt låget. Flyt æggebakken 

sammen med æggene fra æggekogeren og 

skyld dem under koldt vand. 

 Æggene er nu klar til servering. 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 

 Tør overflader af med en fugtig og hårdt 

opvreden klud.  

 Anvend kun en klud og aldrig stærke 

rengøringsmidler eller kraftige børster 

hvilket kan skade æggekogeren. 

 Sæt aldrig æggekogeren ned i vand eller 

andre væsker. æggekogeren kan ikke 

rengøres i opvaskemaskine. 

MILJØ 

 Dette apparat må ikke bortskaffes med 

det almindelige husholdningsaffald, men 

bør bortskaffes på den lokale 

genbrugsstation.  

 

SUPPORT 

Kontakt din forhandler hvor du har købt dit 

apparat eller Albaline A/S på www.albaline.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


