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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą in-
strukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.
UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 

prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
 • Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
 • Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
 • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowa-
niem urządzenia.

 • W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W 
przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następ-
nie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.
 • W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a na-
stępnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

 • Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
 • Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
 • Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
 • Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjali-
zowanym punkcie naprawczym.

 • W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć 
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.

 • Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia.
 • Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia.
 • Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
 • Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub aby się o niego nie potknął.
 • Urządzenie przeznaczone jest do powierzchniowego odkażania przedmiotów, a w szczególności jaj. Czas naświetlania trwa 
2,5 minuty, co pozwala na zniszczenie do 100% bakterii Salmonella, Coli, ziarenkowców).

 • Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
 • Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użytkowanie urządzeń elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj 
dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego bez nadzoru.

 • Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wycią-
gając wtyczkę z kontaktu.

 • Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu

2. DANE TECHNICZNE
MODEL 690552
WYMIARY (WxDxH) (mm) 360x530x245
MOC (W) 770
MOC ŚWIETLÓWKI (W) 16
CZAS NAŚWIETLANIA 150 sek.
ZASILANIE (V) 230
WAGA (kg) 12,4
CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 Hz

3. BUDOWA
Urządzenie zbudowane jest z wysokiej klasy stali nierdzewnej dzięki czemu odporne jest na przebarwienia oraz pękanie obu-

dowy. W sterylizatorze UV firmy STALGAST użyte zostały cztery trwałe lampy PHILIPS G16 T5. Sterylizator wyposażony jest w 
specjalny stycznik zapobiegający możliwości włączenia urządzenia przy otwartej szufladzie.
UWAGA! Nie wymuszać świecenia lamp przy otwartej szufladzie, UV jest szkodliwe dla zdrowia.
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4. OBSŁUGA URZĄDZENIA
Pamiętaj aby jaja były uprzednio oczyszczone z kurzu piór i innych zabrudzeń.
W celu odkażenia jaj należy wykonać poniższe wskazówki:

 • Otwórz szufladę naświetlacza
 • Wyjmij kratkę
 • Umieść kratkę uchwytami w dół na jajkach (znajdujących się na wytłoczce)
 • Chwyć kratkę wraz z wytłoczką i obróć o 180ºC
 • Zdejmij wytłoczkę
 • Kratkę z jajkami umieść w szufladzie i zamknij.

Zapalenia się diod: LAMPY GÓRNE oraz LAMPY DOLNE sygnalizuje prace urządzenia.
Zgaśniecie diod informuje o zakończeniu pracy urządzenia. Czas procesu to około 2,5 min.

5. CZYSZCZENIE
 • Przed czyszczeniem zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka !
 • Urządzenie czyścić suchym pędzelkiem lub szczotką.
 • Uważać, aby elementy elektryczne urządzenia nie wchodziły w kontakt z wodą

6. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elek-

tronicznym
 • Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyję-
cia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu 
do sklepu na swój koszt.
 • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie inter-
netowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na www.electro-system.pl.
 • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicz-
nych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
 • Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu 
do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno 
wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wy-
znaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

7. GWARANCJA
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie 

gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania 
atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowied-
niego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.
Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamie-

niem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju 
elementy uszkodzone mechanicznie.


