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Manual de instruções – Portuguese 

INSTRUÇÕ ES DE SEGURANÇA 
Antes da utilização leia todas as instruções abaixo para evitar 
ferimentos ou danos e para obter os melhores resultados do 
aparelho. Certifique-se de que guarda este manual num local 
seguro. Se oferecer ou transferir este aparelho para alguém, 
certifique-se de que inclui também este manual. 
No caso de danos provocados pelo utilizador resultantes da 
falta de cumprimento das instruções neste manual, a garantia 
será anulada. O fabricante/importador não é responsável por 
danos provocados pelo incumprimento das instruções do 
manual, por uma utilização negligente ou uma utilização não 
conforme com os requisitos deste manual. 

1. Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 
anos de idade se forem supervisionadas e ensinadas 
quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e 
compreenderem os perigos envolvidos. 

2. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por 
crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e forem 
supervisionadas. 

3. Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças 
com menos de 8 anos. 

4. Este aparelho pode ser usado por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 
falta de experiência e conhecimentos, se forem 
supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do 
aparelho de um modo seguro, e compreenderem os 
perigos envolvidos. 

5. As crianças não deverão brincar com o aparelho. 
6. Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser 

substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma 
pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer 
perigos. 

7. CUIDADO: Evite ferimentos com o dispositivo de furar ovos. 
O furador está muito afiado. Use com muito cuidado! 

8. Este aparelho foi criado apenas para uso doméstico e 
aplicações semelhantes, como: Áreas de cozinha para 
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funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de 
trabalho; Casas de quinta e por clientes em hotéis, motéis 
e outros ambientes de tipo residencial. 

9. Aviso: A má utilização pode dar origem a ferimentos. 
10. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a 

calor residual após a utilização. 
11. Antes de inserir a ficha na tomada elétrica verifique se a 

voltagem e a frequência estão em conformidade com as 
especificações na etiqueta de classificação. 

12. Desligue a ficha da tomada quando o aparelho não estiver 
a ser utilizado e antes de proceder à limpeza. 

13. Certifique-se de que o fio da alimentação não fica 
pendurado sobre extremidades afiadas e mantenha-no 
afastado de objetos quentes e chamas livres. 

14. Não mergulhe o aparelho ou a ficha em água ou outros 
líquidos. Constitui uma ameaça à vida devido ao choque 
elétrico! 

15. Para retirar a ficha da tomada, puxe pela ficha. Não puxe 
pelo fio da alimentação. 

16. Não toque no aparelho se cair para dentro de água. Retire 
a ficha da tomada e envie-o para um centro de reparação 
autorizado para que se proceda à reparação. 

17. Não ligue ou desligue o aparelho da tomada elétrica com 
as mãos molhadas. 

18. Nunca tente abrir a caixa do aparelho ou reparar o 
aparelho sozinho. Isto pode provocar um choque elétrico. 

19. Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante a 
utilização. 

20. Este aparelho não está concebido para utilização comercial. 
21. Não utilize o aparelho para outros fins para além da 

utilização prevista. 
22. Não enrole o fio em redor do aparelho e não o dobre. 
23. Caso deixe o aparelho funcionar acidentalmente sem água, 

a proteção contra fervura a seco desliga o aparelho 
automaticamente. Se isto acontecer, deixe o aparelho 
arrefecer antes de encher com água fria e volte a ligar. 

24. Relativamente às instruções de limpeza, consulte o 
parágrafo apresentado abaixo. 
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DESCRIÇÃO DAS PEÇAS 

 

1. Cobertura 

2. Bandeja do ovo 

3. Placa de aquecimento 

4. Indicador luminoso 

5. Recipiente de medição 

6. Furador de ovos 
 

 

COMO USAR O COZEDOR DE OVOS 

 Encha a placa de aquecimento com a quantidade necessária de água fria, usando o copo de medição. 

 As graduações do copo de medição correspondem à quantidade de água necessária para obter 1 a 7 ovos 

suaves, médios ou bem cozidos. 

 As graduações são apresentadas para ovos de tamanho médio. Se os ovos ficarem muito suaves, adicione 

um pouco mais de água do que a indicada no copo, ou menos água, caso o ovo fique demasiado cozido. 

 Fure a extremidade dos ovos com o furador de ovos integrado na bandeja dos ovos. 

 Coloque os ovos na bandeja dos ovos e feche a tampa. 

 Ligue o cozedor de ovos. 

 Quando os ovos estiverem prontos, ouvirá um som de aviso. 

 Retire a ficha do cozedor de ovos da tomada. 

 Retire a tampa. Retire a bandeja dos ovos na placa de aquecimento e passe os ovos por água da torneira 

fria. 

 

INSTRUÇÕ ES DE LIMPEZA 

Retire sempre a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer antes de proceder à limpeza. A bandeja dos ovos 

e a cobertura podem ser lavados normalmente. No entanto, a placa de aquecimento fixada no fundo do 

aparelho só pode ser limpa com um pano ligeiramente embebido em água. 

 

Não coloque o aparelho dentro de água! 

Quando houver calcário em excesso na placa de aquecimento, pode usar vinagre doméstico normal para 

eliminar o calcário. Dilua o vinagre com água (adicione 1 parte de vinagre a 10 partes de água). Verta a solução 

para a placa de aquecimento. Deixe assentar durante cerca de 30 minutos. Depois, elimine o líquido. Passe a 

placa de aquecimento com um pano ligeiramente embebido em água. 
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GARANTIA E APOIO AO CLIENTE 

Antes da entrega, os nossos dispositivos são sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade. Se, apesar de todo o 

cuidado, ocorrer algum dano durante a produção ou o transporte, por favor devolva o dispositivo ao seu agente. 

Para além dos direitos legais estatutários, o comprador tem uma opção de reclamar sob os termos da seguinte 

garantia: 

Para o dispositivo adquirido, disponibilizamos 2 anos de garantia, começando a partir do dia de venda. Se tiver 

um produto defeituoso, pode voltar diretamente ao ponto onde o adquiriu. 

Os defeitos que apareçam devido a um manuseamento inadequado do dispositivo e anomalias devidas a 

intervenções e reparações por terceiros ou pelo ajuste de peças não originais não são abrangidos por esta 

garantia. Guarde sempre o seu recibo. Sem ele, não pode exigir qualquer forma de garantia. Danos causados 

por não seguir o manual de instruções anulam a garantia. Não nos responsabilizamos por danos consequenciais. 

Também não nos responsabilizamos por danos materiais ou ferimentos causados por uma utilização inadequada, 

caso o manual de instruções não seja devidamente seguido. Danos nos acessórios não são sinónimo de uma 

substituição grátis de todo o aparelho. Nesse caso, contacte o nosso departamento de reparações. Vidro partido 

ou a quebra das peças de plástico são sempre cobrados. Defeitos nas peças consumíveis ou peças sujeitas a 

desgaste, bem como a limpeza, manutenção ou substituição dessas peças não são abrangidas pela garantia e 

terão de ser pagas. 

 

ELIMINAÇÃO AMIGA DO AMBIENTE 

Reciclagem - Diretiva Europeia 2012/19/UE 

Esta marca indica que este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico 

comum. Para prevenir danos no ambiente ou na saúde humana devido à eliminação descontrolada 

do lixo, recicle para promover a reutilização sustentada de recursos materiais. Para devolver o seu 

aparelho usado, use sistemas de devolução e de recolha, ou contacte o seu revendedor onde adquiriu o produto. 

Eles podem recolher o seu produto para proceder à reciclagem de um modo amigo do ambiente. 

 

Emerio B.V.      Serviço de apoio ao cliente:    Kundeninformation:        Klantenservice: 

Oudeweg 115      T: +31 (0) 23 3034369         T: +49 (0) 3222 1097 600  T: +31 (0) 23 3034369 

2031 CC Haarlem      www.emerio.eu/service      www.emerio.eu/service      www.emerio.eu/service   

The Netherlands 

 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

O aparelho não deverá ser usado quando: 

1. O fio da alimentação estiver danificado. 

2. Reparar em danos visíveis no aparelho. 

3. O aparelho tiver caído ao chão, mesmo que não haja danos visíveis. 

Use este aparelho apenas conforme descrito neste manual. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Voltagem de funcionamento:  220-240V ~ 50Hz 

Consumo de energia:   350W 
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