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Шановний покупець! 
Дякуємо за вибір вертикальної електричної омлетниці NEOR EGGY. Вона 

призначена для смаження яєць або обсмажування інших продуктів. Перед 
використанням омлетниці, будь ласка, прочитайте цей посібник користувача. 

Приділіть особливу увагу розділу «Вимоги безпеки». За необхідності, 
збережіть електронну версію інструкції на комп'ютері або мобільному пристрої 
або завантажте її на зовнішній носій інформації. Ми залишаємо за собою право 
вносити в конструкцію виробу непринципові зміни та вдосконалення та/або 
змінювати комплект постачання без вказівки про це в інструкції користувача

Отримати гарантійний талон в електронному вигляді Ви можете 
зареєструвавши товар на офіційному сайті https://neor.ua/ розділ 
"Підтримка", пункт " Отримати електронну гарантію".

1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Для безпечного використання вивчіть та дотримуйтесь наведених 
нижче правил та вимог! 

Перед увімкненням пристрою переконайтеся, що напруга мережі відповідає 
номінальній напрузі живлення пристрою - ~220 В 50 Гц.

Не під'єднуйте кабель живлення до електромережі мокрими руками!
Перед використанням омлетниці переконайтеся, що нижня пробка 

знаходиться у закритому положенні. Якщо пробка знаходиться у відкритому 
положенні, закрийте її, повернувши по стрілці в закрите положення.

Перед використанням обов'язково додайте близько 2 чайних ложок олії
Омлетниця розрахована на приготування омлету із 2 яєць, або такого ж 

обсягу інших продуктів. Якщо покласти більшу кількість продуктів, то при 
приготуванні вони можуть випадати з омлетниці. 

Для отримання омлету в чистому вигляді не рекомендується змішувати 
жовток і білок, надлишок кисню може призвести до роздуття яєць при 
нагріванні. При додаванні інших інгредієнтів до яйця їх можна перемішати.

Після того як їжа почне підійматися з трубки гриля, її необхідно негайно 
дістати. Щоб приготовану страву було зручно брати — можна використовувати 
бамбукову паличку, або спеціальні палички для їжі.

Після приготування їжі відключіть омлетницю від мережі живлення. Щоб 
уникнути опіків, не торкайтеся сталевої поверхні трубчастого гриля.

Після приготування можна акуратно налити в трубчастий гриль омлетниці 
води для її охолодження та кращого очищення.
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Під час приготування нижня кришка омлетниці може сильно нагріватися, не 
відкривайте її відразу після приготування, зачекайте деякий час, поки вона 
охолоне.

Після того, як омлетниця охолоне, відкрийте нижню кришку гриля і помийте
його, використовуючи щітку з комплекту постачання або іншу м'яку щітку. Для 
очищення грилю не використовуйте металеві щітки та скребки для чищення 
посуду – вони можуть пошкодити антипригарний шар. При очищенні не 
допускайте потрапляння великої кількості води на зовнішню поверхню корпусу.
Омлетницю не можна занурювати у воду!

Не підключайте омлетницю до мережі електроживлення, якщо на зовнішню 
частину корпусу потрапила вода. Витріть воду і залишити омлетницю висихати.

Не використовуйте омлетницю, якщо вона має пошкодження корпусу, або 
шнура електроживлення. У разі виявлення пошкоджень зверніться до 
спеціалізованого сервісного центру.

Вертикальна електрична омлетниця NEOR EGGY розрахована на 
використання лише всередині приміщення, не використовуйте її на відкритому 
повітрі. Дана модель приладу не розрахована для використання в комерційних 
цілях чи ресторанному бізнесі. Заборонено використовувати омлетницю дітьми.
При використанні омлетниці завжди слідкуйте за процесом приготування, не 
залишайте прилад що працює без нагляду!

Після приготування їжі не залишайте її у включеній омлетниці. Омлетниця 
періодично включатиме нагрівання, що може призвести до підгоряння вже 
приготовленої їжі, або навіть викликати загоряння та пожежу!

Омлетниця контактує з харчовими продуктами, тому обов'язково ретельно 
очистить її перед першим використанням і перед використанням після 
тривалого зберігання!
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2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

(нужно вставить рисунки внешнего вида омлетницу и стрелочками показать 
составные части и рисунок комплекта поставки) 
Зовнішній вигляд омлетниці NEOR EGGY 
1. Заливний отвір
2. Трубчастий гриль
3. Пластиковий корпус
4. Індикатор живлення
5. Індикатор температури

Комплект постачання*: 
- омлетниця; 
- шнур живлення;
- щітка для чищення;
- допоміжний стрижень;
- бамбукові палички;
*комплект постачання можезмінюватися 

3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

3.1 Перед використанням омлетниці NEOR EGGY її необхідно вимити. Для 
цього зніміть нижню кришку, попередньо повернувши її у відкрите положення. 
За допомогою щітки з невеликою кількістю миючої рідини, очистить 
внутрішню частину гриля, нижню кришку і верхню частину воронки, після чого
промийте їх водою. Промийте допоміжний стрижень та бамбукові палички.

3.2 Під'єднайте омлетницю до мережі живлення. На корпусі засвітиться 
червоний індикатор, який інформує про те, що омлетниця знаходиться в режимі 
попереднього нагріву. Після досягнення необхідної температури червоний 
індикатор згасне та загориться зелений індикатор. Омлетниця готова до 
приготування їжі.

3.3 Помістіть допоміжний стрижень усередину гриля. Налийте на нього 
масло і кілька разів опустіть і підніміть його всередині гриля для того, щоб 
змастити стінки гриля маслом.
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3.4 Додати їжу для приготування.

Омлетниця спроєктований таким чином, що їжа повинна розташовуватися 
на 4 сантиметри нижче верхнього краю. Якщо Ви покладете занадто мало їжі 
для приготування, це може призвести до того, що омлетниця буде перемикатися 
з нагріву на режим підтримання тепла, при цьому часто загорятимуться 
червоний і зелений індикатори. Це може призвести до збільшення часу 
приготування їжі. 

Якщо після вилучення їжі Ви виявили, що вона сира можна знову покласти 
її в гриль омлетниці для повторного нагріву. 

Якщо ви покладете багато їжі для приготування, то в процесі приготування 
вона може випадати з омлетниці.

4. ЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Після приготування їжі омлетницю необхідно вимити. 

Для цього відключіть шнур від електромережі і дочекатися поки омлетниця 
охолоне. 

Відкрити нижню кришку – повернувши її у відповідне положення. За 
допомогою щітки з комплекту постачання і невеликої кількості миючої рідини 
очистити нижню кришку, гриль і верхню вирву. Промийте омлетницю від 
миючого засобу водою з крана. 

Слідкуйте, що б на зовнішню частину корпусу не потрапило багато води. 
Омлетницю не можна занурювати у воду. 

Помийте допоміжний стрижень та бамбукові палички.

Зберігання 

1. Омлетницю необхідно зберігати у сухому прохолодному місці. Не 
допускається вплив прямих сонячних променів

2. Зберігати у недоступному для дітей місці

3. При тривалому зберіганні омлетницю необхідно покласти в упаковку.
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5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики омлетниці NEOR EGGY*

Напруга живлення, В 220 В 50 Гц (198 — 242 В, 50 Гц)

Споживана потужність, Вт 140 

Діаметр гриля, мм 32 

Максимальна місткість Два яйця або інші продукти такого ж 
об'єму

Розміри, мм 90х90х235

Вага, кг 0,55

Розміри в упаковці, мм 133х95х244

Вага в упаковці, кг 0,7

Комплект поставки омлетниця, кабель живлення, щітка для 

миття, допоміжний стрижень 
бамбукові палички 

Гарантійний термін, міс 6

Строк служби виробу, міс 12

* виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу 
непринципові зміни та вдосконалення та/або змінювати комплект постачання 
без вказівки про це в інструкції користувача.
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6. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ 
УСУНЕННЯ

Несправність Можлива причина Спосіб вирішення

Не горить індикація та 
омлетниця не 
нагрівається

1. Розетка пошкоджена або не 
працює

Замініть розетку або 
перевірте живлення.

2. Шнур живлення пошкоджено. Замініть шнури живлення

3. Індикація зламана Зверніться до сервісного 
центру для заміни індикації

Індикація горить, але 
омлетниця не 
нагрівається.

Несправний нагрівальний елемент Зверніться до сервісного 
центру для заміни 
нагрівального елемента
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7. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

NEOR™ підтверджує прийняття на себе зобов’язань стосовно 
задоволення вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про 
захист прав споживачів у випадку виявлення недоліків виробу.

Однак NEOR™ залишає за собою право відмовити у безкоштовному 
гарантійному обслуговуванні у випадку недотримання викладених нижче умов 
гарантії.

1. Обладнання знімається з гарантійного обслуговування:

у випадку порушення правил і умов зберігання та експлуатації виробу;
у випадку пошкоджень викликаних неправильним транспортуванням 

виробу;
у випадку використання витратних матеріалів, що не відповідають даному

обладнанню;
у випадку стороннього втручання: будь-якого ремонту чи модифікації 

приватними особами чи організаціями не уповноваженими NEOR™ на 
проведення даного виду робіт;

у випадку використовування не оригінальних кабелів або кабелів, що мають 
механічні пошкодження;

у випадку пошкоджень викликаних невідповідністю Державним 
стандартам параметрів електроживлення, телекомунікаційних і кабельних 
мереж та інших подібних чинників;

у випадку пошкоджень викликаних відсутністю контакту заземлення в 
мережі електроживлення;

у випадку відсутності повного комплекту поставки.

2. Гарантія не поширюється на наступні види несправностей:
Механічні, електростатичні, хімічні пошкодження поверхонь техніки чи 

складових, у тому числі і кабелів з комплекта поставки. 
Пошкодження, викликані потраплянням всередину виробу сторонніх 

предметів чи рідини; 
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Пошкодження, викликані природними стихійними явищами: блискавкою, 
дощем, вогнем.

3. Гарантія не поширюється на витратні матеріали, комплект аксесуарів, 
програмне забезпечення.

4. Установка (збір, підключення, введення в експлуатацію) обладнання, її 
налаштування не відноситься до гарантійного обслуговування.

Отримати гарантійний талон в електронному вигляді Ви можете 
зареєструвавши товар на офіційному сайті https://neor.ua/ розділ 
"Підтримка", пункт "Отримати електронну гарантію".
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