
Teknisk Data:

Strøm: 220-240 Volt
Forbrug: Max 1500 Watt
Mærker: CE

D
DEMKO

Garanti: 1 år

Maskinen:

Ægvaskeren består af to dele:

A. Den roterende ægvaskemaskine er 
fremstillet af galvaniseret plade. På den 
nederste del er den elektriske motor.

Motoren bevæger hele ægvaskeren. 
Mellem den nederste og den øverste 
plade er anbragt 3 stålkuglelejer, for at 
rotationen sker på letteste måde. 
Kontakten på siden styrer de forskellige 
funktioner.

Maskinen har indbygget varmelegme 
og termostat. Termostaten er 
forudindstillet til 43 grader celsius.

B. Plastovertrukket ægkurv til ca. 100 
almindelige hønseæg.

Brugsanvisning:

VIGTIGT, motor og varmelegme forbindes 
til installationen ved hjælp af det 3-polet 
stik og kræver en strømstyrke på ikke 
under 6 ampere og skal forskriftsmæssigt 
jordforbindes.

1. Spanden fyldes med koldt eller lunkent 
vand til ca. 10 cm. fra toppen (der må 
ikke anvendes varmt eller kogende 
vand). Fyldes ægvaskeren med for 
varmt vand risikeres, at termostaten går 
itu.

2. Tilslut ægvaskeren til lysnettet og stil 
kontakten på ”varme”. Når 
kontrollampen slukker har vandet en 
temperatur på 43 grader celsius.

3. Når vandet er klar tilsættes 3 mål 
”America” Ægvaskepulver.

4. Placer den fyldte ægkurv (ca. 100 æg) i 
ægvaskemaskinen. Forsøg, så vidt 
muligt, at placere de mest snavsede 
æg yderst i kurven, da disse vil få størst 
bevægelse. Bemærk, fyld ikke top på 
kurven, da alle æg skal være dækket 
med vand.

5. Stil kontakten på ”varme/motor”.
6. Vasketidens længde er afhængig af, 

hvor snavsede æggene er. Normalt 
vaskes en kurv på 5 til 10 minutter. Æg 
der ikke er rene efter 15-20 minutter, 
bør ikke vaskes længere.

7. Efter vask, trækkes kurven op og ned et 
par gange. Derved opstår skum, hvilket 
er en fordel for de mest smudsede æg.

8. De nyvaskede æg skal herefter 
lufttørre, eventuel over en radiator, 
ventilator eller i en varmt lokale.
BEMÆRK, ÆGGENE SKAL 
LUFTTØRRE. MÅ IKKE AFTØRES 
ELLER SKYLDES MED VAND 
BAGEFTER.

VIGTIGT: Lav en ny opløsning med æg-
vaskepulver for hver 3-4 kurve.

Efter brug, skal beholderen omhyggelig 
skylles med rent vand. Dette skyldes, at 
snavs, der efterlades i beholderen kan 
tære på beholder og varmelegme.

”America” Ægvaskepulver:

Det anbefales altid at anvende vores 
ægvaskepulver, der både vasker æggene 
samt desinficerer og bevarer æggets 
naturlige beskyttelseshinde.


