
PODGRZEWANY POJEMNIK NA POTRAWY WARMY 
MODEL NR: 3166

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego 
w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy 
zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przeznaczenie:
Praktyczny pojemnik z elektrycznym podgrzewaczem potraw doskonale sprawdza się w domu, biurze, 
samochodzie, bez potrzeby korzystania z kuchenki mikrofalowej. Proste i szybkie podgrzewanie. Łatwe 
czyszczenie. Praktyczna komora na sztućce.

Dane techniczne:
Pojemność tacki na potrawy:  ok. 1 000 ml
Zasilanie:  12 V / 230 V, 50Hz~60Hz
Moc:  40 W 

Opis elementów:
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KLAMRA  
ZAMKNIĘCIA

POKRYWA KOMORY  
NA SZTUĆCE

POKRYWA  
PUDEŁKA NA POTRAWY

UCHWYT DO PRZENOSZENIA
SILIKONOWA USZCZELKA

TACKA NA 
POTRAWY ZE SALI 

NIERDZEWNEJ

WSKAŹNIK ZASILANIA

OHŘÍVACÍ BOX NA JÍDLO WARMY 
model č.: 3166

NÁVOD K POUŽITÍ
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další 
použití.

Účel použití:
Praktický elektrický box pro ohřívání jídla kdekoliv doma, v kanceláři, v autě, bez potřeby mikrovlnky. Snadný  
a rychlý ohřev. Snadné čištění. Praktická přihrádka na příbor.

Parametry výrobku:
Objem tácu na jídlo: cca 1000 ml
Napájení: 12 V/ 230 V, 50Hz~60Hz 
Příkon: 40 W 

Popis částí:
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UZAVÍRACÍ SPONA

KRYT SCHRÁNKY NA PŘÍBOR

VÍKO BOXU NA JÍDLO 
ODNOSNÁ RUKOJEŤ 

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ 

TÁC NA JÍDLO  
Z NEREZOVÉ OCELI 

INDIKÁTOR NAPÁJENÍ 



Sposób użycia:
•	 Umieść ugotowaną potrawę na tacce i włóż wszystko do pudełka.
•	  Zamknij pokrywę.
•	  Podłącz przewód z zasilaczem - od sieci elektrycznej lub gniazda zapalniczki samochodowej (są dostarczane z produktem).
•	  Zapalenie się lampki wskaźnika zasilania sygnalizuje działanie podgrzewacza.

Wskazówki:
a) Czas podgrzewania jest zależny od objętości potraw i temperatury we wnętrzu.
b) Potrawy wyjęte z lodówki należy podgrzewać dłużej.
c) Przed rozpoczęciem konsumpcji należy odłączyć pojemnik od źródła zasilania.

Porady dotyczące podgrzewania ryżu:
Jeżeli potrawa była przechowywana przez dłuższy okres, można do ryżu dodać odrobinę wody a następnie 
podgrzać. Ryż stanie się bardziej miękki.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania:

  

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
1. Po stwierdzeniu jakiejkolwiek usterki należy oddać produkt do naprawy w punkcie serwisowym. Pod żadnym 
pozorem nie wolno samemu dokonywać naprawy.
2. Odkładając pojemnik na dłuższe przechowywanie, należy go wyczyścić, włożyć do pudełka i postawić w suchym 
i dobrze wentylowanym miejscu.
3. Produkt można czyścić szmatką nawilżoną w ciepłej wodzie.
4. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalnika, benzyny, środków ściernych, twardej szczotki ani drucianki.
5. Czyść regularnie po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
6. Należy pamiętać o odłączaniu zasilania po zakończeniu podgrzewania.
7. Nie wolną załączać produktu bez potrawy wewnątrz.
8. Nie wolno wkładać pojemnika do zamrażarki.
9. Nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
10. Nie wolno dezynfekować produktu w wysokiej temperaturze ani w urządzeniach sterylizujących.
11. Nie wolno stawiać pojemnika na nierównym lub mokrym podłożu.
12. Nie wolno samemu rozbierać, modyfikować ani naprawiać produktu.
13. Nie wolno zanurzać pojemnika w wodzie, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia.
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Problem Przyczyna Rozwiązanie

Temperatura potrawy 
po podgrzaniu jest za 
niska.

a) Za krótki czas podgrzewania.
Należy wydłużyć czas podgrzewania.b) Temperatura w przestrzeni 

wokół potrawy jest bardzo niska.

Po podłączeniu 
podgrzewacza nie 
zapala się wskaźnik 
zasilania.

a) Przewód zasilający nie jest 
prawidłowo podłączony.

a) Sprawdź czy w gniazdku jest zalanie, 
stan przewodu zasilającego, połącz 
wszystko od nowa. 

b) Uszkodzony element 
grzejny.

b) Oddaj produkt do naprawy w punkcie 
serwisowym.



14. Nie wolno załączać ani wyłączać produktu mokrymi dłońmi.
15. Nie wolno używać podgrzewanego pojemnika na potrawy w sąsiedztwie przedmiotów/materiałów łatwopalnych.
16. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić go na nowy.
17. Należy upewnić się, że źródło zasilania ma prawidłowe napięcie.

Czyszczenie i konserwacja:
Tacki na potrawy i sztućce są wyprodukowane z najwyższej jakości stali nierdzewnej i można je myć w zmywarce 
do naczyń w przeciwieństwie do samego pojemnika. Jeżeli produkt jest nieużywany przez dłuższy okres, należy 
go przechowywać w suchym miejscu w czystości i dobrze wysuszony.

Ochrona środowiska naturalnego:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte 
nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć 
wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym 
miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona 
kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja 
nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w 
instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 

elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 

nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób 

niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części 
zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w 
połączeniu z innym produktem.

Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą 
odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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