
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 



Způsob použití:
• Vložte uvařené jídlo do tácu na jídlo a do boxu. 
• Uzavřete víko. 
• Připojte napájecí kabel - síťový nebo do autozapalovače (součástí dodávky). 
• Při rozsvíceném indikátoru je zapnut ohřev. 

Poznámky: 
a) Doba ohřevu je závislá na množství jídla a vnitřní teplotě. 
b) Jídlo z lednice se bude ohřívat déle. 
c) Před konzumací jídla odpojte napájecí kabel. 

Doporučení pro ohřev rýže:
Pokud jídlo bylo skladováno delší dobu, je doporučeno přidat trochu vody do rýže a poté ohřát. Rýže bude jemnější. 

Problémy a jejich řešení: 

  

Bezpečnostní upozornění:
Nutno dodržet zapojení dle vyobrazení na přístroji dle typu napájení 230V / 12V. Zásuvka přístroje  
a konektory napájecích kabelů jsou tvarově rozdílně uzpůsobeny dle typu napájení. (Při nesprávném 
zapojení hrozí nenávratné poškození výrobku.)
1.  Při jakékoli poruše pošlete výrobek do servisu k opravě. Nikdy neopravujte výrobek sami. 
2.  Při dlouhodobém uložení vyčistěte box a vložte ho do krabice a uložte na suché a ventilované místo. 
3.  K výrobku čištění můžete použít trochu teplé vody a hadřík. 
4.  Nepoužívejte ředidlo, benzín, čistič, tvrdý kartáč nebo drátěnku k čištění. 
5.  Čistěte pravidelně po každém použití abyste předešli vytvoření zápachu. 
6.  Nezapomeňte po ohřátí odpojit od zdroje. 
7.  Nezapínejte výrobek bez jídla uvnitř. 
8.  Nezmrazujte výrobek v mrazáku. 
9.  Neohřívejte výrobek v mikrovlnné troubě. 
10.  Nedezinfikujte výrobek vysokou teplotou v sterilizačním přístroji. 
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Problém Příčina Řešení

Teplota je po ohřátí 
velmi nízká

a)  Krátká doba ohřevu. 
Prodlužte délku ohřevu. b)  Teplota prostředí  

a jídla je velmi nízká. 

Indikátor nesvítí, 
když je výrobek zapnut

a)  Napájecí kabel není zapojen. 
a)  Zkontrolujte zásuvku,  

kabel a zapojte znovu. 

b)  Ohřev je poškozen.
b)  Odešlete výrobek  

do servisu.



11.  Nepoužívejte výrobek na nerovném nebo mokrém povrchu. 
12.  Neupravujte, neopravujte a nerozebírejte výrobek sami. 
13.  Neponořujte celý výrobek do vody, dojde k poškození výrobku. 
14.  Nezapojujte a neodpojujte, pokud máte vlhké nebo mokré ruce. 
15.  Nepoužívejte box na jídlo v blízkosti hořlavých předmětů/materiálů. 
16.  Pokud je napájecí kabel poškozen, měli byste použít nový. 
17.  Ujistěte se, že k napájení používáte určené napětí. 

Čistění a údržba: 
Tác na jídlo i příbor jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a je možné je mýt v myčce na nádobí. Pokud 
výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej důkladně vyčištěný a vysušený na suchém místě.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 

použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku.  
Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití  
a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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