
LUNCHBOX PODGRZEWANY ELEKTRYCZNY
model: AG479C

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielofunkcyjny, podgrzewany pojemnik na żywność (lunchbox). Już nigdy nie będziesz 
musiał martwić się, czy będzie jak podgrzać posiłek w pracy, czy też w podróży!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Podgrzewa żywność aż do 50°C i nawet po odłączeniu zasilania długo utrzymuje 

jej temperaturę. 
• Dwie komory i zamykany pojemnik wewnątrz oraz ergonomiczna, składana rączka 

uczynią korzystanie z pojemnika bardzo wygodnym. 
• Zatrzaski przytrzymujące pokrywkę oraz zawór bezpieczeństwa nie pozwolą 

żywności wydostać się na zewnątrz w najmniej oczekiwanej sytuacji. 
• Sprytnie schowana łyżeczka w komplecie! 

Specyfikacja:

• Materiał: ABS (tworzywo sztuczne) 
• Zasilanie: 230V, 50Hz (z sieci elektrycznej) 
• Moc: 40W 
• Pojemność: 1,1 L 
• Przewód zasilający w zestawie! 
• Wymiary: 23,5 cm x 17 cm x 10,5 cm 
• Kolor: biały (z niebieskimi elementami) 

2. Instrukcja obsługi:

→ Otwórz górną pokrywę urządzenia zwalniając zatrzaski po wszystkich jego bokach. Usuń z 
wnętrza urządzenia przezroczyste pudełeczko na warzywa i umieść jedzenie we wnętrzu. Następnie 
zamknij pokrywę i zaciśnij wszystkie zatrzaski.
→ Otwórz zaślepkę z boku lunchbox’a i umieść  tam wtyk dołączonego kabla zasilającego. 
Następnie podłącz urządzenie do zasilania sieciowego korzystając z dołączonego w zestawie kabla 
zasilającego.
→ Po podłączeniu do prądu urządzenie automatycznie rozpocznie podgrzewanie wnętrza. 
Sygnalizowane jest to świeceniem diody sygnalizacyjnej na froncie urządzenia (pod napisem LAMP).
Aby wyłączyć urządzenie – odłącz wtyczkę z zasilania sieciowego

UWAGA: Proszę nie zostawiać urządzenia bez nadzoru! Spód urządzenia silnie się nagrzewa i nie 
powinien znajdować się na palnych powierzchniach!
ZAWSZE odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej jeżeli z niego nie korzystasz!

3. Uwagi i środki ostrożności:

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i
przez  osoby  o  obniżonych  możliwościach  fizycznych,  umysłowych  i  osoby  o  braku
doświadczenia  i  znajomości  sprzętu,  jeżeli  zapewniony  zostanie  nadzór  lub  instruktaż
odnośnie  do  użytkowania  sprzętu  w  bezpieczny  sposób,  tak  aby  związane  z  tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

• UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy. Jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 
lat!

• Nie zanurzaj żadnego z elementów zestawu w wodzie lub innej cieczy!
• NIE DOTYKAJ SPODU URZĄDZENIA! Znajdują się tam elementy grzewcze, które mogą 

poparzyć skórę przy kontakcie z nią.
• Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są małe dzieci!
• Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas wyłącz je! Bezwzględnie odłącz je 

od zasilania sieciowego!
• Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów!
• Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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