Ланч-бокс NEOR
Інструкція користувача

Вступ
Дякуємо вам за те, що вибрали наш ланч-бокс. Ланч-бокс NEOR є безпечним та практичним, простим та зручним у
користуванні, і підходить для такої їжі, як рис, овочі, супи. За його допомогою Ви можете приготувати прості страви або
розігріти вже готові блюда. Його можна використовувати як вдома, так і на роботі.
Перед початком використання ланч-боксу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію! Цей продукт призначений
для використання лише всередині будівлі.

Технічні характеристики
Ланч бокс NEOR має:
● Вишуканий дизайн та стильний вигляд.
● Унікальний дизайн нагрівача, температура більш однорідна, він може нагрівати їжу та готувати рис, і буде
автоматично тримати тепло після приготування.
● Дизайн контейнера допомагає зберігати їжу свіжою, що зручно та практично.
Ланч-бокс NEOR має наступні технічні характеристики
Назва продукту
Модель

Ланч бокс NEOR
HEAT 2L2 WT

HEAT 1L3 GR

198 – 242

198 – 242

Вага, кг

1,5

1,3

Номінальна потужність, Вт

200

300

Об’єм, л

2

1

Кількість внутрішніх рівнів

2

2

Харчовий пластик

Харчовий пластик

Нержавіюча сталь 304

Нержавіюча сталь 304

Кількість чаш у комплекті

4

2

Швидкість нагріву їжі, хв.

10

5

Швидкість приготування крупи (рис), хв.

30

20

265х130х220

266х147х182

2

2

Напруга живлення, В

Матеріал
Внутрішні контейнери

Розмір пакування
Термін служби виробу, років

1

Зовнішній вигляд
Кришка
Другий рівень ланч-боксу
Засувка кріплення корпуса
Корпус
Перший рівень ланч-боксу
Засувка кріплення корпуса
Вмикач
Корпус

Заходи безпеки
Будь ласка, суворо дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки при використанні ланч-боксу NEOR
1. Перед використанням, будь ласка, переконайтесь, що напруга живлення, відповідає вказаним вимогам (198–242В).
2. Будь ласка, використовуйте розетки живлення із заземленням для забезпечення власної безпеки.
3. Перед початком роботи ланч-бокс слід розмістити на горизонтальній поверхні. Під час роботи тримайте його
якомога далі від дітей.
4. Ланч-бокс розраховано на використання лише всередині будівель та приміщень, не використовуйте ланч-бокс у
місцях з високим рівням вологості.
5. Не натискайте кнопку живлення занадто сильно щоб не пошкодити її.
6. Якщо ланч-бокс працює без води, додайте воду в контейнер або від’єднайте подачу живлення. Не торкайтеся
нагрівального елемента, щоб уникнути ошпарювання. Від’єднайте подачу живлення, коли продукт не використовується, щоб
уникнути пошкодження приладу.
7. Під час використання продукту велика кількість пару буде виходити з парового отвору – остерігайтеся парових
опіків.
8. Після приготування їжі у ланч-боксі все ще залишається велика кількість пару. Не відкривайте кришку одразу.
Зачекайте декілька хвилин після вимкнення живлення, щоб уникнути парових опіків.
9. Прилад має функцію теплового захисту. Після тривалого використання, приладу необхідно дати охолонути перед
наступним використанням.
10. На дні є символ Max (Максимум), НЕ додавайте воду вище цієї лінії, інакше вода може перелитися через гору під
час роботи. Розміщуйте продукт суворо відповідно до інструкцій.
11. Не занурюйте корпус у воду, або не дозволяйте рідині потрапляти до корпусу під час чистки, щоб уникнути
небезпеки!
12. Якщо продукт не працює, НЕ розбирайте його. Його можуть ремонтувати лише професійні технічні спеціалісти.
13. Нагрівальна пластина, що використовується для нагрівання у корпусі, не має бути у прямому контакті з їжею.
14. Контейнер із неіржавної сталі (для їжі) слід чистити спеціальним засобом перед першим використанням, а потім
простерилізувати його окропом не менше 1 хвилини.

Використання
Один рівень, або два рівні на вибір в залежності від ваших особистих потреб.
1. Нагрівання їжі:
А. Додати достатньо води до місткості (Щодо кількості води, будь ласка, використовуйте для довідки таблицю нижче,
але не вище символу MAX).
Б. Покласти їжу у контейнер, потім поставити контейнер на підкладку.
В. Закрити кришку і натиснути кнопку живлення
2

2. Приготування рису:
А. Додати достатньо води до місткості (Щодо кількості води, будь ласка, використовуйте для довідки таблицю нижче,
але не вище символу MAX).
Б. Покласти трохи рису та додати достатньо води до контейнера, потім поставити контейнер на підкладку.
В. Закрити кришку і натиснути кнопку живлення.
3. Приготування яєць (приготовані на пару)
Відповідно до вашого смаку, взяти належну кількість води (згідно з таблицею) за допомогою чашки, налити до
корпусу, покласти яйця на підставку для яєць, потім покласти все до корпусу разом, потім закрити кришку.
4. Коли вода випарується, прилад припинить роботу й індикатор живлення вимкнеться, будь ласка, від’єднайте
кабель живлення від розетки.

Рівень ланч-боксу, що
використовується

Перший рівень

Вода, яку
додають до
їжі (мл)

Вода, яку
додають до
приладу (мл)

Час
приготування
(хвилини)

0

95

20-25

0

175

30

170 г

260

175

30-40

170 г

260

175

30-40

5 шт.

0

25-65

10-15

Режим

Степінь

Вага їжі

Нагрівання
їжі

Нагріван
ня

На ваш
запит

Приготуван
ня рису

Повне
приготув
ання

Приготуван
ня яйця на
пару

Повне
приготув
ання

Другий рівень
Перший рівень
Другий рівень

Другий рівень

Примітка

Ця кількість води підходить
для холодних страв при
низьких температурах

Після приготування, будь
ласка, зачекайте 10 хвилин
перед відкривання коробки,
після того, як вимкнувся
світловий індикатор
25 мл слабко приготоване
45 мл середньо приготоване
65 мл повністю приготоване

1. Час для приготування яєць на пару вимірюється при кімнатній температурі 25 градусів за Цельсієм та
розрахований на 5 яєць, якщо кількість яєць менше, або більше, ніж 5 час для приготування буде відрізнятися
Якщо яйця були тільки вийняті з холодильника, кількість води слід відповідно збільшити, інакше яйця можуть бути
нерівномірно зварені.
2. Після того, як яйце приготувалося на пару, залиште його у відсіку для яєць охолоджуватись природним чином на
деякий час, так смак буде кращим.
3. Вищенаведені дані вказані лише для довідки. Ви можете налаштовувати все відповідно до вашого особистого
смаку та досвіду.

Чистка та технічне обслуговування
1. Після використання продукту, ви маєте від’єднати вилку, щоб вимкнути живлення.
2. Одразу після використання необхідно помити ланч-бокс, контейнери ланч-боксу, кришки контейнерів, підставки
для яєць мийним засобом та м’якою губчатою тканиною, добре висушити, щоб уникнути неприємного запаху.
3. Не використовувати знезаражувальний порошок, тверду щітку, неіржавну дротову кульку і т.п., щоб уникнути
пошкодження поверхні.
4. Після використання, ви можете налити невелику кількість теплої води у корпус для очищення, або почистити його
з допомогою вологої м’якої тканини. Не кладіть корпус ланч-боксу у воду, щоб уникнути протікання та нещасних випадків.
5. Коли ланч-бокс не використовується впродовж тривалого часу треба почистити його, покласти в пакувальну
коробку і розмістити її у вентильованому і сухому місці.
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6. Якщо виникає будь-яка проблема з цим приладом, відправити його до нашого відділу технічного обслуговування
або зверніться до офіційного дистриб'ютора.

Несправності та шляхи їх вирішення
Несправність

Можлива причина

Ланч-бокс не нагріває їжу і
світловий індикатор вимкнений

1. Відсутнє електроживлення
2. Пошкоджений шнур живлення
3. Несправний вмикач на ланч-боксі

Ланч-бокс не нагріває їжу, але
світловий індикатор ввімкнений

Пошкоджено нагрівальний елемент

Рис переварений або
недоварений

1. Занадто багато або занадто мало води
(Готувати при завеликій кількості води та
готувати при замалій кількості води)
2. Нагрівальний елемент вкритий занадто
товстим шаром накипу

Шляхи вирішення
1.Перевірити наявність електроживлення у мережі
2.Перевірити, чи справні розетка та шнур живлення.
3.Під'єднавши до мережі електроживлення переконатися що вмикач на
корпусі ланч-боксу працює
4.Якщо вище зазначене не допомогло — зверніться в офіційний
сервісний центр.
1.Необхідно звернутися до спеціалізованого сервісного центру

1. Продовжити або зменшити час приготування належним чином.
2. Чистка накипу
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