
Návod k použití jídelních boxů Monbento MB Square a Original 

Pokyny 

Děkujeme, že jste si vybrali jídelní box Monbento. Před prvním použitím boxu si prosím pečlivě 
přečtěte následující pokyny, abyste mohli svůj nový box co nejlépe využít. Tento návod si prosím 
uschovejte pro budoucí použití.


Varování 

Nikdy nevkládejte do mikrovlnné trouby prázdný box. Pro ohřev pokrmu v boxu Monbento 
nepoužívejte žádné jiné zařízení než mikrovlnnou troubu.


Při manipulaci s nádobou po jejím zahřátí buďte opatrní, abyste se nespálili. Horké kapaliny Vás 
mohou opařit. Tento výrobek není hračka a proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.


Otevírání 

Chcete-li použít box pro ohřev pokrmu v mikrovlnné troubě, používejte jednotlivé nádoby 
odděleně. Před ohřevem vytáhněte silikonový uzávěr ve víku, čímž umožníte uvolnění horkého 
vzduchu z nádoby.


Pokyny pro použití boxu v mikrovlnné troubě a v myčce na nádobí 

Všechny části boxu jsou vhodné do mikrovlnné trouby i do myčky nádobí. Před použitím v 
mikrovlnné troubě prosím zajistěte, aby byl Váš box z venčí zcela suchý. Doba ohřevu: maximálně 
2 až 3 minuty. Výkon: maximálně 500 W. Pro dosažení nejlepších výsledků po 1 minutě vypněte 
mikrovlnnou troubu, vyjměte nádobu, jídlo promíchejte a následně pokračujte v ohřevu.


Jídelní boxy Monbento nejsou vhodné k vaření pokrmů. V myčce, stejně jako u všech plastových 
předmětů, položte výrobek co nejdále od zdroje tepla, aby nedošlo k jeho poškození nebo 
deformaci.


Zavírání 

Boxy MB Square a Original jsou vzduchotěsné. Abyste mohli svůj box správně zavřít, zvedněte a 
vytáhněte silikonový uzávěr, umístěte střední víčko na nádobu a pevně na něj zatlačte, dokud 
nebude zajištěno, a nakonec zavřete silikonový uzávěr.


Přeprava  

Při přenášení Boxu se ujistěte, že silikonový uzávěr a mezilehlé víko jsou bezpečně uzavřeny a  
gumový pásek je na svém místě, nastavený uprostřed boxu


Péče a údržba 

Co nejdříve po použití svůj box omyjte horkou vodou a saponátem, opláchněte horkou vodou a 
osušte měkkým hadříkem. Pokud něco rozlijete na vnější stranu boxu, okamžitě jej opláchněte, 
aby nedošlo ke vzniku skvrn. Neohřívejte jídlo s olejem, mastnotou, cukrem, rajčatovými 
omáčkami nebo jiným kulinářským kořením. Zabráníte tak tvorbě trvalých skvrn. V případě, že na 
vaší nádobě jsou těžko odstranitelné skvrny, naplňte ji horkou vodou a sodou bikarbónou a 
nechte ji několik hodin máčet. Uchovávejte výrobek v dostatečné vzdálenosti od rozpouštědel, 
brusiv a nebo látek obsahujících bělidlo. Abyste se vyhnuli rozvoji bakterií, respektujte chladicí 
řetězec a vyvarujte se citlivých potravin. Box snese teplotu od -20 ° C do 120 ° C.


V případě jakýchkoli dotazů týkajících se produktů značky Monbento se můžete obrátit na 
zákaznický servis výrobce: contact@monbento.com/www.monbento.com


