Návod na použití a údržba – TERMOBOX
Děkujeme za zakoupení termoboxu na potraviny. Prohlášení o shodě je k dispozici na www.alfi.de. Pro správnou funkci tohoto produktu dbejte
správného použití, viz pokyny níže:

A- izolační dvouvrstvé víko
B- vnitřní víko s nepropustným těsněním a silikonovým ventilem
C- izolační dvouvrstvé tělo nádoby
D – silikonový ventil
E – boční blokovací háčky

Pro zlepšení izolačních vlastností – pokud chcete uchovávat teplé jídlo, před vložením potravin (jidla), vložte části B a C na 5
minut do horké vody (max.90°C) a pokud chcete uchovat chladné potraviny, vložte na chvíli do studené vody. Poté co
naplníte tělo nádoby jídlem, přiklopte vnitřním víkem (část B) a podržte na chvíli ventil (část D), aby mohla uniknout
nadbytečná pára. Potom se ujistěte, že je ventil řádně uzavřen. Rychle uzavřete nádobu vrchním víkem (část A) a zaklapněte
boční háčky po stranách (část E). Neotvírejte termobox, až do okamžiku, kdy budete chtít jíst. Každé otevřené má vliv na
změnu teploty.
Izolační vlastnosti nádoby závisí na několika faktorech:
-

Venkovní teplotě
Naplnění termoboxu (plňte max. do 80% celkové kapacity nádoby)
Druhu potraviny, kterou skladujeme

Upozornění:
Nepoužívejte nikdy termobox nad otevřeným ohněm nebo v klasické troubě. Některá jídla mohou trvale zašpinit vnitřek
nádoby, jako např. pálivá jídla, rajčatová omáčka, řepa atd…
Použití v mikrovlné troubě: vložte tělo nádoby a vnitřní víko (části B+C) do mikrovlné trouby s otevřeným ventilem max. na
90°C na 3 minuty. Vyhněte se potravinám s vysokým obsahem tuku.
V myčce na nádobí: Všechny komponenty lze mýt v myčce. Použijte spíše vrchní přihrádky v myčce a neintenzivní prací
program na max. 60° C.
Pro transport více druhů jídel můžete využít stohovatelnost jednotlivých termoboxů na sebe. Části B + C jsou stohovatelné,
s použitím pouze jednoho vrchního víka (část A) a zamykání je prostřednictvím bočních háčků (část E). Takto lze
transportovat dohromady až 3 termoboxy.
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