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Návod k použití 

BEPER BC160A elektrický obědový box 1.6l, duální napájení 
 
Před použitím si úplně a pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1. Přístroj může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, pokud jsou 

pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z něj 

vyplývajícím rizikům. Přístroj není hračka. Čištění a údržbu přístroje smí provádět děti pouze pod 

dohledem. 

2. Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 

3. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.  

4. Přístroj připojujte pouze na střídavý proud podle typového štítku. 

5. Tento přístroj nesmí být používán s externími časovými spínacími hodinami nebo se systémem pro 

dálkové ovládání.  

6. Přístroj připojujte pouze na střídavý proud s napětím podle typového štítku.  

7. U modelu by neměl být současně používán žádný další elektrický spotřebič na stejném proudovém 

okruhu, aby se předešlo přetížení sítě. 

8. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití nebo podobné účely, např. 

 pro kuchyňky v obchodech, kancelářích nebo podobných pracovištích, 

 v zemědělských provozech, 

 pro použití hosty v hotelu, motelu nebo jiných ubytovacích zařízeních, 

 v soukromých penziónech nebo rekreačních objektech. 

9. Pravidelně kontrolujte zástrčku a přívodní kabel, zda nejsou opotřebeny nebo poškozeny. Při 

poškození přívodního kabelu, skleněné desky nebo jiných dílů pošlete přístroj na kontrolu a/nebo 

opravu do našeho servisu. Neodborné opravy mohou vést k značnému nebezpečí pro uživatele a 

vedou ke ztrátě záruky. 

10. Je-li přívodní vedení tohoto přístroje poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, jeho servisem nebo 

podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení. 

11. Postavte přístroj na pevnou, rovnou a suchou plochu. Nikdy přístroj nestavte na horké povrchy, 

kovové povrchy nebo textilií zakryté povrchy. 

12. Přístroj nesmí být používán venku. 

13. Pozorujete-li prasklinu na topné desce, napájení musí být okamžitě vypnuto. 

14. Přístroj je určen pouze pro ohřev potravin a může být použit pouze tehdy, pokud jsou v něm 

umístěny potraviny.  

15. Přístroj nesmí být ponořován do vody nebo jiné tekutiny. Chraňte přístroj před mokrem.  

16. Nevkládejte vidličku nebo jiné nástroje dovnitř přístroje, mohlo by dojít k poškození topných článků. 

17. Zásuvka musí být snadno dosažitelná, aby mohla být zástrčka rychle vytažena v případě nouze. 

18. Nezapínejte přístroj, pokud máte vlhké ruce. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

19. Nevkládejte přístroj do mikrovlnné trouby. 

20. Nevkládejte přístroj do ledničky ani mrazničky. 

21. Nikdy neponořujte přístroj, zástrčku nebo napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin. 

22. Nevkládejte potraviny ve fólii nebo v pytlíku, mohlo by dojít k poškození zařízení a hrozí potenciální 

nebezpečí požáru. 

23. Tento spotřebič používejte pouze k ohřevu jídla. 

24. Nikdy nepřenášejte nebo nepřesouvejte přístroj, když je připojen k elektrické síti. 
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25. V případě použití prodlužovacích kabelů musí být tyto kabely vhodné pro napájení zařízení, aby 

nedošlo k ohrožení obsluhy a byla zabezpečena bezpečnost prostředí, ve kterém je přístroj 

používán. Nevhodné prodlužovací kabely mohou způsobit provozní anomálie. 

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ 

1. Po použití a před čištěním výrobek vždy vypojte ze zásuvky. 

2. Pokud přístroj spadl do vody, nedotýkejte se ho a okamžitě ho vypojte ze zásuvky. 

3. Výrobek neumisťujte ani neskladujte na místě, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo jakoukoliv 

jinou kapalinou. 

4. Pokud je výrobek pod proudem, nenechávejte ho bez dozoru. Pokud výrobek nepoužíváte, vypojte 

ho ze zásuvky. 

5. Výrobek používejte pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu. 

6. Nepoužívejte příslušenství, které není povoleno výrobcem. 

7. Pokud došlo u přívodního kabelu nebo zástrčky k poškození, pokud by spadl přístroj do vody nebo 

pokud přístroj nepracuje správně, nepoužívejte ho. 

8. Přístroj nepřenášejte za přívodní kabel. 

9. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. 

10. V případě přehřátí přístroj vypněte a nechte vychladnout. 

11. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na autorizovaný servis. 

12.  Vypojení přístroje ze zásuvky provádějte tažením za zástrčku, ne za kabel. 

13. Přístroj nepouštějte na zem a do jeho otvorů nestrkejte žádné předměty. 

POPIS PŘÍSTROJE 

1. Parní ventil 

2. Zámek víka 

3. Rukojeť 

4. Víko 

5. Přihrádka na lžíci a vidličku 

6. Víko kontejneru 

7. Kontejner 

8. Topné těleso 

9. Kontrolka napájení 

10. Indikátor funkce 

11. Zástrčka do auta 

POUŽITÍ PŘÍSTROJE 

Před použitím umyjte a vysušte kontejnery. Vložte jídlo do kontejnerů. 

Vložte kontejnery do boxu a zavřete víko.  

Připojit zařízení pomocí kabelu do elektrické sítě / cigaretové zástrčky v autě (dle připojeného kabelu). 

Indikátor napájení se rozsvítí a přístroj začne ohřívat jídlo. 

Upozornění: Doba ohřevu je závislá na množství potravin a jeho počáteční teplotě. Obecně postačí ohřev 25-40 

minut. Při nízké teplotě jídla (potraviny vyndané z chladničky) se doba zahřívání může zvýšit. 

Odpojte přístroj a vyndejte jídlo. 

POZOR: aby nedošlo k poškození zařízení, stiskněte při provozu vzduchový ventil špičkou prstu, aby se otevřel. 

Použití v autě: 

Postup je stejný, jak je uvedeno výše. Místo kabelu do elektrické zásuvky připojte přístroj pomocí dodaného 

kabelu do zástrčky v autě. Tímto zapojením se lehce zvyšuje doba ohřevu. 
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Kontejner není hermeticky uzavřen! 

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 

Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě / cigaretové zástrčky v autě. 

Tento přístroj pravidelně čistěte po každém použití. 

Nepoužívejte k čištění benzín nebo čistící prášek. Nepoužívejte drsné nebo korosivní prostředky. 

Je možné čistit vnitřek zařízení trochou teplé vody. K čištění použijte jemný hadřík. 

Vždy nechte přístroj bezpodmínečně zcela vyschnout, než jej opět použijete. 

Pokud je přístroj poškozen nebo nefunguje-li přístroj správně – je vždy nutná údržba autorizovaným servisem. V 

těchto případech přestaňte přístroj používat, dokud nebude zkontrolován odborníkem. Jakákoliv údržba musí 

být prováděna kvalifikovaným odborníkem. Nikdy neprovádějte opravu svépomocí, hrozí vážné nebezpečí 

úrazu. 

Přístroj je určen výhradně pro určené použití. Výrobce nepřebírá žádné ručení při neodborném nebo chybném 

použití nebo po provedení opravy neautorizovanými třetími osobami. 

 

PORADCE PŘI PROBLÉMECH  

Problém Příčina Řešení 

Žádný ohřev, kontrolka se 

nerozsvítí 

1. Napájení není zapojeno 

2. Napájecí kabel je poškozen 

Zkontrolujte zástrčku, napájecí 

kabel, zapojte napájecí kabel 

Žádný ohřev, kontrolka se rozsvítí Topné těleso je poškozeno 
Nechte přístroj zkontrolovat 

kvalifikovaným odborníkem 

Teplota je po dokončení příliš 

nízká 

1. Doba zahřívání je příliš krátká 

2. Okolní teplota je nízká, teplota 

jídla byla při začátku příliš nízká. 

Zvyšte dobu ohřevu 

 

TECHNICKÁ DATA 

Napětí 220-240V ~ 50 / 60Hz (domácí použití) - DC12V (použití v automobilu) 

Výkon: 35W (domácí použití) - 50W (použití v automobilu) 

Kapacita 1,6L 

Z hlediska kompatibility výrobek odpovídá Direktivě 2011/65/EU. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/87 Sb. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, 

si výrobce vyhrazuje. 


