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LUNCHBOX Z PODGRZEWACZEM 12V/220V 
 

 
 

 
 

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach. 
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1. WPROWADZENIE  
 

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie 
użytkowania produktu. 
 

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
 

Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym i do 
podobnych zastosowań, takich jak: 

− kuchnia dla personelu w sklepach, biurach i środowisku pracy 
− gospodarstwa agroturystyczne 
− hotele, motele i innego typu miejsca noclegowe (do samodzielnej obsługi 

przez klientów) 
− placówki typu Bed and Breakfast 

 

3. DANE TECHNICZNE  
 

Urządzenie: LUNCHBOX Z PODGRZEWACZEM 12V/220V 
Model: SH-YY3166B 
Numer partii: 202006 
Moc: 40W 
Zasilanie: 220-240V ~ 50Hz 
Zasilanie samochodowe: 12V ⎓ 

Pojemność misy stalowej: 1,5l (pojemność efektywna 1l) 
 

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek 
może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Nieprawidłowe korzystanie 
z urządzenia może być niebezpieczne! Podgrzewacz, jeśli będzie używany w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem, może być przyczyną niebezpieczeństwa. 
 

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi 
predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, jeśli pozostaje pod nadzorem lub po 
przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc 
niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest 
zabawką dla dzieci. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci 
bez nadzoru. Urządzenie może być wyłącznie zasilane prądem o niskim napięciu 
odpowiadającym oznaczeniom na urządzeniu. Wtyczkę zasilającą należy odłączyć od 
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gniazda przed rozpoczęciem napełniania, czyszczenia lub konserwacji urządzenia. Jeśli 
wtyczka lub przewód zasilający uległy uszkodzeniu, muszą być wymienione lub 
naprawione przez producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach. 
 

NIE RYZYKUJ 
Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwie domowym lub biurze. 
Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń 
elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj 
i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Przechowuj urządzenie 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 

OSTRZEŻENIE! 
Zachowaj ostrożność podczas użytkowania! 
Ryzyko porażenia prądem i oparzenia! Nie dotykaj 

gorących powierzchni! Trzymaj urządzenie wyłącznie za 
uchwyt i poprzez obudowę z tworzywa! Nie obsługuj 
urządzenia mokrymi rękami! 
 

OSTRZEŻENIE! 
Pojemnik urządzenia po użyciu pozostaje przez długi 
czas nagrzany nawet po odłączeniu zasilania. 
 

OTOCZENIE 
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domu lub biurze. Podczas korzystania 
z urządzenia zadbaj, aby w jego pobliżu nie pozostawały przedmioty, które mogą zostać 
uszkodzone pod wpływem temperatury generowanej przez urządzenie. Przewód 
zasilający powinien być tak poprowadzony, aby nie miał styczności z obiektami, które 
generują wysoką temperaturę, nie powinien też być narażany na przygniecenie, 
pociągnięcie lub inne uszkodzenia. Przewód zasilający nie powinien przeszkadzać 
w poruszaniu się osób i zwierząt domowych, gdyż może to doprowadzić do potknięcia, 
przewrócenia lub urazów ciała. 
 

WODA I INNE PŁYNY 
Nie narażaj obudowy urządzenia i jego przewodu zasilającego na działanie wody i innych 
płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia 
lub wywołać spięcie, a nawet porażenie prądem. Należy unikać pracy w środowisku  
o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także inne krople wody mogą 
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spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to może doprowadzić do 
uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem. Nigdy nie 
zanurzaj urządzenia w wodzie. 
 

PROFESJONALNY SERWIS 
Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub 
autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis 
lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą 
gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika. 
 

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI 

 

Wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu 
z żywnością. 

 

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na 
śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic 
Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po 
upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz 
z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma 
obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym 
takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. 
Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz 
właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony 
zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu 
elektrycznego 
i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. 
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego 
dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się 
z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów 
lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt. 

 

Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami 
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 

 

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 
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Symbol oznaczający tekturę płaską (materiał opakowania). 

 

Symbol oznaczający sprzęt klasy II. Sprzęt, w którym ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym uzyskuje się nie tylko w wyniku 
zastosowania izolacji podstawowej, lecz przewidziano także 
dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak izolacja podwójna lub 
izolacja wzmocniona. 

 

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się 
w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się: 
 

1. Metalowy pojemnik 
2. Sygnalizacja podgrzewania 
3. Łyżeczka w zestawie 
4. Dodatkowy pojemnik 
5. Zawór do łatwego usunięcia pary z pojemnika 
6. Rączka do transportu 
7. Przewód zasilania sieciowego 
8. Przewód zasilania 12V  
9. Torba izotermiczna z długim paskiem 
10. Instrukcja obsługi 
 

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. 
 

Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. 
Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.  
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Najnowsza wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem internetowym: 
www.mptech.eu/qr/hoffen 

7. BUDOWA 
WYGLĄD URZĄDZENIA I JEGO ELEMENTÓW 
 

 
 

 
 

Metalowy pojemnik 
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8. UŻYTKOWANIE 
Użytkowanie, w tym montaż i demontaż elementów zestawu jest 
dopuszczalny tylko, gdy urządzenie odłączone jest od zasilania, całość 
(w tym dodatkowe akcesoria) jest chłodna (wystudzona). 
 

 

Przed rozpoczęciem pracy, a także po jej zakończeniu sprawdź każdy 
z elementów, czy nie jest uszkodzony. Uszkodzone elementy nie mogą 
zostać użyte, gdyż może to grozić poważną awarią urządzenia lub  
uszkodzeniem ciała użytkownika. 
 

Przed rozpoczęciem użytkowania metalowego pojemnika, pojemnika 
z tworzywa i łyżeczki umyj dokładnie każdy z elementów wykorzystując 
łagodne i nieskoncentrowane środki do mycia naczyń, po czym dokładnie je 
wytrzyj i wysusz. 
 

Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów 
zestawu. 
 

Zabrania się umieszczenia urządzenia w zamrażarce. 

 
PRZYGOTOWANIE DO PRACY 
Należy wyjąć z opakowania wszystkie elementy zestawu. Do podstawowej pracy służy 
metalowy pojemnik umieszczona w obudowie z grzałką oraz pokrywą z zaworem do 
łatwego usuwania pary. Przed pierwszym użyciem należy umyć misę, pojemnik 

Pojemnik 
z tworzywa 
z przykrywką 

Przewód zasilania 
sieciowego 

Przewód zasilania 12V ⎓ 
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z tworzywa, łyżeczkę i pokrywę z zaworem do łatwego usuwania pary – czynności te są 
opisane w dalszej części niniejszej instrukcji. Metalowy pojemnik napełnia się posiłkiem, 
który chce się podgrzać. Jeśli użytkownik zechce umieścić w metalowym pojemniku 
posiłek do późniejszego podgrzania i przenosić całość, to posiłek nie może zawierać 
płynów, gdyż pokrywa nie zapewnia szczelności. W pojemniku z tworzywa można 
przenosić owoce, warzywa, surówki, które nie zawierają płynów. Jego pokrywka także nie 
zapewnia pełnej szczelności. Przewód zasilania sieciowego lub zasilania 12 V należy 
rozprostować i podłączyć jego małą końcówkę do gniazda w obudowie urządzenia, które 
zabezpieczone jest ruchomą zaślepką. Po odłączeniu przewodu należy zabezpieczyć 
gniazdo zamykając zaślepkę. Urządzenie należy położyć na stabilnej, płaskiej i poziomej 
powierzchni (stół, biurko, blat kuchenny). 
 

PODGRZEWANIE POSIŁKÓW 
Przed umieszczeniem posiłku wyjmij z metalowego pojemnika pojemnik 
z tworzywa. W metalowym pojemniku może znajdować się tylko potrawa do 
podgrzania. 

 

Nie umieszczaj w metalowym pojemniku posiłku w ilości większej niż jego 
pojemność – podgrzewana potrawa może wypaść poza metalowy pojemnik 
i uszkodzić pozostałe elementy urządzenia. 

 

Gumowy zawór do łatwego odprowadzania pary umożliwia wydobywanie się 
z urządzenia nadmiaru pary powstającej podczas podgrzewania potraw 
zawierających duże ilości wody. Gumowy zawór do łatwego odprowadzania 
pary musi być otwarty przed podgrzaniem posiłku. 

 

Czas podgrzewania posiłku zależy od temperatury otoczenia i samej 
potrawy. Podany czas dotyczy podgrzewania posiłków mających 
temperaturę pokojową (około 25°C) i gdy temperatura otoczenia oscyluje w 
granicach 15-24°C. Posiłki schłodzone wymagają dłuższego czasu 
podgrzewania. 

 

W przypadku większych porcji posiłku należy przemieszać zawartość 
metalowego pojemnika po uprzednim odłączeniu urządzenia od zasilania 
i zdjęciu pokrywy, a potem ponownie zamknąć pokrywę i podłączyć 
urządzenie do zasilania. Dzięki temu potrawa równomiernie się podgrzeje. 
 

Nie podgrzewaj posiłku za pomocą urządzenia dłużej niż przez jedną godzinę. 
 
 

Podczas otwierania, wyjmowania i zamykania elementów urządzenia nie 
używaj zbyt wiele siły, gdyż może to skutkować uszkodzeniami urządzenia. 

 

Podczas otwierania, wyjmowania i mieszania unikaj dotykania stalowej misy, 
gdyż istnieje ryzyko poparzenia – metalowy pojemnik nagrzewa się od grzałki 
w obudowie! 
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Uważaj podczas spożywania posiłku z metalowego pojemnika lub 
przenoszenia potrawy na talerz, aby nie wypadły na obudowę urządzenia, 
wtyczkę przewodu zasilającego lub na element grzałki i nie spowodowały 
uszkodzeń. 

 

Zabrania się podgrzewania w kuchence mikrofalowej. 

 
Nie używaj do sterylizacji. 
 
 

Posiłek, który ma być podgrzany powinien być umieszczony w metalowym pojemniku 
 a ta w obudowie urządzenia tak, aby jej podstawa opierała się swobodnie na grzałce. 
W innym przypadku posiłek nie zostanie podgrzany, a grzałka może ulec uszkodzeniu. 
Urządzenie należy zamknąć pokrywą dopasowując ją do obudowy i zamykając 
cztery zatrzaski. Wciśnij palcem gumowy zawór do łatwego odprowadzania pary tak, aby 
jego brzegi się uniosły. Dzięki temu para będzie miała możliwość swobodnego 
wydostawania się z wnętrza urządzenia. 
Dopiero teraz można podłączyć wtyczkę przewodu zasilania sieciowego do gniazda sieci 
energetycznej niskiego napięcia lub przewodu zasilania 12 V. Lampka kontrolna powinna 
się zaświecić. Posiłek mięsny powinien zostać podgrzany po około 30 minutach, a ryż po 
około 20 minutach. Aby zachowane były podane wcześniej czasy podgrzewania 
produkty przed podgrzaniem powinny mieć temperaturę pokojową – produkty z lodówki 
należy wyjąć odpowiednio wcześniej, aby mogły osiągnąć temperaturę pokojową przed 
podgrzaniem. 
Po uzyskaniu pożądanego stopnia podgrzania potrawy, odłącz urządzenie od zasilania 
i ostrożnie otwórz pokrywę. Jeśli jest to możliwe przemieszaj potrawę w celu uzyskania 
jednolitej temperatury w całej objętości potrawy. Potrawę można jeść bezpośrednio 
z metalowego pojemnika bez konieczności wyjmowania jej z urządzenia. Można też 
przełożyć ją na talerz za pomocą narzędzi takich jak widelce, chochelki, łyżki, itp. 
 

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Regularne i właściwie przeprowadzane czyszczenie i konserwacja zapewnią 
długi czas użytkowania sprzętu oraz jego bezawaryjną pracę. 
 

Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest 
wyłączone i jego części składowe ostygły. 

 

Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane przez dzieci powyżej 8 roku 
życia będące pod nadzorem osoby dorosłej. 
 

Obudowy z grzałką i przewodu zasilającego nie można zanurzać w wodzie. 
 
Zabrania się zanurzać w wodzie w celu czyszczenia 
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CZYSZCZENIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA 
Obudowa z grzałką i przewody zasilające mogą być czyszczone tylko za pomocą suchej 
ściereczki lub papierowego ręcznika. Pozostałe akcesoria (metalowy pojemnik, pokrywa, 
gumowy zawór do łatwego usuwania pary, łyżeczka, pojemnik z tworzywa) mogą być 
czyszczone przy wykorzystaniu wody i łagodnych detergentów, np. 
nieskoncentrowanych płynów do mycia naczyń. Metalowy pojemnik może być myty 
w zmywarce. 
Po wyczyszczeniu wszystkie elementy należy dokładnie wysuszyć ręcznikiem 
papierowym lub suchą ściereczką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia 
w przewiewnym miejscu. 

Do czyszczenia silnych zabrudzeń metalowego pojemnika nie stosuj żadnych 
ostrych narzędzi, ani agresywnych środków czyszczących, w tym 
skoncentrowanych płynów do naczyń, mleczek i past do szorowania. 

 

10. PROBLEMY 
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi 
poradami. 
 

UWAGA! Ryzyko poparzenia – grzałka i metalowy pojemnik nagrzewają się podczas 
użytkowania urządzenia! Zachowaj wszelkie zasady bezpieczeństwa opisane 
w niniejszej instrukcji! 
 

Grzałka nie grzeje Sprawdź, czy przewód zasilania lub jego wtyczka nie są 
uszkodzone. 
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do gniazda sieci 
energetycznej lub gniazda zapalniczki w samochodzie. 
Sprawdź, czy gniazdo sieci energetycznej lub gniazdo 
zapalniczki w samochodzie działa poprawnie. 

Potrawa nie 
podgrzewa się 
równomiernie 

Sprawdź, czy potrawa nie jest zbyt gęsta, aby mogła być 
równomiernie podgrzana. 
Jeśli to możliwe, zachowując ostrożność, przemieszaj 
potrawę lub obróć jej elementy umieszczone w stalowej misie. 
Jeśli potrawa przed podgrzaniem była schłodzona, może 
wymagać dłuższego czasu na podgrzanie do pożądanej 
temperatury. 

Nie mogę zamknąć 
pokrywy 

Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze dopasowana do obudowy 
i metalowego pojemnika. 
Sprawdź, czy w metalowym pojemniku nie znajduje się za 
duża porcja potrawy. 
Sprawdź, czy zatrzaski w pokrywie lub elementy na obudowie 
nie są zabrudzone. 
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Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem producenta. 

 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego odłączeniu 
z sieci energetycznej niskiego napięcia, ostygnięciu, wyczyszczeniu i osuszeniu jego 
elementów przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. 
Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu 
dzieci i zwierząt domowych. 
 

TRANSPORT URZĄDZENIA 
Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie 
należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenosić 
urządzenie jedynie po jego wyłączeniu, ostudzeniu i wyrzuceniu z metalowego pojemnika 
oraz pojemnika z tworzywa resztek potraw. Nie narażaj urządzenia na wysokie 
temperatury i wilgoć. 

12. GWARANCJA I SERWIS 
Produkt ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki 
produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności 
okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu. 

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI 
EUROPEJSKIMI 

 

Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami 
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 
 

mPTech Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
 

Wyprodukowano w Chinach 
Numer partii: 202006

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

14. PRODUCENT 
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HEATING LUNCHBOX 12V/220V 
 

 
 

 
 

Colours may slightly differ from the product shown in the illustrations. 
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1. INTRODUCTION 
 

Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great pleasure 
for you. Please read the user manual carefully before using the product, in particular the 
instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to refer to it while 
using the product. 
 

2. INTENDED USE 
 

This device is intended for household use and similar applications, such as: 
− a kitchen for staff in shops, offices and the working environment, 
− agritourism farms, 
− hotels, motels and other types of accommodation (for self-service by 

customers), 
− bed and breakfast establishments. 

 

3. TECHNICAL DATA  
 

Device: HEATING LUNCHBOX 12V/220V 
Model: SH-YY3166B 
Lot number: 202006 
Power: 40W 
Power supply: 220-240V~, 50Hz 
Car power supply: 12V ⎓ 
Steel bowl capacity: 1.5l (effective capacity 1l) 
 

4. PRINCIPLES OF SAFE USE 
 

SAFETY 
Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal. 
Improper use can be dangerous! The heater may cause danger if used improperly. 
 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
The device can be used by children over 8 years of age and people with limited mental or 
physical predispositions, only if under supervision or if they are familiar with the user 
maunal and understand the danger posed by using the device. This device is not a toy. 
Cleaning and maintenance must not be carried out by unsupervised children. The device 
may only be powered by a low voltage equal to that marked on the device.  Disconnect 
the power plug from the outlet before starting to fill, clean or maintain the machine. If the 
plug or power cord is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, a 
service center representative or qualified personel. 
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DO NOT RISK 
The device is designed for use in a household or in an office. Do not use this device in 
locations where it is prohibited to use electrical equipment, or where it may cause harmful 
interference or other hazards. Do not switch on or use the device close to flammable 
materials. Keep the device out of the reach of children. 
 

WARNING! 
Behave with caution during use! Risk of electric 
shock and burns! Don't touch the hot surfaces! 

Hold the device only by the handle or by the plastic 
housing! Do not operate the device with wet hands. 
 

WARNING! 
The device's container remains warm for a long time 
after use, even when disconnected from the power 
supply. 
 

SURROUNDINGS 
The device is designed for a household or an office. When using the device, ensure that 
there are no objects left near the device in use place that could be damaged,  The power 
cord should be routed so that it does not come into contact with heat-generating objects 
and should not be subject to crushing, pulling or other damage. The power cord should 
not interfere with the movement of people and pets, as this can lead to tripping, tipping 
over or injury. 
 

WATER AND OTHER LIQUIDS 
Do not expose the housing of the unit or its power cord to water or other liquids. This may 
adversely affect the operation and lifetime of equipment components or cause a short 
circuit or even electric shock. Avoid working in an environment with high humidity - 
steamed kitchens, bathrooms or drops of water may cause moisture to appear in the 
device, which may result in damage to the device and in extreme cases of electric shock. 
Never immerse the device in water. 
 

QUALIFIED SERVICE 
Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. 
Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and 
warranty loss. The manufacturer is not responsible for problems caused by unauthorized 
modifications to the equipment made by the user. 
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5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS 

 

Made of material approved for food contact. 

 

The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with 
the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic 
Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). 
Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped 
with other household waste after a period of use.  The user is obliged to 
get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to 
designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. 
Collecting this type of waste in designated locations, and the actual 
process of their recovery contribute to the protection of natural 
resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment 
is beneficial to human health and environment. To obtain information on 
where and how to dispose of used electrical and electronic equipment 
in an environmentally friendly manner user should contact their local 
government office, the waste collection point, or point of sale, where the 
equipment was purchased. 

 

The mark placed on the product indicates that the product complies with 
the basic requirements and other provisions of the so-called "Directive 
of  the 'New Approach' Directive of the European Union. 

 

The packaging of the device can be recycled in accordance with local 
regulations.  

 

Symbol for cardboard (packaging material). 

 

Symbol for Class II equipment. Equipment where protection against 
electric shock is provided not only by basic insulation but also by 
additional safety measures such as double insulation or reinforced 
insulation. 
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6. CONTENTS OF THE SET 
 

Upon unpacking, check that all listed parts are in the package and that the device is 
working properly. Included in the set: 
 

1. Metal container 
2. Heating signal 
3. Included spoon 
4. Additional container 
5. Valve for easy steam removal from the container 
6. Transportation handle 
7. Mains power cord 
8. Power cord 
9. Isothermal bag with a long strap 
10. User manual 
 
 

 
If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. 
 

 
 
We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of 
reach of children.  
 
 

 
 
The latest version of the user manual is available at the Internet address: 
www.mptech.eu/qr/hoffen 
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7. CONSTRUCTION 
APPEARANCE OF THE DEVICE AND ITS COMPONENTS 
 

 
 

 
 

Metal container 
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8. USE 
 

Use, including installation and disassembly is only permitted if the appliance 
is disconnected from the power supply (including additional accessories) and 
the appliance is cooled and the steam is completely discharged after work. 

 
 

Before and after work, check each component for signs of damage. Damaged 
components must not be used, as this may result in serious damage to the 
unit or the user's body. 

 
 

Before using the metal container, plastic container and spoon, wash each item 
thoroughly using a mild, non-concentrated dishwashing detergent, then wipe 
and dry them thoroughly. 
 

 
Carry out all the steps gently, careful not to damage the kit components. 
 

 
Do not place the device in the frezer 
 

 
 

BEFORE THE FIRST USE 
Remove all parts of the set from the packaging. For basic operation a metal container 
placed in a housing with a heater and a cover with a valve for easy steam removal is used. 

Plastic container 
with lid 

Mains power 
cord 

12 V power cord 
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Before first use, wash the bowl, plastic container, spoon and lid with valve for easy steam 
removal - these steps are described below in this manual. Fill the metal container with a 
meal that you want to heat up. If the user wishes to place a meal for later heating in a 
metal container and carry the device with content, the meal must not contain liquids, as 
the lid does not guarantee watertightness Fruit, vegetables or salands which do not 
containt fluids can be carried in the plastic containter. Its cover also does not ensure 
complete leakproofness. Straighten the mains or 12-volt power cord and plug its small 
end into the socket in the unit's housing - it is protected by a movable cap. After 
disconnecting the cable, secure the socket by closing the plug. Place the unit on a stable, 
flat and horizontal surface (table, desk, worktop). 
 

HEATING THE MEALS 
 

Remove the plastic container from the metal container before placing the 
meal. The metal container may only contain food to be heated. 

   

Do not place a meal in a metal container larger than its capacity - a heated 
food may fall out of the metal container and damage other parts of the unit. 

 

 
The rubber valve for easy steam removal allows excessive steam to escape 
from the appliance when heating food that contains large quantities of water. 

 
The rubber valve for easy steam removal allows excessive steam to escape 
from the appliance when heating food that contains large quantities of water. 

 
 

The time it takes to heat up a meal depends on the ambient temperature and 
the    type of food. Specified time refers to the heating of meals at room 
temperature (about 25°C) and when the ambient temperature oscillates 
between 15-24°C. Cooled meals require a longer heating time. 

 
 

For larger meal portions, mix the contents of the metal container after 
disconnecting the device from the power supply and removing the cover, then 
close the cover again and connect the device to the power supply. This will 
ensure that the food heats up evenly. 

   

  Do not heat a meal for a period longer than an hour. 
 
 

 

Do not use excessive force when opening, removing or closing the unit, as 
this may result in damage to the unit. 

 
 

When opening, removing and mixing, avoid touching the steel bowl, as there 
is a risk of burns - the metal container heats up from the heater in the housing! 
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Be careful while eating from a metal container or putting food on a plate so that it does 
not fall on the housing, power cord plug or the heater elements and cause damage. 
 

 
It is prohibited to use the device with a microwave. 
 
  

Do not use for sterilization. 
 

 

The meal which you wish to heat up should be placed in a metal container which in turn, 
should be placed in a housing of the device so that its base is placed loosely on a heater 
plate.Otherwise the meal will not be heated and the heater may be damaged. Close the 
unit by fitting the cover to the housing and closing the 4 snap latches. Press the rubber 
valve with your finger for steam release, so that its edges rise. This will allow the steam 
to escape freely from inside the unit. 
Only now can you plug the mains plug into a low-voltage power outlet or a 12-volt power 
cable. The control lamp should light up. A meal containing meat should be heated after 
about 30 minutes, and rice after about 20 minutes. In order to keep the given heating 
times, products should be at room temperature before heating - products should be taken 
out of the refrigerator well in advance to reach room temperature before heating. 
When you have reached the desired degree of heating up the food, disconnect the device 
from the power supply and carefully open the lid. If possible, stir the dish to obtain a 
uniform temperature throughout the entire volume of the dish. The meal can be eaten 
directly from the metal container without removing it from the device. It can also be put 
on the plate with cutlery such as fork, spoon, ladle etc. 
 

9. CLEANING AND MAINTENANCE 
 

Regular and proper cleaning and maintenance will ensure a long service life 
and trouble-free operation of the equipment. 
 
Cleaning and maintenance may only be carried out when the appliance is 
switched off and the device and its accessories has cooled down. 
 

 

Cleaning and maintenance may be performed by children over 8 years of age 
under adult supervision. 
 
 

The heater housing and power cord cannot be submerged in water. 

 
It is prohibited to immerse in water for cleaning purposes. 
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CLEANING OF THE EQUIPMENT COMPONENTS 
The heater housing and power cables may only be cleaned with a dry cloth or a paper 
towel. Other accessories (metal container, lid, rubber valve for easy steam removal, 
spoon, plastic container) can be cleaned with water and mild detergents, e.g. non-
concentrated dishwashing liquids. Metal container cannot be washed in a dishwasher. 
When cleaned, all components should be thoroughly dried with a paper towel or dry cloth 
and left to dry completely in an open place. 
 

 To clean the metal container from heavy dirt do not use sharp tools or 
aggressive cleaning agents, including concentrated dishwashing liquids, milks 
and scrubbing pastes. 

 

10. PROBLEMS 
 

In case of any problems with the device, please refer to the following tips. 
 

CAUTION! Risk of burns - the heater and the metal container heat up when using the 
appliance! Follow all safety rules described in this manual! 
 

The heating plate 
does not work 

Check the power cord or plug for damage. 
Check whether the device is connected to a suitable power 
outlet or a lighter socket in the car. 
Check whether the mains socket or the lighter socket in the car 
works properly. 

The meal does not 
heat up evenly. 

Check that the food is not too thick to be evenly heated. 
If possible, mix the food with care, or turn the elements placed 
in a steel bowl. 
If the food has been cooled before heating, it may take longer to 
heat up to the desired temperature. 

I can't close the lid Check that the cover fits well with the housing and the metal 
container. 
Check that there is no too big a portion of food in the metal 
container. 
Check that the latches in the lid or the parts of the housing are 
not dirty. 

 

If the problem persists, contact the manufacturer's service department. 
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STORAGE OF EQUIPMENT 
If you are not going to use the device for a long time, keep it in a dry place away from heat 
and moisture sources after disconnecting it from the mains, cooling it down, cleaning 
and drying its parts. 
It is best to place the device in its original packaging, away from children and pets. 
 
TRANSPORT OF THE DEVICE 
It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the 
unit to excessive vibration or shock during transportation. When in use, move the device 
only after it has been switched off, cooled down, and discarded from the metal container 
and the plastic container for food residues. Do not expose the device to high 
temperatures or moisture. 
 

12. WARRANTY AND SERVICE 
 

The product is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the product. In case 
of a defect, the product should be returned to the shop where it was purchased, 
remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete and in 
its original packaging. 
 

13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN 
STANDARDS 

 

mPTech Sp. z o.o. hereby declares that the product complies with all 
relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the 
European Union. 
 

 

14. MANUFACTURER 

mPTech Sp. z o.o. 
Nowogrodzka 31 street 

00-511 Warsaw 
Poland 

 

Helpline: (+48 71) 71 77 400 
Manufactured in China 
Lot number: 202006
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