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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

USE INSTRUCTIONS 

 

     

 

 

• LUNCH BOX NOVEEN LB310 GREY 

• LUNCH BOX NOVEEN LB320 AMARANT 

• LUNCH BOX NOVEEN LB330 MINT 

 

POLSKI      .............................................................................................................. s. 2 

  ENGLISH .................................................................................................................. p. 10 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem zapoznaj się z dołączoną do 

niego instrukcją obsługi. Instrukcję zachowaj na wypadek potrzeby ponownego z niej 
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skorzystania. Wierzymy, że Lunch Box przyniesie komfort i wygodę Tobie i Twojej rodzinie 

dzięki doskonałej funkcjonalności. W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu z nami lub z 

naszym punktem serwisowym, chętnie pomożemy!  

 

Więcej produktów w marce Noveen znajdziesz na stronie www.noveen.pl  

 

Przed użyciem przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania 

1. Nigdy nie demontuj obudowy urządzenia bez konsultacji z wykwalifikowanym 

personelem. 

2. Jeśli przewód zasilający lub inny element jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony 

przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowane osoby, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa. Samodzielna próba naprawy skutkuje utratą gwarancji urządzenia. 

3. Sprawdź czy napięcie znamionowe jest takie samo, jak napięcie, którego używasz. 

4. Nie używaj w pobliżu łatwopalnych materiałów. 

5. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami - ryzyko porażenia prądem. 

6. Tylko profesjonalny personel serwisowy może dokonywać naprawy urządzenia. 

7. Nie podgrzewać żywności dłużej niż przez okres wskazany przez producenta. 

8. Nie umieszczać urządzenia w kuchence mikrofalowej lub lodówce, jedynie pojemniki 

można podgrzać lub schłodzić osobno. 

9. W przypadku wystąpienia nietypowego zapachu podczas normalnej pracy należy 

wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem. 

10. Nigdy nie włączaj urządzenia, gdy w pojemniku nie ma żywności 

11. Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenie należy odłączyć od zasilania. 

12. Urządzenie do użytku przez osoby dorosłe, lub pod ich nadzorem. 

13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do pełnej sprawności urządzenia skontaktuj 

się z serwisem. 

Uwaga: Otwór wentylacyjny musi być otwarty podczas podłączenia do prądu. 

Uwaga: Podczas pracy urządzenia, oraz po zakończeniu podgrzewania żywność 

znajdująca się w pojemniku może być gorąca-zachowaj ostrożność, unikniesz 

poparzeń. 

 

PIERWSZE UŻYCIE 

Wyjmij Lunch Box z pudełka, umyj pojemniki, pokrywy i uszczelkę. Wysusz i wytrzyj 

urządzenie przed użyciem. Nigdy nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie.  

http://www.noveen.pl/


3 

 

BUDOWA URZĄDZENIA 

 

 

 

BUDOWA URZĄDZENIA – opis szczegółowy 

 

 

POKRYWA 

 

UCHWYT – służy do ułatwienia transportu Lunch Boxa, uchwyt ma możliwość schowania w 

korpus pokrywki, dzięki czemu pojemnik jest łatwiejszy do przechowywania. 

 

ZATRZASK – urządzenie posiada 4 zatrzaski dzięki którym pojemnik można zamknąć i 

bezpiecznie przenosić, bez obaw o to że zawartość Lunch Boxa wydostanie się na zewnątrz. 

 

POJEMNIK NA ŁYŻKĘ oraz ŁYŻKA – W korpusie pokrywki znajduje się zamykane miejsce na 

łyżkę oraz łyżka. Gdziekolwiek jesteś nie musisz martwić się o sztućce. 

OTWÓR WENTYLACYJNY – Dzięki niemu podczas pracy urządzenia nadmiar ciepłego 
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powietrza wydostaje się na zewnątrz. 

 

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY – Dzięki niemu otwierasz (podczas podgrzewania) oraz 

zamykasz (podczas transportu) otwór wentylacyjny. 

 

NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA – Informuje że otwór wentylacyjny musi być otwarty  a 

użytkownik powinien dodać trochę wody do pudełka przed ogrzewaniem pokarmu, aby praca 

urządzenia mogła przebiegać bez zakłóceń.  

 

KORPUS I WYPOSAŻENIE 

 

POJEMNIK WYJMOWANY 1,1l – Pojemnik plastikowy o pojemności 1,1l, wyjmowany z 

korpusu dzięki temu możesz myć go w zmywarce, czy po wyciągnięciu spożywać z niego dania, 

nie mając przy sobie talerza czy miski. Pojemnik posiada dwie komory, dzięki temu możesz 

przenosić dwie różne potrawy, bez możliwości wymieszania się. 

 

POJEMNIK WYJMOWANY 0,5l oraz POKRYWA – Plastikowy, wyjmowany pojemnik o 

pojemności 0,5l z pokrywą, idealnie pasujący do jednej z części dużego pojemnika. Dzięki temu 

pojemnik nie przesuwa się po Lunch Box-ie  a jego zamknięcie gwarantuje nie przenikanie do 

niego zapachów z dużej komory. Przeznaczony na sosy, surówki itp. 

 

POJEMNIK STAŁY – Jest integralną częścią urządzenia, nie można w nim przenosić 

pożywienia. Służy on do podgrzewania pozostałych pojemników dzięki zamontowaniu na jego dnie 

płaskiego elementu grzejnego, dla równego rozprowadzenia ciepła.  

 

GNIAZDO ZASILANIA, KABEL – Kabel w urządzeniu jest odłączany dla łatwiejszego 

transportu, sam kabel możesz przetransportować w inny dogodny dla siebie sposób. 

 

POKRYWA GNIAZDA ZASILANIA – Podczas transportu, lub przechowywania urządzenia, 

masz możliwość zamknięcia, zaślepienia gniazda pokrywką. Dzięki temu jesteś w stanie bardziej 

je zabezpieczyć. 

 

WSKAZNIK ZASILANIA – Po podłączeniu urządzenia do gniazda zasilającego, lampka na 

urządzeniu będzie świecić. 
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DANE TECHNICZNE 

Model Pojemność Moc Zasilanie Wymiary 

produktu 

Waga 

LB310 1,1l 40 W 220-240 V 23x16x10,5cm 0,55/0,65kg N.W./G.W 

LB320 1,1l 40 W 220-240 V 23x16x10,5cm 0,55/0,65kg N.W./G.W  

LB330 1,1l 40 W 220-240 V 23x16x10,5cm 0,55/0,65kg N.W./G.W 

 

OPIS: 

- Zasilanie sieciowe 220-240 V 

- Duża moc 40 wat 

- Komfortowe podgrzewanie posiłków w krótkim czasie:  60 stopni w ciągu 20 minut ! 

- Wyjmowane pojemniki łatwe do umycia w zmywarce : 

 - pojemnik główny z przegrodą - 1,1l  

 - pojemnik dodatkowy 0,5 litra z zakrywką; np. na zupę, sos 

- Dodatkowy schowek na łyżkę (łyżka w kpl.) 

- Uszczelka zabezpiecza przed wylaniem sosów, zup   

- Składana rączka ułatwia przenoszenie  

- Pojemnik wykonany ze specjalnego tworzywa typu BPA free  

- Pokrywka z klipsami ułatwiająca zamykanie  

- Kabel zasilający w kpl. 

- Kontrolka sygnalizująca pracę urządzenia 

- Unikalna konstrukcja ogrzewania, jednorodne rozprowadzanie temperatury. 

- Termostat z elementem PTC, większe bezpieczeństwo 

- Materiał nietłukący i odporny na wysoką temperaturę 

 

Uwaga: Czas nagrzewania zależy od ilości żywności, temperatury żywności i temperatury 

otoczenia. 

- Żywność można spożywać po 20 minutach po włączeniu zasilania w temperaturze 

otoczenia 25 °C. (zależy od rodzaju podgrzewanego posiłku) 

- Czas ogrzewania należy zwiększyć, jeśli temperatura otoczenia jest niska lub żywność 

została wyjęta z lodówki. 

- Oddziel pojemniki przed spożyciem żywności. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA: 

Pamiętaj żeby użytkować urządzenie zgodnie z zaleceniami i radami producenta. 

Upewnij się że urządzenie przed użyciem jest odpowiednio wyczyszczone oraz czy 

nie nosi jakichkolwiek znamion uszkodzenia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co 

do stanu technicznego – skontaktuj się z serwisem. 

 

1. Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni, 

2. Aby zdjąć pokrywę (5) odepnij cztery zatrzaski (1,2,3,4) 

3. Napełnij pojemniki jedzeniem, umieść pojemniki w korpusie urządzenia. 

4. Zamknij pokrywę (5) zatrzaskami (1,2,3,4), upewnij się że jedzenie nie 

 wydostaję się na zewnątrz a uszczelka idealnie przylega do urządzenia. 

5. Dla bezpieczeństwa zawartości, urządzenie należy transportować tak żeby 

pokrywa zawszę była na górze. 

6. Aby uruchomić urządzenie i podgrzać zawartość należy, wcisnąć na pokrywie 

gumowy element odpowietrzania tak, żeby jego krawędzie podniosły się, podłączyć 

kabel zasilający (6) do gniazda zasilania (7) a wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 

7. Po podłączeniu do zasilania dioda (8) w lampce sygnalizacyjnej zapali się 

8. Po uzyskaniu oczekiwanej temperatury i wyciągnięciu podgrzanej zawartości 

odłącz kabel zasilający od prądu. 
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Czyszczenie i konserwacja 

1. Umyj urządzenie natychmiast po użyciu, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu. 

2. Nie używaj proszków do szorowania, twardej lub drucianej szczotki do czyszczenia  

3. Umieść trochę ciepłej wody po użyciu w pojemniku lub użyj miękkiej ściereczki do 

czyszczenia. 

4. Wyczyść Lunch Box i włóż do opakowania, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas; 

umieść w chłodnym i suchym miejscu, aby uniknąć problemów spowodowanych wilgocią. 

5. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z urządzeniem prosimy o dostarczenie go do naszego 

działu obsługi technicznej lub kontakt z naszym działem serwisu - nie naprawiaj 

urządzenia samodzielnie. 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Objawy Przyczyna Rozwiązanie 

Urządzenie nie nagrzewa 
się  

Kontrolka zasilania 
wyłączona 

1. Zasilanie nie podłączone 
2. Uszkodzenie przewodu 

Sprawdź czy wtyczka jest 
prawidłowo podłączona do 

urządzenia 

Urządzenie nie nagrzewa 
się  

Kontrolka zasilania 
włączona 

1. Element grzewczy 
uszkodzony 

Przekaż urządzenie do 
serwisu 

Po podgrzaniu żywność jest  
zimna 

1. Zbyt krótki czas 
podgrzewania 

2. Zbyt niska temperatura 
otoczenia lub żywności 

Wydłuż czas podgrzewania 
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KARTA GWARANCYJNA 

 
IMPORTER / GWARANT  : 

 
COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,  
 

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.       
   

  www.comtegroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl 
 

Nazwa i model Nr fabryczny 

  

 

Data sprzedaży Podpis i pieczątka sprzedawcy 

  

 
Adnotacje o naprawie 

LP Data przyjęcia do naprawy Opis naprawy Pieczątka/podpis 

1    

2    

3    

4    

 
“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu 

oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do 
oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów 

powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W 
sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.” 

 

mailto:biuro@comtel-brzesko.pl
mailto:serwis@comtel-brzesko.pl
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WARUNKI GWARANCJI 
 

 Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac 
Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem. 

 Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką N'OVEEN zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub 
do importera – gwaranta.  

 Okres gwarancji wynosi 30 miesięcy od daty zakupu sprzętu. 

 W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia 
wykonania naprawy. 

 Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie 
gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10. 

 Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:  
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia) 
- nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia, 
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek), 
-dokładny opis uszkodzenia, wady. 
- podpis i pieczątkę sprzedawcy. 

 Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy 
wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia 
niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy. 

 Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

 Gwarancja nie obejmuje:  
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,  
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z 
użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,  
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,  
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. 
-używania urządzeń w celach komercyjnych, 
-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, 
-uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, 
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji 
-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod 
wpływem eksploatacji, nalepki itp. 

 Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe 
oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji. 

 Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z 
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. 

 Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku: 
-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady 
uniemożliwiające używanie go, 
-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe. 

 W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej 
kwoty. 

 Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, 
Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do 
klienta. 
 

IMPORTER / GWARANT: 
COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,  
TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.           

www.comtelgroup.pl  e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl 
 

mailto:biuro@comtel-brzesko.pl
mailto:serwis@comtel-brzesko.pl
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Thank you for using our electric lunch boxes. Please read this manual before use and use 
electric boxes correctly, I believe it will bring convenience and comfort to the life of you and 
your family with its excellent function. Please keep this instructions for future reference in 
case of any problems during use. Please contact our service outlets or contact us, we will 
be happy to serve you, thank you! 
 
Product construction 
 

 
 
Technical specification 
 

Model Capacity Power Power supply Dimensions Weight 

LB310 1,1l 40 W 220-240 V 23x16x10,5cm 0,55/0,65kg N.W./G.W 

LB320 1,1l 40 W 220-240 V 23x16x10,5cm 0,55/0,65kg N.W./G.W  

LB330 1,1l 40 W 220-240 V 23x16x10,5cm 0,55/0,65kg N.W./G.W 

 

 
Feature: 
1. Exquisite design and stylish appearance. 
2. Unique heating design, more uniform temperature, more soft food. 
3. Using PTC element thermostat heating, more safety. 
4. Using crisper design, convenient and practical. 
5. Using imported high temperature resistant material in the place of touching food and 
made of unbreakable material. 
Note: The heating time can be set according to the amount of the food, the degree of the 
food and the ambient temperature. 
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(1) The food can be done for eat in 25 minutes after power on at room temperature 
conditions and the ambient temperature of 25 °C. 
(2) The heating time should be increased if the ambient temperature is low or the food is 
refrigerated. 
(3) Separate the in side boxes before eating the food. 
 
Take the electric lunch box from the packing, remove the packaging, wash the rice box, 
dish box, rice box cover, dish box cover and seal by food detergent, clean with water and 
make it dry to be used. Never immerse by water. 
 
Cleaning and maintenance 
1. Wash immediately after use to avoid unpleasant smell in the product. 
2. Do not wash by thiner, gasoil, scouring powder, hard brush, stainless steel wire vall. 
3. Put some warm water after use into the box, or use a soft cloth to clean. 
4. Clean the box and put into the packing if you do not use for long and place it in cool and 
dry area to avoid any problem caused by moisture. 
5. Please send it to our maintenance department if any problem of the machine or contact 
our service department, do not repair by yourself. 
 
Safe warning 
1. Check the rated Voltage if it's the same as the voltage which you are using. 
2. Do not use near flammable materials. 
3. Forbid plug the power plug with wet hands in case of electric shock. 
4. Non-electrical professional people do not make alteration, demolition or repair the 
product. 
5. Forbid heating the food for long time. 
6. Forbid to put the full set of electric Lunch box into the microwave or the refrigerator, liner 
can be heated or refrigerated separately. 
 
Special warning 
The air vent must be opened and should add a little water into the box before heating, so 
as not to affect the normal usage. 
 
 

Symptom and remedy 

Symptom Cause Remedy 

Heater does not heat 
Heating lights is off  

1. Power supply is not 
connected 

2. Power cord is damaged 

Check the plug and socket, 
power cord is fine and 

connected 

Heater does not heat 
Heating light is on  

1. The heater is damaged Maintenance department to 
repair 

The food is still cold after 
heating 

1. Heating time too short  
2. Low ambient temperature 
and low temperature of food 

Extend the heating time 

 


