Bentomania.pl – instrukcja użytkowania pojemników
Monbento Original i Square
Produkty Monbento nie są zabawkami i należy je przechowywać z daleka od małych dzieci. Nie
należy pozostawiać małych dzieci wraz z produktami bez nadzoru.
Nigdy nie stawiaj pojemnika obok źródła ciepła ani nie narażaj go na kontakt z otwartym ogniem.
Produkt nie jest przeznaczony do używania w piekarniku!
Przed pierwszym użyciem należy umyć pojemnik. Można to zrobić ręcznie lub w zmywarce.
Nakładki z silikonowymi uszczelkami po bokach mogą być osadzone dość sztywno, co przy
pierwszym użyciu może utrudniać ich wyjmowanie. Po kilku otwarciach, podgrzaniu w
mikrofalówce, czy umyciu w zmywarce nakładki powinny się dopasować i "rozluźnić".
Zawsze przed wyjęciem nakładki proszę otworzyć silikonowy zawór:

Nakładki są plastyczne (ze względu na materiał z jakiego są wykonane), stąd mogą się delikatnie
odkształcać/wyginać. Wtedy należy lekko podgrzać nakładkę w mikrofalówce (max. kilkanaście
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sekund), obrócić ją wygiętą (odkształconą) stroną do góry i położyć pojemnik lub coś cięższego na
nakładkę na kilka godzin, tak aby nakładka wróciła do pierwotnego kształtu.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji pojemnika oraz zachowania higieny
• po użyciu (przenoszeniu jedzenia) umyj pojemnik tak szybko jak to możliwe
• do mycia ręcznego używaj ciepłej wody oraz płynu do mycia naczyń (unikaj silnych
detergentów)
• w przypadku wystąpienia ciężkich do usunięcia zabrudzeń (przebarwień lub plam) wypełnij
pojemnik na kilka godzin gorącą wodą wraz z domieszką proszku do pieczenia
• w celu uniknięcia namnażania bakterii w pojemniku nie pozostawiaj w nim na dłuższy czas
produktów mlecznych (nabiału itp.)

Zalecenia dotyczące podgrzewania w kuchence mikrofalowej
• wszystkie części pojemnika z wyjątkiem górnej pokrywki oraz elastycznej gumki spinającej
można podgrzewać w kuchence mikrofalowej oraz można myć w zmywarce.
• upewnij się, że pojemnik jest całkowicie suchy z zewnątrz
• nigdy nie podgrzewaj pustego pojemnika
• otwórz silikonowy zawór przed podgrzewaniem
• unikaj podgrzewania jedzenia w pojemniku wraz z:
- oliwą
- cukrem
- z sosami na bazie pomidorów
• podgrzewaj nie dłużej niż 3 minuty przy ustawieniu mocy na 500 W
• przemieszaj jedzenie po około 1 min i 30 s

Zalecenia dotyczące mycia w zmywarce
Wszystkie części pojemnika z wyjątkiem elastycznej gumki spinającej można myć w zmywarce.
Należy myć pojemnik na górnej półce tak daleko od źródła ciepła jak to możliwe.
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Inne porady
Jeśli chcesz przenosić tylko jeden pojemnik (poziom) Monbento Original wystarczy użyć
elastycznej opaski wzdłuż pojemnika, tak jak na poniższym zdjęciu:

Jak uniknąć przeciekania pojemnika?
Pamiętaj, aby za każdym razem:
• przed nałożeniem silikonowej pokrywki sprawdź, czy uszczelka (znajdująca się po bokach)
nie wywinęła się lub nie wykręciła się w innym kierunku. Jeśli tak, to należy delikatnie
wyprostować uszczelkę tak, aby równo przylegała do nakładki.
• równo docisnąć silikonową nakładkę na całej powierzchni tak aby nigdzie nie odstawała
(szczególnie po bokach).
• zamknąć silikonowy zawór znajdujący się na nakładce
• umieścić elastyczną gumkę spinającą w miarę równo na środku pojemnika (tak, aby równo
dociskała nakładki i pokrywkę)
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