MAXXO VM PROFI
Vákuumfóliázó

Útmutató
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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az elektromos készülék használata során folyamatosan
be kell tartani az alábbiakat is magukba foglaló biztonsági
óvintézkedéseket:

OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST
1. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az itt
ismertetett utasításokat, majd a későbbi újraolvasáshoz őrizze meg
a használati útmutatót.
2. Mielőtt csatlakoztatná a tápkábelt a konnektorba, vagy kihúzná
belőle, győződjön meg róla, hogy a gép fedele ki van reteszelve. Ha
nem használja a készüléket, vagy meg szeretné tisztítani, húzza ki
a tápkábelt a konnektorból.
3. A készülék nem játék, ezért szenteljen neki maximális figyelmet,
különösen ha a közelében gyermekek is tartózkodnak. A készüléket
biztonságos helyen, gyermekektől távol tárolja.
4. Soha ne használjon semmilyen nem ajánlott kiegészítőt vagy
tasakot, és a készüléket minden esetben kizárólag
rendeltetésszerűen használja.
5. Soha ne használja a készüléket, ha megsérült a tápkábele. A sérült
kábelt cseréltesse ki szakemberrel.
6. Soha ne közeledjen mozgó részekhez.
7. Soha ne érintse meg a készülék fedelének szélén található forró
hegesztőélt. Égési sérülés veszélye!
8. Soha ne próbálja maga megjavítani a készüléket.
9. Soha ne használja a készüléket, ha leesett, vagy sérültnek tűnik.
10. Kerülje a következőket: Soha ne hordozza, ne rángassa a
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készüléket a tápkábelnél fogva, ne használja a kábelt
tartóelemként, ne csukja rá az ajtót, és ne vezesse éles szegélyek
vagy a sarkok körül. Ne csatlakoztassa hálózatra a készüléket, ha a
tápkábel/csatlakozódugó nedves.
11. Soha ne használja a készüléket forró gázüzemű készülékek, sütő,
elektromos fűtőtestek, vagy más forró tárgyak és felületek
közelében. Soha ne helyezze a fogyasztót nedves vagy forró
felületekre és hőforrások közelébe.
12. Lehetőség szerint soha ne használjon a készülék üzemeltetéséhez
hosszabbítókábelt. Ha mégis használ, ügyeljen arra, hogy a
hosszabbítókábel megfelelő paraméterekkel rendelkezzen
(keresztmetszet, szigetelés).
13. Ha ki szeretné húzni a tápkábelt a konnektorból, ehhez mindig a
csatlakozódugót fogja meg, soha ne magát a kábelt rángassa.
14. Mielőtt a konnektorba illesztené a csatlakozódugót, ellenőrizze le,
hogy száraz a keze, és biztonságosan végezheti el a műveletet.
15. Üzem közben ("ON" állásban lévő kapcsoló) a készüléknek mindig
stabil felületen - például asztalon vagy pulton - kell állnia.
16. A készülékhez semmilyen kenőanyagot, olajat vagy vizet nem kell
használni.
17. Soha ne merítse a készülék semmilyen részét, a tápkábelt vagy a
csatlakozódugót vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
18. Soha ne használja a készüléket kültérben vagy nedves felületen,
miután kizárólag háztartási használatra alkalmas.
19. A készüléket nem használhatják gyermekek sem csökkent fizikai,
érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve
ha felügyelet alatt állnak vagy megfelelő módon tájékoztatva lettek a
készülék használatáról, és megértették az azzal járó kockázatokat
és veszélyeket.
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20. Biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak biztosítása
érdekében, hogy nem fognak játszani a készülékkel.
21. Ha megsérült a hálózati kábel, a biztonsági előírások betartása
érdekében a cseréjét kizárólag a gyártó, annak szervizképviselete
vagy más, hasonló szakképzettséggel rendelkező személy
végezheti el.
22. A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek
nem végezhetik.

FIGYELEM:
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT GONDOSAN ŐRIZZE MEG

LEÍRÁS ÉS FUNKCIÓK
1. Vac&seal / Cancel:
A gomb a fogyasztó állásának függvényében két funkcióval rendelkezik:


Készenléti állapot: Bekapcsol a tasakon belüli vákuum létrehozásának
automatikus folyamata, majd a teljes vákuum elérését követően a
tasak automatikusan lehegesztésre kerül;



A munkafolyamat (vákuumozás vagy lehegesztés) befejezését
követően a készülék leáll.

2. Pulse vacuum : Ha megnyomja ezt a gombot, a vákuum pulzálás által jön
létre: a levegő elszívása e gomb lenyomásával kezdődik, és a
felengedésével ér véget.

3. Sealing: A legmegfelelőbb fóliahegesztési üzemmód beállítására három
különböző módon kerülhet sor
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Dry: Ez az üzemmód száraz élelmiszerek és tárgyak hegesztésére
alkalmas - a hegesztés helyének száraznak kell lennie (a hegesztésre
elég rövidebb idő);



Moist: ez az üzemmód nedves élelmiszerek és tárgyak hegesztésére
alkalmas - akkor válassza, ha a fólia hegesztendő része nedves. A
hegesztési idő (a minőségi és tartós eredmény érdekében) közepesen
hosszú;

 Extended: ez az üzemmód fokozottan nedves élelmiszerek és tárgyak
hegesztésére szolgál – akkor válassza, ha a fólia hegesztendő felülete
nedves - a hegesztés időtartama ez esetben hosszú.
 Az alapértelmezett standard beállítás száraz fóliák hegesztését teszi
lehetővé (rövidebb hegesztési idő).

4. Pressure : A vákuum különböző szintjeinek kiválasztására szolgáló két gomb:


Standard: standard élelmiszerek vákuumozására szolgáló gomb.



Gentle: puha és omlós állagú élelmiszerek vákuumozására szolgáló
gomb, amikor kisebb nyomású vákuumra van szükség.



A standard beállítás standard élelmiszerek vákuumozására van
beállítva.

5. Cannister: Ez a funkció a speciális MAXXO VC 1800 (nem képezik a
csomagolás részét) dobozok segítségével végzett vákuumozásra
szolgál. A csatlakozótömlő (a csomagolás része) segítségével
kapcsolja össze a készüléket a vákuumozó dobozzal (a doboz
tetejét állítsa "SEAL" állásba). A gomb megnyomását követően a
készülék kiszívja a dobozból a levegőt, és miután ez megtörtént, a
vákuumozás folyamata automatikusan befejeződik. A dobozok
kiválóan alkalmasak saláták, ételmaradékok, levesek, mártások,
aromás élelmiszerek, gyógy- és fűszernövények, kávé, stb.
tárolására. A dobozok jelentősen meghosszabbítják minden étel
eltarthatósági időtartamát.
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6. Manual Seal: Ez a gomb két funkciót szabályoz:


A tasak nyitott végének lehegesztése a levegő elszívása nélkül
(tasakképzés tekercsből).



A "Vacuum & seal" automatikus funkció aktiválása esetén - e gomb
lenyomásával azonnal megszakítja a levegőelszívás folyamatát, és
megkezdi a tasak lehegesztését. Ily módon szabályozhatja a tasakban
lévő optimális nyomáshiányt, és megakadályozhatja például az
omlósabb élelmiszerek vagy törékeny tárgyak szétnyomódását a
tasakban.

7. Marinate: A gombot lenyomva aktiválja az élelmiszerek pácolását a
pácoló dobozban (MAXXO VC1800 – nem képezi a csomagolás
részét). Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a húst nagyon rövid idő alatt
előkészítse grillezéshez – extrém nyomáshiány segítségével ismételten
mélyre juttatja a páckeveréket a húsba. A dobozt csatlakozótömlő (a
csomagolás része) segítségével kapcsolhatja össze a készülékkel ("8"
tömlő csatlakozó), a doboz fedélnek "OPEN" állásban kell lennie! A
gomb megnyomásával elindul a pácolási ciklus.
8. Összekötő tömlő csatlakozó: A vákuumozásra és pácolásra
szolgáló MAXXO VC1800 speciális dobozok tömlőjének
csatlakoztatására szolgál.
9. Progress: két fontos információval szolgáló numerikus kijelző:
● tájékoztat a vákuumozás folyamatáról
● tájékoztat arról, hogy be van-e kapcsolva a készülék, és le van-e zárva a
fedele. Ha a LED villog, várja meg, amíg el nem kezd tartósan
világítani. Ezután megkezdheti a következő tevékenységet.
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10. Levegő-bevezetés: A levegő-bevezetés össze van kapcsolva a
vákuumkamrával és a szivattyúval. Nem takarja el a levegőbevezetést, ha be van kapcsolva a vákuum és a hegesztés funkció.
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11. Vákuumkamra A tasak nyitott végének kamrába helyezésére, a
tasakban lévő levegő elszívására, valamint a tasakból esetlegesen
szivárgó folyadék felfogására szolgál.
12. Hegesztőél: A tartós hegesztés biztosítása érdekében tartsa tisztán
és épen a hegesztőélt.
13. Alsó tömítés: A levegő-bevezetés felső tömítésével együtt
megakadályozza, hogy a vákuumozás során levegő jusson a
vákuumkamrába. Ha a tömítés be van szennyezve, sérült vagy
repedt, tisztítsa és szárítsa meg, vagy cserélje újra.
.
14. Olvasztó elem: Teflonréteges fűtőelemről van szó, amely hő
hatására lehegeszti a tasakot.
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15. Felső tömítés: Az alsó lapos tömítéssel együtt megakadályozza,
hogy levegő jusson a vákuum-kamrába. Ha a tömítés
sérült vagy repedt, tisztítsa és szárítsa meg, vagy cserélje
újra.
16. Fóliavágó: Nyomja meg, és tolja el ez egyik vagy a másik irányba,
ezzel a kívánt méretűre vágja a tasakot.
17. Vezető vágóél:
18. Elülső markolat: Hajtsa le, majd lenyomva zárja le a fedelet. A
felhajtásával ismét felnyitja azt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
I. Tasakkészítés tekercsből
1. Nyissa fel a készülék fedelét 1. ábra

1. ábra
2.Ellenőrizze

le, hogy a fóliavágó a vágóél tartó egyik végén található, majd tolja hátra a

tasakhoz - 2. ábra
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2. ábra
3. Húzza ki a tasakot a kívánt hosszúságúra - 3. ábra

3. ábra
4.

Állítsa a vágóél tartót alsó állásba, majd ellenőrizze le, hogy a tasak megfelelő pontján

található-e, ezután tolja a vágóélt az egyik szélső állásból a másikba, amivel levágja a tasakot
- 4. ábra

4. ábra
5. Helyezze a tasak egyik nyitott végét a hegesztő elem felső részére - 5. ábra
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5. ábra
6.

Zárja le a készülék fedelét, majd nyomja le, amíg a két oldalán kattanás nem hallatszik, ami azt

jelenti, hogy mindkét oldalon megfelelően le lett zárva - 6.

ábra

6. ábra
7. Nyomja meg a “Manual Seal” (Kézi hegesztés) gombot,
ezzel elkezdődik a tasak aljának hegesztése – 7. ábra

8. A markolatnál megfogva hajtsa fel a fedelet, és vegye ki a tasakot a készülékből.
Ezzel a tasak le lett zárva, és készen áll a

7. ábra

vákuumozásra - 8. ábra
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8. ábra

II. Tasak vákuum-csomagolás
1. Helyezze az élelmiszert a tasakba. A vákuumozáshoz kizárólag
speciális fóliából gyártott ún. MAXXO tasakokat és tekercseket
használjon.
2. Tiszta meg és egyenesítse ki a tasak nyitott végét, győződjön meg
róla, hogy portól, gyűrődésektől és szakadásoktól mentes.
3. Helyezze a tasak nyitott végét a vákuumozó kamrába.
Ellenőrizze le, hogy a tasak nem takartja el a levegő-bevezetést - 1.
ábra

1. ábra

4. Állítsa a feledet alsó állásba, majd zárja le az elülső markolat
lenyomásával - 2. ábra

2.
12
ábra

5. A vákuummal csomagolni kívánt élelmiszer nedvességének
függvényében állítsa be a hegesztés (“Sealing”) üzemmódot
(extended/moist/dry), valamint az élelmiszer típusának függvényében
a vákuum szintjét (Normal/Gentle).
6.Ezt követően nyomja le a Vac& Seal gombot, az egység
elindítja a vákuumozás folyamatát, majd automatikusan lehegeszti a
tasakot – 3. ábra

3. ábra
MEGJEGYZÉS: Vákuumozás közben a készülék rendkívül nagy
nyomáshiányt hoz létre. Az omlós élelmiszerek vagy törékeny tárgyak
nagy nyomáshiány okozta szétzúzódásának megakadályozása
érdekében kövesse figyelemmel a tasakon belüli helyzetet, és amint
eléri a kívánt vákuumnyomás szintet, azonnal nyomja meg a „MANUAL
SEAL” gombot. Ezzel kikapcsolja a szivattyút, és azonnal megkezdődik
a tasak lehegesztése.
7. Vákuumozás befejezve.
A markolat segítségével nyissa fel a fedelet, és vegye ki a lehegesztett
tasakot - 4. ábra

MEGJEGYZÉS:


4. ábra

Az újbóli használat előtt ajánlott a készüléket 1 percig hagyni
13






hűlni. Minden tasak lezárását követően törölje fel az esetleges
folyadék vagy élelmiszer maradékokat a vákuum-kamrából.
Az egyes tasakok lehegesztése között mindig tartson
szünetet, ellenkező esetben a készülék túlforrósodhat. Ha a
legutóbbi hegesztéstől számított 15 másodpercen belül ismét
megnyomja a „SEAL” gombot, a készülék kikapcsol.
Vákuumozáshoz kizárólag élelmiszer-vákuumozására szánt
speciális MAXXO fóliát használjon.
A vákuumzárt tasak felnyitásához a lehegesztett végét ollóval
vágja le.

III. Impulzus vákuumozás
1. Nyomja le a Pulse Vacuum gombot, ekkor a készülék megkezdi a
vákuumozás folyamatát - - kövesse figyelemmel a tasakban lévő
vákuum állapotát. Amint elérte a kívánt nyomást, engedje fel a Pulse
Vacuum gombot - 1. ábra

1. ábra
2. A kívánt nyomásérték eléréséhez nyomja meg a „Manual Seal“
gombot, az egység
ezzel megkezdi a tasak automatikus lehegesztését.
- 2. ábra

2. ábra
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Ⅳ . Vákuumozás MAXXO VC1800 dobozokban
(nem képezi a csomagolás részét)

1.Válassza ki a megfelelő méretű dobozt. Győződjön meg róla, hogy a
doboz és a fedele tiszta és száraz. Szükség esetén zsírtalanítsa.
2.Helyezze az élelmiszert a dobozba, ne töltse azonban meg teljesen,
hogy a fedél megfelelően illeszkedhessen a doboz széléhez. Tisztítsa
meg a doboz fedelét és annak alsó lapos tömítését.
3. Illessze a tömlő egyik végét a "8" csatlakozó bemenetbe, a másikat
pedig a doboz tetején található nyílásba - 1. ábra

1. ábra
4. Állítsa a vákuum üzemmódot "Normal" állásba.

5. Állítsa a doboz fedelét "SEAL"-ra 2.ábra.
2. ábra
A vákuumozás megkezdéséhez nyomja meg a "Vac & Seal" gombot.
A megfelelő vákuumszint elérésekor a készülék automatikusan
kikapcsol.
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6. A vákuumozást követően vegye ki a csatlakozó tömlőt a vákuumozó
dobozból é a készülékből.
Megjegyzés: Nedves élelmiszerek vákuumozása esetén a
nedvesség fokozatosan összegyűlik a csatlakozótömlőben
(adapterben). Ha víz található benne, ne felejtse el a következő
vákuumozás előtt kiszárítani az adaptert.

A doboz felnyitása a vákuumozást követően
A vákuumozást követően a dobozt a fedél "OPEN" állásba állítással
nyitja ki. Amint ismét levegő jut a dobozba, a fedél könnyen felnyitható.

Megjegyzés:
 Dobozos vákuumozás esetén a folyamat elején nyomja a doboz
fedelét a csatlakozó tömlő bemenet (adapter) helyén pár
másodpercig enyhe nyomással lefelé. Ezzel megakadályozza a
tömlő kioldódását, és a fedél, illetve a doboz széle közötti
levegőszivárgást.
 A dobozban lévő vákuum leellenőrzéséhez - húzza meg a fedelet;
ha a vákuumozás sikeresen lezajlott, a fedél fixen ül a helyé.
 Ajánlott kizárólag MAXXO VC1800 vákuumozó és pácoló
dobozokat használni (nem képezik a csomagolás részét)

Ⅴ. Élelmiszer pácolás VC1800 dobozban
Ez a funkció jelentősen csökkenti az élelmiszerek pácolásához szükséges
időt. Az 5 pácolási ciklusnak köszönhetően, amelyek intenzív nyomás alatt
ismételten mélyre juttatják a páckeveréket a dobozban található élelmiszerbe.
1)

Helyezze a húst vagy más pácolt élelmiszert a dobozba, majd a
készülékkel a fenti leírásnak megfelelően kapcsolja össze a készülékkel.
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Zárja le a fedelet, majd állítsa "OPEN" állásba.
2)

A pácolni kívánt élelmiszernek megfelelően állítsa be a vákuumozási
folyamat intenzitását (NORMAL/GENTLE).

3)

Hajtsa le a készülék fedelét.

4)

Nyomja meg a “Marinate” gombot: a “PROGRESS” kijelzőn megjelenik a
9 szám, és megkezdődik az első levegőelszívási folyamat. A kijelző jelzi a
pácolási ciklus lépéseit.

Várja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a

"0", és ki nem kapcsol a fény. Ezzel a gyorsított pácolási folyamat véget
ér.
5)

Távolítsa el a tömlőt a doboztól és a készülékből.
A pácolás bármikor leállítható az “Automatic/stop” megnyomásával.
Ha a pácolást meg kell ismételni, a készülékre való újbóli rácsatlakozás
előtt állítsa be az "OPEN" állást.

Megjegyzés:
 Dobozos vákuumozás esetén a folyamat elején nyomja a doboz
fedelét a csatlakozó tömlő bemenet (adapter) helyén pár
másodpercig enyhe nyomással lefelé. Ezzel elkerüli a tömlő
kioldódását, és a fedél, illetve a doboz széle közötti
levegőszivárgást.
 A dobozban lévő vákuum leellenőrzéséhez - húzza meg a fedelet;
ha a vákuumozás sikeresen lezajlott, a fedél fixen ül a helyé.
 A pácolás során nem szabad megnyomnia semmilyen másik
gombot, mivel ez befolyásolná az egész folyamatot.

Ⅵ . Hálózati vezeték elhelyezésére szolgáló doboz
1. Ha nem használja a készüléket, helyezze a tápkábelt a készülék
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hátsó részében található rekeszbe. Ne tekerje a tápkábelt a készülék
köré.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Vákuumfóliázó
1. Minden tisztítási művelet megkezdése előtt mindig húzza ki a
vezetéket a konnektorból.
2. Soha ne merítse a készüléket se vízbe, se más folyadékba.
3. A készülék tisztításához soha ne használjon semmilyen súroló
hatású tisztítószert, mivel az megkarcolhatná a felületét.
4. A készülék tisztításához gyenge mosogatószert és meleg vízzel
benedvesített törlőruhát használjon, amellyel eltávolíthatja a
készülék egyes részein található élelmiszer maradékokat.
5. A készülék újbóli használatba vétele előtt hagyja azt alaposan
megszáradni.
Megjegyzés: A vákuumkamra körüli habtömítéseket a
visszaszerelés előtt hagyja alaposan megszáradni. Az
összeszerelés során óvatosan járjon el, megakadályozva
ezzel a készülék esetleges megsérülését, és a vákuum
szivárgásának megelőzése érdekében a tömítést pontosan
az eredeti állapotnak megfelelően helyezze vissza.

Vákuumtasakok
18

1. Újrafelhasználható tasakok. Az újabb használatba vétel előtt
mossa ki őket gyenge mosogatószeres meleg vízben.
2. Ha a tasakokat mosogatógépben mossa el, fordítsa ki őket, így
azok teljes felületét érheti a víz.
3. A következő használat előtt teljesen szárítsa meg a zsákokat.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
A lehetséges betegségek elkerülése érdekében
ne használjon újra olyan tasakokat, amelyekben
korábban nyers hús, nyers hal vagy zsíros ételek
voltak. Ne használjon újra olyan tasakokat,
amelyeket korábban mikrohullámú sütőben, vagy
főzőtasakként használt.

Tartozékok
A vákuumos készülék minden tartozéka elmosható enyhe
mosogatószeres meleg vízben. Soha ne merítse azonban a fedelet
vízbe.
1. A (fedél NÉLKÜLI) vákuumos dobozokat fejjel lefelé állítsa a
mosogatógépbe. A dobozok fedeleit benedvesített törlőruhával
törölje tisztára.
2. Az újbóli használata előtt hagyja teljesen megszáradni a
tartozékokat.
3. A vákuumos dobozokat és fedeleket nem ajánlott mikrohullámú
sütőbe vagy mélyhűtőbe tenni, ellenkező esetben megsérülhet
a fedél tömítése.

A vákuumtasakozó tárolása:
1.

A terméket száraz és biztonságos helyen, gyermekektől távol
tartsa.
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2.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, győződjön
meg róla, hogy nem található-e a fedél a zárak között.
Amennyiben hosszabb ideig zárva lenne, eldeformálódna a
habtömítés, és a készülék használatra alkalmatlanná válna.

Problémaelhárítás
Nem indítható el a vákuumozás
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ellenőrizze le, hogy a hálózati tápvezeték megfelelően van-e a fali
konnektorba csatlakoztatva.
Ellenőrizze le, hogy nincs-e "o" állásba állítva a kapcsoló.
Óvatosan ellenőrizze le, hogy nem sérült-e a tápkábel.
Más elektromos fogyasztó csatlakoztatásával ellenőrizze le az
elektromos konnektor helyes működését.
Csavarozza ki a fedelet, és nézze meg, nem feketedett-e el az
olvadóbiztosító üvegcsöve. Ha igen, cserélje ki a 10A standard
csöves olvadóbiztosítóra.
Ha a készülék üzemmód-váltó kapcsolóval van felszerelve,
ellenőrizze le, hogy a megfelelő üzemmódra van-e állítva. Lásd a
fenti használati útmutatót
Győződjön meg róla, hogy a tasak megfelelően került elhelyezésre
a vákuum-kamrában, és nem akadályozza a levegő beáramlását.

A tasakból nem kerül leszívásra az összes levegő
1.

A tasak nyitott végét pontosan a vákuumkamra belső terébe
helyezze.
2. Ellenőrizze le a tasak állását, és a hegesztőélen, illetve a
habtömítésen esetlegesen található szennyeződéseket. Ellenőrizze
le, hogy a tömítés nem sérült és nem deformálódott. Tisztítsa meg a
tömítést, és helyezze el megfelelően.
3. A vákuumtasak szivároghat. Próbaként hegesszen le egy bizonyos
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mennyiségű levegőt tartalmazó tasakot, majd merítse vízbe és
nyomja meg. Az esetleg szivárgó buborékok tömítetlenségre
utalnak. Hegessze le a tömítetlenség helyét, vagy használjon másik
tasakot.
4. Kizárólag minőségi MAXXO márkájú vákuumtasakokat és
tekercseket használjon.
5. A levegő a lehegesztett varraton keresztül is szivároghat
(egyenetlenségek, gyűrődések, morzsák, szennyeződések, zsír
vagy folyadék is okozhatja). Nyissa ismét ki a tasakot, törölje ki a
felső részét, majd az ismételt lehegesztés előtt simítsa ki a
hegesztőélen.

Vákuum létrehozása után a készülék nem kapcsolva át
hegesztésre:
1.

2.

3.

A készülék vákuumnyomás érzékelőt tartalmaz. A készülék abban
az esetben nem kapcsol át automatikusan hegesztésre, ha a
tasakon belüli vákuum nyomása nem érheti el az előírt értékeket.
Ellenőrizze le a tasak állását, és a hegesztőélen, illetve a
habtömítésen esetlegesen található szennyeződéseket. Tisztítsa
meg a tömítés, majd helyezze vissza a helyére, simítsa ki a
tasakot, és próbálja meg ismét lehegeszteni.
Ellenőrizze le, hogy nem sérült-e vagy deformálódott a
habtömítés, valamint a vákuumkamra közelében lévő tömítés.
Vegye ki a tömítést, mossa ki és alaposan szárítsa meg, vagy
cserélje ki új habtömítésre (a készülék vásárlási helyén vagy a
legközelebbi szervizben kérhet).
A vákuumtasak szivároghat. Próbaként hegesszen le egy bizonyos
mennyiségű levegőt tartalmazó tasakot, majd merítse vízbe és
nyomja meg. Az esetleg szivárgó buborékok tömítetlenségre
utalnak. Hegessze le a tömítetlenség helyét, vagy használjon
21

4.

másik tasakot.
A hegesztésen keresztül gyűrődések, morzsák, szennyeződések,
zsír vagy folyadék következtében levegő szivárog. Nyissa ismét ki
a tasakot, törölje ki a felső részét, majd az ismételt lehegesztés
előtt simítsa ki a hegesztőélen.

A lehegesztést követően ismét levegő jutott a tasakba:
1.

A hegesztésen keresztül gyűrődések, morzsák, szennyeződések,
zsír vagy folyadék következtében levegő szivárog. Nyissa ismét ki a
tasakot, törölje ki a felső részét, majd az ismételt lehegesztés előtt
simítsa ki a hegesztőélen.
2. Élelmiszerekből (pl. friss gyümölcsből és zöldségből) származó
természetes gázok vagy fermentáció szabadulhattak fel. Ha úgy
véli, hogy az élelmiszer megromlott benne, nyissa ki a tasakot, és
semmisítse meg a tartalmát. A hűtő nem megfelelő vagy ingadozó
hőmérséklete az élelmiszerek megromlásához vezethet. Ha még
nem romlott meg az élelmiszer, haladéktalanul fogyassza el.
3. Ellenőrizze le, hogy nem lyukas-e a tasak, vagy hogy nem
találhatók-e rajta a vákuum szivárgásához vezető lyukak. Soha ne
használjon vákuumcsomagolást hegyes, nehéz tárgyak
csomagolásához (pl. csontok vagy dióhéj). A tasakban található
tárgyak éleit csomagolja papírszalvétába.

Megolvadt tasak:
Ha a hegesztőél túlforrósodott, a tasak megolvadhat. Ilyen esetben
nyissa fel a fedelet, és hagyja néhány percig hűlni a készüléket.

A vákuum dobozban nem jön létre vákuum:
1. Ellenőrizze le, hogy a csatlakozó tömlő megfelelően és fixen
került rögzítésre, illetve csatlakoztatásra a dobozhoz és a
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2.
3.
4.
5.
6.

készülékhez.
Ellenőrizze le, hogy a doboz fedele "SEAL" állásban van.
A vákuumozás megkezdésekor enyhén nyomja rá a fedelet a
dobozra.
Ellenőrizze le, hogy a doboz tömítése nem sérült, illetve nem
semmisült meg.
Ellenőrizze le, hogy a készülék működik.
Ellenőrizze le, hogy a doboz széle megfelelően tiszta.
Amennyiben minden fent említett hiányosságot megszüntetett,
és a készülék mégsem működik, forduljon szervizhez.

A termék megsemmisítése

Élettartamának lejárta után adja le a készüléket erre szakosodott
hulladék-újrahasznosító telepen.

Környezetvédelem
Élettartamának végén a készüléket szelektált elektromos és
elektronikus hulladékként semmisítse meg. A termék helytelen
megsemmisítése büntetést vagy szankciókat vonhat maga után.
1. A terméken vagy annak csomagolásán található jelzést arra utal,
hogy a készüléket tilos standard háztartási hulladékként kezelni.
Ehelyett elektromos és elektronikus készülékek megfelelő
gyűjtőhelyén kell leadni.
2. A termék helyes megsemmisítése segít megelőzni azon
környezetre, illetve emberi egészségre kifejtett negatív hatásokat,
amelyeket a termék nem megfelelő hulladék-kezelése okozna. A
termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb
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információkért, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy
hulladékgyűjtő telephez.

Élelmiszerek élettartamának összehasonlítása

Elhelyezés

Hűtőszekré
ny

Fagyasztó

Standard
tárolás

Élelmiszer

Hőmérséklet

Standard
elhelyezés

Vákuumcsomagolt

Friss, nyers hús
Friss hal, tenger
gyümölcsei
Főtt hús

5±3℃

2～3 nap

8～9 nap

5±3℃

1～3 nap

4～5 nap

5±3℃

4～6 nap

10～14 nap

zöldség

5±3℃

3～5 nap

7～10 nap

gyümölcs

5±3℃

5～7 nap

14～20 nap

tojás

5±3℃

10～15 nap

30～50 nap

hús

－16～－20℃

3～5 hónap

> 1év

halak

－16～－20 ℃

3～5 hónap

> 1év

tenger gyümölcsei

－16～－20 ℃

3～5 hónap

> 1év

kenyér

25±2 ℃

1～2 nap

6～8 nap

keksz

25±2 ℃

4～6měsíců

> 1év

rizs

25±2 ℃

3～5 hónap

> 1év

dió, hüvelyesek

25±2 ℃

3～6měsíců

> 1év

Egészségügyi
kellékek

25±2 ℃

3～6měsíců

> 1év

Tea, kávé

25±2 ℃

5～6 hónap

> 1év
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