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1. Naudojimo instrukcija
2. Bendra informacija
Perskaitykite čia esančią informaciją, kad greitai susipažintumėte su savo prietaisu ir galė-
tumėte panaudoti jo funkcijas.
Vakuumavimo aparatas jums tarnaus daug metų, jei ją tinkamai naudosite ir prižiūrėsite. 
Linkime maloniai ja naudotis!

2.1 Informacija šioje instrukcijoje
Ši naudojimo instrukcija pridėta prie vakuumavimo aparato (toliau – prietaiso), joje pateikta 
svarbi informacija apie pirmąjį prietaiso paleidimą, saugą, naudojimo paskirtį ir priežiūrą.
Naudojimo instrukcija visada turi būti prie prietaiso. Būtina perskaityti naudojimo instrukci-
ją, o kiekvienas asmuo, kuris naudosis prietaisu, yra atsakingas už:
• eksploataciją; • naudojimą; • gedimų nustatymą bei šalinimą ir (arba) • valymą.
Naudojimo instrukciją laikykite saugioje vietoje ir perduokite ją kitam savininkui kartu su 
prietaisui.

2.2 Įspėjamosios pastabos
Toliau pateiktos įspėjamosios pastabos, pateiktos šioje instrukcijoje, aprašytos toliau.

 PAVOJUS
Šio lygio įspėjamoji pastaba nurodo galimą pavojingą situaciją.
Jei pavojingos situacijos nevengiama, ji gali baigtis mirtimi arba rimtais kūno 
sužalojimais.
►  Laikykitės tokio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte mirties ar rimto kūno 

sužalojimo pavojaus.

 ĮSPĖJIMAS
Šio lygio įspėjamoji pastaba nurodo galimą pavojingą situaciją.
Jei pavojingos situacijos nevengiama, ji gali baigtis rimtais sužalojimais.
►  Laikykitės tokio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte rimto kūno sužalojimo.

 DĖMESIO
Šio lygio įspėjamoji pastaba nurodo galimą pavojingą situaciją.
Jei pavojingos situacijos nevengiama, ji gali baigtis lengvais ar vidutiniais sužalojimais.
► Laikykitės tokio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte kūno sužalojimo.

PASTABA
Tokio tipo pastaba nurodo papildomą informaciją, kuri padės paprasčiau naudoti 
prietaisą.
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2.3 Atsakomybės apribojimas
Visa su prijungimu, naudojimu ir priežiūra susijusi techninė informacija, duomenys ir pas-
tabos visiškai atitinka duomenis spausdinimo metu ir sudaroma panaudojant geriausias 
mūsų žinias ir išmanymą, atsižvelgus į sukauptą patirtį ir išvadas.
Nepriimamos jokios pretenzijos dėl šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, iliustracijų ar 
aprašymų.

• Gamintojas visiškai neatsako už žalą, atsiradusią:

• nesilaikant instrukcijos nurodymų;

• naudojant ne pagal paskirtį;

• netinkamai remontuojant;

• perdarant ar keičiant prietaiso techninius duomenis;

naudojant gamyklos nepatvirtintas atsargines dalis.
Prietaiso modifikacijos nerekomenduojamos ir joms garantija netaikoma.
Visi vertimai atliekami mūsų žiniomis. Mes neprisiimame jokios teisinės atsakomybės už 
vertimo klaidas, net jei vertimas buvo atiliktas mūsų ar su mūsų nurodymu. Vokiškas origi-
nalas lieka išimtinai privalomas.

2.4 Autorių teisių apsauga
Saugomos autorių teisės į šį dokumentą.
„Braukmann GmbH“ pasilieka visas teises, įskaitant fotomechaninio kopijavimo, dauginimo 
ir platinimo pasitelkus specialius procesus (pvz., duomenų apdorojimą, duomenų laikme-
nas, duomenų tinklus), net iš dalies. Atsižvelgiama į turinį ir techninius pakeitimus.

3 Sauga
Šiame skyriuje pateikiami svarbūs prietaiso naudojimo saugos įspėjimai.
Prietaisas atitinka saugos reikalavimus. Netinkamas naudojimas gali baigtis kūno sužaloji-
mu arba žala turtui.

3.1 Numatytoji paskirtis
Šis prietaisas skirtas tik naudoti tik buityje, uždarose patalpose maišeliams ir skardinėms 
dėžutėms, taip pat kitoms pakuotėms vakuumuoti. Panaudojimas kitu tikslu arba šiame 
aprašyme neminimu tikslu laikomas nesuderinamu su numatytąja paskirtimi.

 ĮSPĖJIMAS
Pavojus naudojant ne pagal paskirtį!
Šis prietaisas gali kelti pavojų, jei bus naudojamas ne pagal paskirtį ir (arba) kitais 
tikslais.
► Prietaisą naudokite tik pagal numatytąją paskirtį.

► Laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje aprašytų procedūrinių priemonių.

Nepriimamos pretenzijos dėl bet kokio pobūdžio žalos, patirtos naudojant prietaisą ne 
pagal paskirtį.
Vartotojas prisiima asmeninę atsakomybę rizikos atveju.
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3.2 Bendra saugos informacija

PASTABA
Laikykitės toliau pateiktų bendrų saugos įspėjimų, susijusių su saugiu prietaiso 
naudojimu.
►  Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite jį, ar nėra jokių matomų išorinių pažeidimų. 

Niekada nenaudokite sugadinto prietaiso.

►  Jei laidas pažeistas, reikės, kad specialų laidą prijungtų kvalifikuotas elektrikas.

►  Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su mažesniais fiziniais, 
jutimo ar protiniais gebėjimais ar neturintys patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba 
jiems duodami nurodymai, kaip saugiai naudoti ir supažindinama su susijusiais 
pavojais.

►  Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

►  Neprižiūrimiems vaikams negalima atlikti valymo ir priežiūros darbų.

►  Tik gamintojo apmokyti kvalifikuoti elektrikai gali atlikti visus reikiamus remonto 
darbus. Netinkamai atlikus remontą, gali kilti pavojus vartotojui.

►  Tik gamintojo autorizuoti techninės priežiūros skyriai gali atlikti prietaiso remonto 
darbus garantiniu laikotarpiu, kitaip garantinės teisės bus anuliuotos ir negalios bet 
kokios po to patirtos žalos atveju.

►  Sugadintos dalys visada turi būti pakeistos originaliomis atsarginėmis dalimis. Tik 
tokios dalys užtikrins, kad bus vykdomi saugos reikalavimai.

►  Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

►  Atjungdami visada laikykite už kištuko, o ne laido, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

►  Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

►  Norėdami tinkamai laikyti, dangtį šiek tiek pridarykite, bet neuždarykite – taip gali 
deformuotis gumos ir tai turės įtakos aparato funkcionavimui.

3.3 Pavojaus šaltiniai

3.3.1 Pavojus nudegti

 ĮSPĖJIMAS
Laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų, kad nenudegtumėte ar nenusiplikytumėte 
patys, arba nepakenktumėte kitiems.
►  Saugokitės, kad nenudegtumėte, niekada nelieskite sandarinimo juostos, kai 

prietaisas veikia.
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3.3.2 Gaisro pavojus

 ĮSPĖJIMAS
Kai prietaisas naudojamas netinkamai, galimas gaisro pavojus.
Laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų, kad išvengtumėte gaisro pavojaus.
►  Nestatykite prietaiso šalia degių medžiagų.

►  Laikykite šį prietaisą atokiai nuo šilumos šaltinių (dujų, elektros, degiklių, viryklės).

3.3.3 Pavojus dėl elektros įtampos

 PAVOJUS  
Esant kontaktui su faziniais laidais ar sudedamosiomis dalimis galimas mirtinas 
pavojus!
Laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų, kad išvengtumėte pavojų dėl elektros 
įtampos.
►  Jei laidas pažeistas, reikės, kad specialų laidą prijungtų kvalifikuotas elektrikas.

►  Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas pažeistas, jei jis tinkamai neveikia 
arba yra pažeistas ar buvo numestas. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti 
gamintojas ar jo techninės priežiūros skyrius ar kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų 
išvengta pavojų.

►  Jokiomis aplinkybėmis neatidarinėkite prietaiso korpuso. Galimas elektros šoko 
pavojus palietus fazinius laidus ar pakeitus elektros ar mechaninę struktūrą. Be to, 
gali atsirasti funkcinių prietaiso gedimų.

►  Prieš jungdami prietaisą į lizdą arba jam veikiant įsitikinkite, kad jūsų rankos sausos.

3.4 Maisto produktų laikymo saugos informacija
Šis vakuumavimo aparatas pakeis produktų pirkimo ir laikymo įpročius. Kai tik įprasite va-
kuumuoti, tai taps nepakeičiama maisto produktų ruošimo dalimi. Naudodami šį prietaisą 
laikykitės tam tikrų reikalavimų, kad užtikrintumėte produktų kokybę ir saugą.

PASTABA
►  Jei greitai gendantys produktai buvo šildomi, atitirpinami ar laikomi ne šaldytuve, 

nedelsdami juos suvartokite.

►  Prieš vakuumuojant būtina nusiplauti rankas, taip pat turi būti švarūs visi indai ir 
paviršiai, kurie bus naudojami maisto produktams ruošti ir vakuumuoti.

►  Vakuumavimo aparatu paruoštus greitai gendančius produktus nedelsdami sudėkite į 
šaldytuvą ar šaldiklį, nepalikite jų kambario temperatūroje. 

►  Sausų maisto produktų, tokių kaip riešutai, kokosas ar grūdai, galiojimo laikas bus 
ilgesnis, jei jie bus laikomi sandariose pakuotėse ir tamsioje vietoje. Deguonis ir 
aukšta temperatūra paveikia daug riebalų turinčius produktus ir dėl to jie apkarsta.
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PASTABA
►  Prieš sandarindami kai kuriuos vaisius ir daržoves, tokius kaip obuoliai, bananai, 

bulvės ar šakniavaisiai, nulupkite juos – taip jie galios ilgiau.

►  Kai sandarinate tokias daržoves kaip brokoliai, kalafiorai ir kopūstai, kad galėtumėte 
jas laikyti šviežias šaldytuve, jos išskirs tam tikrą dujų kiekį, todėl prieš sandarinant 
jas reikia nuplikyti ir užšaldyti.

4 Pradžia
Šiame skyriuje nurodoma, kaip saugiai išpakuoti ir paruošti naują prietaisą.

4.1 Pakavimo saugos informacija

 PAVOJUS
Su pakavimo medžiagomis negalima žaisti. 
►  Yra pavojus užtrokšti.

4.2 Kas įeina
Prie vakuumavimo aparato FastVac 3000 pridėti šie komponentai:

• Vakuumavimo aparatas VastVac 3000 • 1 siurbimo žarnelė 

• 10 maišelių (20 × 30 cm)  • 10 maišelių (30 × 40 cm)

• 1 maišelių rulonas vakuuminiam sandarinimui • Naudojimo instrukcija

PASTABA
►  Patikrinkite krovinio komplektaciją ir ar nėra kokių nors matomų pažeidimų.

►  Nedelsdami informuokite vežėją, draudimo įmonę ir tiekėją apie trūkstamus krovinio 
komponentus ar pažeidimus, atsiradusius netinkamai supakavus ar transportuojant.

4.3 Vakuumavimo nauda ir privalumai
Sandarinti maisto produktai ilgiau galioja ir išlaikomi švieži ir skanūs. Apskritai vakuumuo-
jant produktai išlieka švieži aštuonis kartus ilgiau, nei pasirinkus kitus tradicinius maisto 
produktų laikymo būdus. Toliau pateikti tik kelios galimybės panaudoti vakuumavimo apa-
ratą.

• Termiškai apdorokite iš anksto, kad galėtumėte sandarinti ir laikyti porcijomis patiekalus.

• Maisto produktus iš anksto paruoškite iškyloms gamtoje, turistinėms išvykoms ar pikni-
kams.

• Nuo maisto produktų nupjaustykite gabalus, patamsėjusius nuo šaldymo.

• Pakuokite tokius maisto produktus kaip mėsa, žuvis, paukštiena, jūros gėrybės ir daržo-
vės, kad galėtumėte laikyti šaldiklyje ar šaldytuve.

• Pakuokite tokius sausus produktus kaip pupelės, riešutai ir grūdai, kad jie ilgiau išsilaiky-
tų.
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• Galima pakuoti ne tik maisto produktus. Laikykite sausus ir švarius tokius iškyloms 
reikalingus reikmenis kaip degtukai, pirmosios pagalbos vaistinėlė ir drabužiai. Laikykite 
paruoštas signalines raketas automobilio avarijos atvejui. Švariai laikykite kolekcionuoja-
mus daiktus.

4.4 Išpakavimas
Atsargiai nuimkite pakavimo medžiagas ir išimkite prietaisą iš kartoninės dėžės.

4.5 Pakuotės išmetimas
„Caso“ tiki perdirbimo svarba ir parenka akavimo medžiagas, kurios ne tik apsaugo prie-
taisą nuo sugadinimo transportavimo metu, bet ir gali būti perdirbamos mažinant bet kokį 
poveikį aplinkai.
Pakuotę grąžinant į medžiagų perdirbimo ciklą, taupomos žaliavos ir sumažinamas kau-
piamų atliekų kiekis. Visas nebereikalingas pakavimo medžiagas pristatykite į perdirbamų 
atliekų surinkimo punktą, kad būtų perdirbtos.

PASTABA
►  Jei įmanoma, originalią prietaiso pakuotę išsaugokite, kol galioja prietaiso garantija, 

kad prietaisą būtų galima vėl tinkamai supakuoti, jei prireiktų.

4.6 Paruošimas

4.6.1 Reikalavimai vietai

Siekiant užtikrinti saugų ir sklandų prietaiso darbą, stovėjimo vieta turi atitikti toliau nurody-
tas sąlygas.

• Prietaisą būtina statyti ant tvirto, lygaus ir horizontalaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti 
vakuumavimo aparatą ir maksimalų maisto produktų, kurie bus sandarinami, svorį.

• Rinkitės statyti atokiau nuo vaikų, kad jie nepasiektų įkaitusio prietaiso sandarinimo juos-
tos.

• Nestatykite prietaiso įkaitusioje, drėgnoje patalpoje ar šalia degių medžiagų.

• Kad prietaisas tinkamai veiktų, būtina tinkama oro cirkuliacija. Statydami prietaisą paliki-
te 10 cm tarpus iš visų pusių.

• Kai prietaisas veikia, nejudinkite jo.

• Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad maitinimo laidą kritiniais atvejais būtų 
nesunku atjungti.

• Šio prietaiso montavimo ir surinkimo darbus nestacionariose vietose (pvz., laivuose) 
turi atlikti specializuotos įmonės/elektrikai, garantuojantys saugaus prietaiso naudojimo 
sąlygas.
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14.7 Electrical connection
In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following 
instructions must be observed for the electrical connection:

• Before plugging in the unit, compare the voltage and frequency data on the vacuum 
sealer’s rating plate (found on the bottom of the unit) with that of your electrical network. 
This data must be compatible. If in doubt consult a qualified electrician.

• The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch.

• The use of a multi-plug outlet adapter is not recommended due to fire danger.

• Inspect the power cord for damage and ensure it doesn’t run under the unit or over hot 
or sharp surfaces.

• The electrical safety of the unit is only guaranteed if it is connected to a properly 
installed protective conductor system. Use of the unit without a protective conductor is 
prohibited. If in doubt, consult a qualified electrician. The manufacturer cannot be made 
responsible for damages due to a missing or damaged protective conductor.

14.7.1 Extension cords
If an extension cord is used:
► The electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical 

rating of the unit.
► The cord should be arranged so that it does not drape over a countertop or tabletop 

where it can be pulled on by children or tripped over.

15Complete Overview
This chapter provides you with an overview of your vacuum sealer and explains some of 
its key features.

15.1 Appliance diagram
9. Air intake: Air intake connects with vacuum 
chamber and pump. Do not cover this air intake 
when placing bag for Vacuum&Seal operations.
10. Vacuum chamber: Position the open end of 
the bag inside the chamber.

11. Sealing strip: Place the bag to be sealed over this strip.
12. Lower gasket 13. Upper gasket 14. Sealing element
15. Cutter: Press and slide in one direction or another to cut bags to a desired size.
16. Cutter rack
17. Front handle: Press down to lock the cover. And lift to open the cover.

4.7 Elektros jungtis
Siekiant užtikrinti saugų ir sklandų prietaiso darbą, būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų 
prižiūrint elektros jungtį.

• Prieš jungdami prietaisą, palyginkite duomenų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis 
(įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. 

• Šie duomenys turi atitikti, kad nebūtų pakenkta prietaisui. Jei abejojate, kreipkitės į kvali-
fikuotą elektriką.

• Elektros lizdas turi būti apsaugotas 16 A saugos jungikliu.

• Kelių kištukų naudojimas yra nerekomenduojamas, nes dėl to gali kilti gaisro pavojus.

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas ir neprijungtas po orkaite ar ties įkaitusiais 
ar aštriais paviršiais.

• Prietaiso elektrinės dalies saugumas užtikrinamas tik tada, kai prietaisas prijungiamas 
prie tinkamai įrengtos įžeminimo sistemos. Operacijos naudojant elektros lizdą be ap-
sauginio įžeminimo yra draudžiamos. Jei abejojate dėl namuose įrengtos elektros ins-
taliacijos, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku. Gamintojas neatsako už gedimus, 
atsiradusius dėl to, kad nėra įžeminimo sistemos arba ji pažeista.

4.7.1 Ilgintuvai

Jei naudojamas ilgintuvas:
►  Ilgintuvo elektros vardinė įtampa turėtų būti tokia pati kaip prietaiso elektros vardinė 

įtampa.

►  Laidas turėtų būti išdėstytas taip, kad nebūtų nukaręs per spintelės ar stalo viršų, kur 
jį gali nutraukti vaikai arba į jį galima įsipainioti.

5 Bendra apžvalga
Šiame skyriuje bendrai aptariamas vakuumavimo aparatas ir paaiškinamos kai kurios pa-
grindinės funkcijos.

5.1 Prietaiso schema
9. Oro įleidimo anga. Oro įleidimo anga jungia 
vakuumavimo konteinerį ir pompą. Dėdami maišelį ir 
ketindami atlikti vakuumavimo bei sandarinimo veiks-
mus, neuždenkite šios oro įleidimo angos.
10. Vakuumavimo konteineris. Atvirą maišelio galą 
dėkite į konteinerio vidų.
11. Sandarinimo juosta. Norimą sandarinti maišelį 
dėkite virš šios juostos.

12. Apatinė guma 13. Viršutinė guma 14. Sandarinimo elementas
15. Pjoviklis. Paspauskite ir slinkite viena ar kita kryptimi, kad atpjautumėte norimo dydžio 

maišelį.
16. Pjoviklio stovas
17. Priekinė rankenėlė. Paspauskite žemyn, norėdami uždaryti dangtį. O pakeldami dangtį 

atidarysite.
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DANGER
Please observe the following safety notice to 
reduce the risk of burns.
► Never touch the sealing bar while the unit is 
operating.

15.2 Control Panel

1 Vacuum& Seal/Cancel (Vakuum&Schweißen/Abbrechen):
This button has two functions depending on the machine status:
At stand-by condition, it starts the automatic operation of vacuuming the bag and then 
automatically seals the bag when vacuum is complete;
At working (vacuuming or sealing operations) condition, it stops the machine.

2 Pulse vacuum (Vakuumstärke): Press this button, and the device starts vacuuming; 
undo,it will stop.This process can be repeated.Then press “seal” (Schweißen) when meet 
desired pressure,turn to seal.Different pressure according to different type of foods can be 
chosen. 

3 Sealing time (Schweißen): Three settings for choosing the best bag seal time:
“extended” (a): for wet bags or foods with very moisture, with an extended heat sealing 
time.
“middle” (b): for wet bags or foods with moisture, with normal heat sealing time.
“bottom” (c): for dry bags and items without moisture, with a shorter heat sealing time;

Default setting is bottom for dry bags and shorter sealing time.

4 Marinate (Marinieren): Press to marinate food with the canister.

5 Canister (Vakuumbehälter): To start vacuuming for canisters, wine stoppers or other 
accessories through a hose.

5.2 Valdymo skydelis
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1 Vakuumavimas ir sandarinimas / nutraukimas (Vakuum&Schweißen/Abbrechen): 
 Šis mygtukas turi dvi funkcijas, priklausomai nuo aparato režimo:

 –  esant aktyviam pristabdymo režimui automatiškai pradedamas maišelio vakuumavi-
mas, o pasibaigus vakuumavimui, maišelis automatiškai užsandarinamas;

 –  esant aktyviam darbo režimui (vykstant vakuumavimui arba sandarinimui) aparatas 
sustabdomas.

2 Pulsinis vakuumavimas (Vakuumstärke): paspauskite šį mygtuką ir prietaisas pra-
dės vakuumuoti; atšauksite, jis sustos. Šį procesą galima pakartoti. Kai pasiekiamas 
norimas slėgis, paspauskite sandarinimo mygtuką (Schweißen). Skirtingą slėgį galima 
pasirinkti atsižvelgiant į maisto produktų rūšį.

3 Sandarinimo trukmė (Schweißen): yra trys nustatymai norint pasirinkti geriausią 
maišelio sandarinimo laiką: „prailgintas“ (a) – drėgniems maišeliams ar labai drėgniems 
maisto produktams pasirenkamas ilgesnis kaitinimo laikas sandarinant;

 „vidutinis“ (b): drėgniems maišeliams arba maisto produktams pasirenkamas vidutinis 
kaitinimo laikas sandarinant;

 „trumpas“ (c): sausiems maišeliams ir nedrėgniems produktams pasirenkamas trum-
pesnis kaitimo laikas sandarinant.

 Numatyasis nustatymas – trumpas kaitinimas, skirtas sausiems maišeliams ir norint 
sandarinti trumpiau.

4 Konservavimas (Marinieren): paspauskite norėdami marinuoti maisto produktus skar-
dinėse dėžutėse.

5 Skardinė dėžutė (Vakuumbehälter): norėdami pradėti sandarinimą skardinėse dėžu-
tėse, naudojant vyno kamščius ar kitus priedus per žarnelę.

 PAVOJUS
Laikykitės toliau pateiktų saugos įspėjimų, kad 
sumažintumėte pavojų nudegti.
►  Niekada nelieskite sandarinimo juostos, kai 

aparatas veikia.
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6 Žarnelės jungtis: prijunkite žarnelę skardinei dėžutei ir vyno kamštį, prieš rinkdamiesi 
konservavimo (Marinieren) ar sandarinimo skardinėse operacijas. 

7 Sandarinimas rankiniu būdu (Manuelles Schweißen): šis mygtukas turi dvi funkci-
jas: sandarinti atvirą maišelio galą neišsiurbiant oro, maišelį gaminant iš maišelių rulo-
no.

 Kai naudojama automatinė vakuumavimo ir sandarinimo funkcija (Vakuum&Schweißen), 
šiuo mygtuku sustabdoma variklio pompa ir iškart pradedamas maišelio sandarinimas, 
taigi taip maišelio viduje naudotojas gali mažiau kontroliuoti vakuumo spaudimą, kad 
jautresnės pakuotės nebūtų sutraiškytos.

8 Šviesos diodų indikatoriai: rodo, kad prietaisas įjungtas ir dangtis uždarytas. Kai 
šviesos diodų indikatorius mirksi, palaukite, kol pradės šviesti normaliai, tada galite 
pradėti tolesnę operaciją.

5.3 Duomenų lentelė
Duomenų lentelę su prijungimo duomenimis ir charakteristika galima rasti ant prietaiso 
nugarėlės.

6 Naudojimas
Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip tinkamai naudoti vakuumavimo aparatą.

6.1 Vakuumavimas naudojant maišelius iš maišelių rulono
Pastatykite prietaisą ant sauso paviršiaus. Įsitikinkite, kad priešais prietaisą nėra jokių kliū-
čių ir pakankamai erdvu, kad būtų galima padėti maišelius maisto produktams.

Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio. Jungiklį perjunkite į „I“.

Atidarykite viršutinį dangtį.
Įsitikinkite, kad maišelių pjoviklis yra viename pjoviklio stovo gale, tada 
padėkite ruloną.

iki tinkamo ir norimo ilgio.
Nuleiskite pjoviklio stovą ir įsitikinkite, kad jis yra tinkamoje maišelio 
vietoje, tada slinkite pjovikliu nuo vieno galo iki kito, taip nupjaudami 
maišelį.

Vieną maišelio galą padėkite ant sandarinimo juostos viršaus, bet 
taip, kad nepatektų į vakuumavimo konteinerį.
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6 Hose port: To insert the hose for canister and wine stopper before “marinates”
(Marinieren) or “canister” operations.

7 Manual Seal (Manuelles Schweißen): This button provides two functions:
To seal the open end of a bag without vacuuming air suction, used to make a bag from a 
bag roll;
When the automatic “Vacuum &seal” (Vakuum&Schweißen) function is in operation, this 
button stops the motor pump and immediately starts to seal the bag so that less vacuum 
pressure inside the bag can be controlled by the operator to avoid crushing for delicate 
items. 
8 LED indicators: Shows that the device is on and the lid is closed. When this LED 
winkles, please wait until it normally light, then you can start next operation.

15.3 Rating plate
The rating plate with the connection and performance data can be founded on the bottom 
of the unit.

16 Operation
This chapter provides instructions on the proper operation of your vacuum sealer:

16.1 Vacuum with a bag of the bag roll
Place the unit on a dry surface. Make sure the area in front of the unit is unobstructed and 

wide enough to accommodate the food bags.
Plug the unit into a power source;Turn switch to “I”.
Open the top cover. 

Make sure the bag cutter is on one end of the cutter rack, then put the 
cutter rack to the back.

Pull out the bag to the suitable length you want.
Put down the cutter rack and make sure it is on the right place of the bags, 
then slide the cutter from one end to the other end to cut the bag.

Put one end of the bag on top of the sealing strip, but not enter the 
vacuum chamber.
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Close the lid and press down firmly on the front handle.

Press “Manuelles Schweißen” (manual seal) button to 
start sealing the bags. The status Indicator D light. Once 
it is finished, light will turn off.

Lift the front handle to open the cover and take the bag out of the 
machine. The bag is then done and is ready for vacuum sealing .

PLEASE NOTE 
► Cut the bag at least 8 cm longer than needed. The sealed ends will take up the extra 

space.

16.2 Vacuum packaging with a bag
Place the unit on a dry surface. Make sure the area in front of the unit is unobstructed and 
wide enough to accommodate the food bags.
Place the food to be preserved inside the bag.

Clean and straighten the open end of the bag--ensure there are no wrinkles 
or ripples.
Place the open end of the bag within the vacuum chamber area. Make sure 
the air intake is not covered by the bag.
Close the lid and press down firmly on the front handle.

Check the LED status of “sealing time” (a, b, c) to confirm sealing time 
depending on the moisture status of packed items according to the type of 

food; 
Press the “Vakuum & Schweißen” Button. The status Indicator E light, the bag 
is automatically vacuumed and sealed. Once it is finished, light will turn off.

If you need to interrupt the vacuum operation for any reason first press the 
“Abbrechen” Button. 

PLEASE NOTE 
► Do not overstuff the bag; leave enough empty length in the open end of the bag (at 

least a few inches) so that the bag can be properly placed in the vacuum chamber.
► Do not wet the open end of the bag. Wet bags may not seal properly. 
► Clean and straighten the open end of the bag before sealing. Foreign matter or 

creases on the bag may result in a faulty seal.
► Press the bag to expel excess air before vacuuming it. Too much air inside the bag 

may result in a poor vacuum.
► If the food you’re sealing has sharp edges (such as bones or shells) pack the edges 

with kitchen paper to avoid tearing the bag

Uždarykite dangtį ir tvirtai paspauskite priekinę rankenėlę.

Paspausdami mygtuką Manuelles Schweißen 
(sandarinimas rankiniu būdu) pradėkite sandarinti 
maišelius. Švies būsenos indikatorius D. Kai tik 
baigiama, indikatorius išsijungia.

Pakeldami priekinę rankenėlę atidarykite dangtį ir išimkite iš aparato 
maišelį. Maišelis paruoštas vakuuminiam sandarinimui.

PASTABA
Maišelį pjaukite bent 8 cm ilgesnį nei reikia. Sandarinamiems galams reikės papildomo 
pločio.

6.2 Vakuumavimas maišeliuose
Pastatykite prietaisą ant sauso paviršiaus. Įsitikinkite, kad priešais prietaisą nėra jokių kliū-
čių ir pakankamai erdvu, kad būtų galima padėti maišelius maisto produktams.
Į maišelius sudėkite norimus laikyti maisto produktus.

Nuvalykite ir ištiesinkite atvirą maišelio galą, įsitikindami, kad atvirų galų 
juostos nesusiglamžiusios ir visiškai lygios.
Atvirą maišelio galą padėkite į vakuumavimo konteinerį. Įsitinkite, kad 
oro įleidimo angos nedengia maišelis.
Uždarykite dangtį ir tvirtai paspauskite priekinę rankenėlę.
Patikrinkite šviesos diodų indikatoriaus sandarinimo trukmės būseną 
(a, b, c), patvirtindami sandarinimo trukmę, priklausomai nuo pakuotės 

drėgnumo ir maisto produktų rūšies.
Paspauskite mygtuką Vakuum & Schweißen. Šviečia režimo indikatorius E, 
maišelis automatiškai vakuumuojamas ir sandarinamas. Kai tik bus baigta, 
indikatorius užges.
Jei dėl kokios nors priežasties reikia nutraukti vakuumavimą, pirmiausiai 
paspauskite mygtuką Abbrechen.

PASTABA
►  Į maišelį nedėkite per daug maisto; palikite pakankamai vietos atvirame maišelio 

gale, kad jį būtų galima tinkamai padėti į vakuumavimo konteinerį.

►  Nešlapinkite atviro maišelio galo. Drėgnus maišelius gali būti sunku gerai 
užsandarinti.

►  Prieš sandarindami maišelį, atvirą jo galą nuvalykite ir ištiesinkite. Įsitikinkite, kad 
nieko nėra atvirame maišelio gale. Svetimkūniai ar nelygumai gali apsunkinti maišelių 
sandarinimą.

►  Prieš vakuumuodami paspauskite maišelį, leisdami papildomam orui išeiti iš maišelio. 
Jei maišelyje bus per daug oro, gali nepavykti išsiurbti viso oro iš maišelio.  

►  Jei sandarinami maisto produktai yra aštriais kraštais, tokie kaip kaulai, spagečiai ar 
vėžiagyviai, suvyniokite kraštus į popierinį rankšluostį, kad nepradurtų maišelio.
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PASTABA

► Siūloma per minutę užsandarinti vieną maišelį, kad prietaisas pakankamai atvėstų.

►  Norėdami sandarinti maišelius su skysčiu, pavyzdžiui, sriuba ar troškiniu, pirmiausiai 
tokius produktus užšaldykite keptuvėje ar grūdinto stiklo inde, užsandarinkite, 
užklijuokite etiketes ir kuo greičiau sudėkite į šaldiklį, kol neatitirpo.

►  Trumpai pavirkite daržoves verdančiame vandenyje arba įstatykite į mikrobangų 
krosnelę, atvėsinkite jas, o tada užsandarinkite tinkamomis porcijomis.

►  Sandarindami produktus, kurie nešaldyti, palikite maišelyje papildomus kelis 
centimetrus, kad liktų vietos plėstis šaldant. Suvyniokite mėsą ar žuvį į popierinį 
rankšluostį ir sandarinkite su popieriniu rankšluosčiu maišelyje, tai padės sugerti 
drėgmę iš produktų.

►  Prieš dėdami tokius maisto produktus kaip tortiljos, lietiniai ar mėsainiai, naudokite 
vaškinį arba pergamentinį popierių tarp jų, taip bus lengviau išimti norimą porcijų 
kiekį ir iškart likusius įdėti į šaldiklį.

6.3 Skardinių dėžučių sandarinimas
Nuvalykite skardinės dėžutės viršų, pagrindą ir įsitikinkite, kad ji švari ir sausa.

Į skardinę dėžutę sudėkite produktus ir neperpildykite jos, kad dang-
telis tinkamai liestųsi su skardinės dėžutės kraštais. Uždarykite 
dangtelį.
Vieną žarnelės galą pritvirtinkite prie oro įleidimo angos, o kitą žarne-
lės galą – skardinės dėžutės dangtelio viduryje esančios angos.

Uždarykite dangtį ir tvirtai paspauskite priekinę rankenėlę.
Paspausdami mygtuką Vakuumbehälter pradėkite vakuumavimą. 
Norėdami įsitikinti, kad tarp dangtelio ir skardinės dėžutės nėra 
oro nuotėkio, ranka prispauskite dangtelį pradėdami vakuumavi-
mą. Šviečia būsenos indikatorius F. Kai tik bus baigta, indikatorius 
užges.

Aparatas sustos automatiškai, kai bus pasiektas pakankamas vakuumo slėgis.
Nuimkite žarnelę nuo skardinės dėžutės arba iškart patraukite, kai tik darbas užbaigiamas.

6.4 Konservavimas skardinėse dėžutėse
Nuvalykite skardinės dėžutės viršų, pagrindą ir įsitikinkite, kad ji švari ir sausa.
Į skardinę dėžutę sudėkite produktus ir neperpildykite jos, kad dangtelis tinkamai liestųsi 
su skardinės dėžutės kraštais. Uždarykite dangtelį.
Vieną žarnelės galą pritvirtinkite prie oro įleidimo angos, o kitą žarnelės galą – skardinės 

dėžutės dangtelio viduryje esančios angos.
Uždarykite dangtį ir tvirtai paspauskite priekinę rankenėlę.
Paspausdami mygtuką Marinieren pradėkite 
darbą. Šviečia būsenos indikatorius G. Pa-

sibaigus vakuumavimui, oras bus išleistas automatiškai; prietaisas 
atliks 5 ciklus. 
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PLEASE NOTE
► We suggest you allow one minute of time in between sealing sessions to allow the 

sealer to cool.
► When vacuum sealing liquid-based foods (such as soups or stew) freeze them first in 

a baking pan or tempered dish before bagging and vacuum sealing them.
► Blanch vegetables by cooking them briefly in boiling water. Allow them to cool then 

vacuum seal them in convenient portions.
► When vacuum sealing unfrozen food, allow at least two additional inches of bag length 

for expansion while freezing. Place unfrozen meat or fish on a paper towel and 
vacuum seal with the paper towel in the bag to absorb any extra moisture.

► Before storing foods such as tortillas, crepes or bread, use wax or parchment paper 
between them to stack the pieces. This will make it easier to remove an individual 
piece, reseal the rest and immediately replace them in the freezer.

16.3 Vacuum package in a Canister 
Wipe canister cover, canister base and ensure they are clean and dry.
Put the items into the canister and do not fill up too full so that the cover can be in good 

contact with the canister bowl rim. Close the cover.

Insert one end of the hose into the air intake and another end of the hose
into the center hole of the canister cover.

Close the lid and press down firmly on the front handle.

Press the “Vakuumbehälter” (Canister) button to start vacuuming. To 
ensure there is no air leaking between the cover and the canister, use your 
hand to push down the cover at the beginning of the vacuuming work. The 
status Indicator F light. Once it is finished, light will turn off.

The machine will stop automatically when enough vacuum pressure is achieved.
Take out the hose tube from the canister or bowl immediately first after the job is 
completed.

16.4 Marinate with a Canister
Wipe canister cover, canister base and ensure they are clean and dry.
Put the items into the canister and do not fill up too full so that the cover can be in good 
contact with the canister bowl rim. Close the cover.
Insert one end of the hose into the air intake and another end of the hose into the center 

hole of the canister cover.
Close the lid and press down firmly on the front handle.

Press “Marinieren” (marinate) button to start 
working. The indicator “status” G light is on 

during the course. It will release air automatically after finished 
vacuum, the device will work for 5 cycles.
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Kai indikatorius užges, konservavimo procedūra bus baigta. Iš skardinės dėžutės jungties 
ar dangčio ištraukite žarnelės priedą.

6.5 Vakuumavimo galingumo reguliavimo funkcijos naudojimas
Kadangi konkretiems maisto produktams slėgis gali būti per stiprus ir jie gali būti sutrinti 
maišelyje, naudodami reguliuojamo vakuumavimo galingumo funkciją galite reguliuoti va-
kuumavimo proceso trukmę ir galingumą. Taigi galite reguliuoti vakuumavimo galingumą, 
atsižvelgdami į vakuumuojamų maisto produktų konsistenciją ir sandarinti minkštus maisto 
produktus (pvz., uogas), nesutrindami jų.
Kontroliuojant trukmę ir slėgį nesutrinami jautresni maisto produktai. Taip pat šią funkciją 
galite naudoti sultingiems maisto produktams pakuoti, kad skystis neišbėgtų.
Vakuumavimo galingumas
1. Norimus laikyti maisto produktus sudėkite į maišelį.
2. Nuvalykite ir ištiesinkite atvirą maišelio galą, įsitikindami, kad atvirų galų juostos nesusi-

glamžiusios ir visiškai lygios.
3. Įsitikinkite, kad atviras maišelio galas yra ant vakuumavimo konteinerio gumos. Taip 

užtikrinama, kad oras nebus išleistas.
4. Uždarykite dangtį ir tvirtai paspauskite priekinę rankenėlę.
5. Paspauskite mygtuką Vakuumstärke. Tol, kol spausite mygtuką, oras bus traukiamas. 

Prosesas sustabdomas tik atleidus mygtuką. Taigi galite tiksliai kontroliuoti vakuumavi-
mą ir neleisti išbėgti skysčiui. Mygtuką laikykite nuspaustą tol, kol ištraukiama pakanka-
mai oro.

6. Tada paspauskite mygtuką Manuelles Schweißen ir užsandarinkite maišelį.
Norėdami nutraukti procesą spauskite mygtuką Abbrechen.

6.6 Maišeliai ir rulonai
Vakuumavimui naudokite tik specialius maišelius ir rulonus. Nenaudokite kitų medžiagų, 
tokių kaip maistinė plėvelė.
Visi rulonai ir maišeliai, pristatomi „CASO“, tinkami termiškai apdoroti po vakuumavimo 
(sous vide).
Be to, vakuumavimo rulonai ir maišeliai gali būti atitirpinami ir šildomi mikrobangų krosne-
lėje esant temperatūrai iki 70 °C. 
Naudodami kitų gamintojų rulonus ir maišelius įsitikinkite, ar jie taip pat tinkami naudoti 
mikrobangų krosnelėje ir tinkami virti po to, kai vakuumuojami.

6.7 Sandarinto maišelio atidarymas 
Žirklėmis ar pjovikliu nurėžkite tiesiai, šalia sandarinimo siūlės.
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6.8 Laikymas
Prietaisą laikykite vertikalioje padėtyje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PASTABA
► Panaudoję prietaisą ir prieš valydami visada iškart iš lizdo ištraukite kištuką.

►  Kad laikytumėte tinkamai, šiek tiek priverkite dangtį, bet neuždarykite iki galo, nes 
taip gali deformuotis gumos, o tai turės įtakos prietaiso funkcijoms.

7 Valymas ir priežiūra
Šiame skyriuje supažindinama su svarbiais nurodymais, kaip tinkamai valyti ir prižiūrėti 
vakuumavimo aparatą.

7.1 Saugos informacija

 PAVOJUS
Laikykitės toliau pateiktų saugos įspėjimų, prieš pradėdami valyti prietaisą, kad 
išvengtumėte žalos prietaisui ir kūno sužalojimų.
►  Norint užtikrinti optimalų darbą, prietaisą būtina reguliariai valyti. Jei reguliariai 

nesirūpinama prietaiso švara, galimi gedimai, taip pat kyla pavojus saugumui ir 
sveikatai.

► Prieš valydami vakuumavimo aparatą, ištraukite kištuką iš lizdo.

► Panaudojus sandarinimo juosta įkaista. Palaukite, kol prietaisas atvės.

►  Panaudoję prietaisą išvalykite iškart, kai tik jis atvėsta. Laukdami ilgiau bereikalingai 
apsunkinsite valymą ir jis gali būti neįmanomas kraštutiniais atvejais. Kai susikaupia 
per daug nešvarumų, prietaisas gali netgi sugesti. 

►  Jei drėgmė prasiskverbia į prietaisą, gali būti sugadintos elektroninės dalys. 
Užtikrinkite, kad į prietaiso vidų nepatektų vanduo.

► Nenaudokite agresyvių ir abrazyvinių valymo priemonių.

► Sunkiai įveikiamų nešvarumų nebandykite gramdyti aštriais įrankiais.

► Prieš vėl naudodami gerai išdžiovinkite.

► Prietaiso nemerkite į vandenį ar kitus skysčius.

7.2 Valymas

 Prietaiso išorė
• Prietaiso išorę šluostykite drėgna šluoste ar kempine ir švelniu muilu.

 Prietaiso vidus
• Prietaiso viduje visus maisto ar skysčio likučius nuvalykite popieriniu rankšluosčiu.
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 Maišelių plovimas pakartotiniam naudojimui
• Maišelius plaukite šiltu vandeniu ir švelniu indų plovikliu, tada juos gerai išskalaukite ir 

gerai išdžiovinkite prieš vėl naudodami.

 PAVOJUS
►  Maišelių, kurie buvo naudojami mėsai, žuviai ar riebaluotiems produktams laikyti, 

negalima naudoti pakartotinai.

8 Trikčių diagnostika ir šalinimas
Toliau pateikta lentelė gali padėti nustatyti nedidelius trikdžius.

8.1 Saugos įspėjimai

 PAVOJUS
►  Tik gamintojo apmokyti kvalifikuoti elektrikai gali atlikti visus reikiamus elektros 

įrangos remonto darbus.

►  Netinkamai suremontavus, gali kilti didelis pavojus vartotojui, o prietaisas gali būti 
sugadintas.

8.2 Trikčių diagnostikos ir šalinimo lentelė

Klaida Galima priežastis Sprendimas

Prietaisas neįsijungia. Sugadintas maitinimo laidas. Pristatykite prietaisą į techni-
nės priežiūros skyrių.

Iš maišelio išsiurbiamas 
ne visas oras.

Ne visas atviras maišelio 
galas yra vakuumavimo kon-
teineryje.

Tinkamai padėkite maišelį.

Maišelis sugadintas. Pasirinkite kitą maišelį.

Ant siūlės ir kraštų yra ne-
švarumų.

Nuvalykite kraštus ir kai tik jie 
išdžiūsta, bandykite dar kartą.

Maišelis netinkamai 
užsandarintas.

Siūlės juosta perkaito, todėl 
maišelis ištirpo.

Atidarykite prietaiso dangtį ir 
palikite kelias minutes atvėsti. 
Naudokite tik specialius maiše-
lius ir rulonus.

Rulonas / maišelis netinka-
mai padėtas.

Atidžiai sekite veiksmus, nuro-
dytus skyrelyje „Vakuumavimas 
naudojant maišelių rulonus“.

Užsandarintame mai-
šelyje nesilaiko vakuu-
mas.

Maišelis sugadintas.
Pasirinkite kitą maišelį; popie-
riniu rankšluosčiu apvyniokite 
aštrius turinio kraštus.
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Sandarinimo siūlė nesan-
dari dėl nelygumų, trupinių, 
riebalų ar skysčių.

Vėl atidarykite maišelį ir viršuti-
nę vidinę maišelio dalį nuvaly-
kite, pašalinkite visas pašalines 
medžiagas, kurios gali būti ant 
siūlės, tada vėl galite sandarinti 
maišelį.

Prietaisas išsijungia 
pakartotinai vakuumuo-
jant.

Prietaisas vėsta, kad neper-
kaistų.

Luktelėkite pusvalandį, kol 
prietaisas atvės, tada galėsite 
vėl naudoti.

PASTABA
►  Jei nepavyksta aukščiau nurodytais veiksmais išspręsti problemos, kreipkitės į 

techninės priežiūros skyrių.

9 Seno prietaiso utilizavimas
Siekiant saugoti aplinką svarbu senus elektronikos prietaisus tinkamai utilizuoti. 
Jokiomis aplinkybėmis nemeskite seno prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.

PASTABA
►  Seną prietaisą pristatykite į artimiausią perdirbimo punktą, kad būtų saugiai 

utilizuotas.

►  Kol galėsite tinkamai išmesti, seną prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.

10 Garantija
Šiam prietaisui suteikiame nuo pirkimo datos prasidedančią 12 mėnesių garantiją, galio-
jančią gedimams, kurie priskirtini gamybos ar medžiagų defektams.
Jūsų teisiškai užtikrinta garantija remiasi § 439 ff. BGB-E nekeičia to.
Garantija neapima žalos, kuri buvo patirta netinkamai prižiūrint arba naudojant prietaisą, 
taip pat sutrikimų, kurie turi tik nedidelį poveikį funkcijoms arba prietaiso vertei. Mes nesa-
me atsakingi už eksploatacines priemones, žalą dėl pervežimo, taip pat į garantiją neįtrau-
kiama žala, patirta dėl bet kokio remonto, kurį atlikome ne mes.
Šis prietaisas skirtas komercinėms reikmėms ir turi atitinkamą našumo lygį.
Pagrįstų skundų atvejais mes suremontuosime sugedusį prietaisą savo nuožiūra arba pa-
keisime veikiančiu prietaisu.
Apie bet kokius neišspręstus gedimus būtina pranešti per 14 dienų nuo pristatymo.
Visos kitos pretenzijos atmetamos.  
Norėdami pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių 
prieš grąžindami prietaisą (visada mums pateikite pirkimo fakto įrodymą).
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11 Techniniai duomenys

Prietaisas Vakuumavimo aparatas

Pavadinimas FastVac 3000

Modelis VS5300

Prekės nr. 1400

Maitinimo duomenys 220-240V~50Hz

Energijos suvartojimas 180 W

Išoriniai matmenys (P × A × G) 423×285×160 mm

Neto svoris 4,65 kg


