
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originali naudojimo instrukcija 
 
 
 
 

Vakuuminio pakavimo aparatas 
 

VC100 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gaminio Nr. 1380 
 

 

„Caso“ vakuuminio pakavimo aparatas VC100 

27 



 

 

 

10 Naudojimo instrukcija 
 

10.1 Bendroji informacija 
 

Perskaitykite čia esančią informaciją, kad greitai susipažintumėte su savo prietaisu ir 

galėtumėte panaudoti jo funkcijas. 

Vakuuminis pakavimo aparatas jums tarnaus daug metų, jei ją tinkamai naudosite ir 

prižiūrėsite. Linkime malonių akimirkų ja naudojantis! 
 

10.2 Informacija šioje instrukcijoje 
 

Ši naudojimo instrukcija pridėta prie vakuuminio pakavimo aparato (toliau – prietaiso), 

joje pateikta svarbi informacija apie pirmąją prietaiso eksploataciją, saugą, naudojimo 

paskirtį ir priežiūrą. 

Naudojimo instrukcija visada turi būti prie prietaiso. Būtina perskaityti naudojimo 

instrukciją, o kiekvienas asmuo, kuris naudosis prietaisu, yra atsakingas už: 
 

•   paruošimą naudoti • naudojimą 
 

•   gedimų nustatymą bei šalinimą ir (arba) • valymą. 
 

Naudojimo instrukciją laikykite saugioje vietoje ir perduokite ją kitam savininkui kartu su 

prietaisui. 
 

10.3 Įspėjamosios pastabos 
 

Toliau pateiktos šioje naudojimo instrukcijoje esančios įspėjamosios pastabos. 
 

PAVOJUS! 
 

Šio lygio įspėjamoji pastaba nurodo galimą pavojingą situaciją. 
 

Jei pavojingos situacijos neišvengiama, ji gali baigtis mirtimi arba rimtais kūno sužalojimais. 
 

►   Laikykitės tokio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte mirties ar rimto kūno sužalojimo 

pavojaus. 
 

PERSPĖJIMAS 
 

Šio lygio įspėjamoji pastaba nurodo galimą pavojingą situaciją. 
 

Jei pavojingos situacijos neišvengiama, ji gali baigtis rimtais sužalojimais. 
 

►  Laikykitės tokio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte kūno sužalojimo. 
 

DĖMESIO 
 

Šio lygio įspėjamoji pastaba nurodo galimą pavojingą situaciją. 
 

Jei pavojingos situacijos neišvengiama, ji gali baigtis lengvais ar vidutiniais sužalojimais. 
 

►  Laikykitės tokio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte kūno sužalojimo. 
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ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Tokio tipo pastaba nurodo papildomą informaciją, kuri padės paprasčiau naudoti prietaisą. 

 
 
 

10.4 Atsakomybės apribojimas 
 

Visa su prijungimu, naudojimu ir priežiūra susijusi techninė informacija, duomenys ir 

pastabos 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 dėl šių priežasčių: 
 

•   Instrukcijos nesilaikymas 
 

•   Naudojimas ne pagal paskirtį 
 

•   Netinkamas remontas 
 

•   Techniniai prietaiso pakeitimai, perdarymai 
 

•   Neleistinų atsarginių dalių naudojimas 
 

Prietaiso modifikacijos nerekomenduojamos ir joms garantija netaikoma. 
 

Visi vertimai atliekami mūsų žiniomis. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už vertimo 

klaidas, net jei vertimas buvo atliktas mūsų ar mūsų nurodymais. Vokiškas originalus tekstas 

lieka išimtinai privalomas. 
 
 
 

10.5 Autoriaus teisių apsauga 
 

Šis dokumentas yra saugomos autoriaus teisių. 
 

„Braukmann GmbH“ pasilieka visas teises, įskaitant fotomechaninio kopijavimo, dauginimo 

ir platinimo pasitelkus specialius procesus (pvz., duomenų apdorojimą, duomenų laikmenas, 

duomenų tinklus), net iš dalies. 

Atsižvelgiama į turinį ir techninius pakeitimus. 
 
 
 

11 Sauga 
 
Šiame skyriuje pateikiami svarbūs prietaiso naudojimo saugos įspėjimai. 

Prietaisas atitinka reikiamus saugos reikalavimus. Netinkamas naudojimas gali baigtis 

kūno sužalojimu arba žala turtui. 
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11.1 Numatytasis naudojimas 
 

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje, uždarose patalpose vakuuminiams maišeliams ir 

talpoms, taip pat vakuuminėms folijoms sandarinti. 

Naudojimas kitu tikslu arba šiame aprašyme neminimu tikslu laikomas nesuderinamu su 

numatytąja paskirtimi. 
 

Perspėjimas 
 

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. Naudotojas prisiima asmeninę riziką. 

 

11.2 Bendroji saugos informacija 
 

Atkreipkite dėmesį 
Laikykitės toliau pateiktų bendrų saugos įspėjimų, susijusių su saugiu prietaiso 

naudojimu. 

►   Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite jį, ar nėra jokių matomų išorinių pažeidimų. 

Niekuomet nenaudokite pažeisto įrenginio. 

►   Jei prijungimo laidas pažeistas, reikės, kad naują jungiamąjį 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. 

►  Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. 
 

►  Neprižiūrimi vaikai neturėtų atlikti valymo ir priežiūros darbų. 
 

►   Tik gamintojo apmokyti kvalifikuoti elektrikai gali atlikti visus reikiamus remonto darbus. 

Netinkamai atlikus remontą, gali kilti pavojus naudotojui. 

►   Tik gamintojo įgalioti techninės priežiūros skyriai gali atlikti prietaiso remonto 

darbus garantiniu laikotarpiu, kitaip garantinės teisės bus anuliuotos ir negalios 

bet kokios po to patirtos žalos atveju. 

►   Dalys su defektais visada turi būti pakeistos originaliomis atsarginėmis dalimis. Tik 

tokios dalys užtikrina atitiktį saugos reikalavimams. 

►  Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. 

►  Atjungdami visada laikykite už kištuko, o ne laido, kad išvengtumėte bet kokių sužalojimų. 
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Atkreipkite dėmesį 
►  Nemerkite į vandenį ar kitus skysčius. 

 

►   Norėdami tinkamai laikyti, šiek tiek priverkite dangtelį, neužfiksuokite jo, nes tai gali 

deformuoti tarpines ir paveikti aparato darbą. 
 

11.3 Pavojaus šaltiniai 
 

11.3.1 Pavojus nudegti 
 

Perspėjimas 
 

Laikykitės tolesnių saugos įspėjimų, kad nenudegtumėte ir nenusiplikytumėte patys ar 
nesužalotumėte kitų. 

 

►  Kad nenudegtumėte, niekada nelieskite sandarinimo juostos pakavimo metu. 
 

11.3.2 Gaisro pavojus 
 

Perspėjimas 
 

Jei prietaisas netinkamai naudojamas, galimas gaisro pavojus. 
 

Laikykitės tolesnių saugos nurodymų, kad išvengtumėte gaisro. 
 

►  Nestatykite prietaiso šalia degių medžiagų. 
 

►  Prietaisą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių (dujų, elektros prietaisų, degiklių, 
įkaitusios orkaitės). 

 
11.3.3 Pavojai dėl elektros įtampos 

 

Pavojus 
 

Mirtinas pavojus dėl elektros įtampos! 
 

Esant sąlyčiui su faziniais laidais ar sudedamosiomis dalimis galimas mirtinas pavojus! 

Laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų, kad išvengtumėte pavojų dėl elektros įtampos. 

►   Jei prijungimo laidas pažeistas, reikės, kad specialų jungiamąjį laidą prijungtų 

kvalifikuotas elektrikas. 

►   Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas arba kištukas sugadinti, jei jie tinkamai 

neveikia arba pažeistas arba buvo numestas. Jei maitinimo laidas pažeistas, ji turi 

pakeisti gamintojas arba jo techninės priežiūros centras ar panašios kvalifikacijos 

asmuo, kad būtų išvengta bet kokių pavojų. 

►   Jokiomis aplinkybėmis neatidarinėkite prietaiso korpuso. Galimas elektros šoko 

pavojus, jei laidai, kuriuose yra įtampa, paliečiami ir elektros ar mechaninė struktūra 

pakeičiama. Be to, galimi funkciniai prietaiso gedimai. 

►   Prieš įjungdami arba naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad rankos sausos. 
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11.4 Maisto produktų laikymo saugos informacija 
 

 
 

Šis vakuuminio pakavimo aparatas pakeis jūsų maisto produktų pirkimo ir laikymo įpročius. 

Kai tik įprasite prie vakuuminio pakavimo, tai taps būtina maisto produktų ruošimo dalimi. 

Naudodami prietaisą laikykitės toliau nurodytų procedūrų, kad užtikrintumėte maisto 

produktų kokybę ir saugą. 

 
 

 
 

Atkreipkite dėmesį 
►   Jei greitai gendantys maisto produktai kaitinti, atitirpinti ar neužšaldyti, suvartokite 

juos nedelsdami. 

►   Prieš imantis vakuuminio pakavimo būtina nusiplauti rankas, visus virtuvės 

reikmenis ir paviršius, naudojamus supjaustyti maisto produktams, kurie bus 

pakuojami naudojant vakuuminio pakavimo aparatą. 

►   Greitai gendančius maisto produktus sudėkite į šaldytuvą ar šaldiklį, jei jie jau 

supakuoti naudojant vakuuminį pakavimą, ir nepalikite jų kambario temperatūroje. 

►   Tokie sausai laikomi produktai kai riešutai, kokosas ar kruopos vakuuminėje 

pakuotėje išsilaikys ilgiau laikomi tamsioje vietoje. Dėl deguonies ir šilumos 

daug riebalų turintys produktai apkarsta. 

►   Prieš pakuodami vakuume kai kuriuos vaisius ir daržoves, tokius kaip obuoliai, 

bananai, bulvės ir šakniavaisiai, nulupkite juos – taip ilgiau išsilaikys. 

►   Kai kurios daržovės, tokios kaip brokoliai, kalafiorai ir kopūstai, supakuotos vakuume 

išskiria dujas, todėl juos reikia apvirti ir šaldyti prieš pakuojant. 
 
 
 

12 Paruošimas naudoti 
 
Šiame skyriuje pateikiama svarbių prietaiso eksploatavimo saugos įspėjimų. Laikykitės 

toliau pateikiamų įspėjimų, kad išvengtumėte pavojų ir žalos: 
 
 
 

12.1 Saugos informacija 
 
 
 

Perspėjimas 
 

Eksploatuojant prietaisą, gali būti sužaloti asmenys arba pakenkta nuosavybei! 
 

Laikykitės toliau pateikiamų saugos įspėjimų, kad išvengtumėte tokių pavojų: 
 

►  Su pakavimo medžiagomis negalima žaisti. Kyla uždusimo pavojus. 
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12.2 Pristatomo paketo sudėtis ir patikrinimas 
 

Paprastai vakuuminio pakavimo aparatas pristatomas su šiais komponentais: 
 

•   Vakuuminio pakavimo sistema VC100 
 

•   Vakuumo žarnelė (A) 
 

 
 
 

•   10 aukščiausios kokybės maišelių 
 

•   Naudojimo instrukcija 
 

Atkreipkite dėmesį 
►  Patikrinkite, ar pristatyta pakuotė yra pilna ir ar nėra jokių pastebimų pažeidimų. 

 

►   Nedelsdami informuokite vežėją, draudimą ir tiekėją apie trūkstamus siuntinio 

komponentus ar pažeidimus, atsiradusius netinkamai supakavus ar transportuojant. 
 

12.3 Funkcijos 
 

Pagrindinė šio prietaiso funkcija yra išlaikyti daugybę produktų šviežius, pailginti jų vartojimo trukmę, 

išsaugoti skonines savybes bei patogumui užtikrinti. Paprastai vakuuminis pakavimas išlaiko maistą 

šviežią aštuonis kartus ilgiau nei kiti tradiciniai maisto laikymo būdai. Kai šis prietaisas taps 

neatsiejama jūsų gyvenimo dalis, reikės išmesti mažiau maisto ir sutaupysite pinigų. 
 
•   Iš anksto išvirkite, tuomet paruoškite ir laikykite atskiras porcijas ar visą patiekalą vakuuminėje 

pakuotėje. 
 
•   Iš anksto paruoškite maisto produktus iškylai ir išvykai į gamtą ar kepsninei. 

 
•   Pašalinkite šaldiklio sukeltus nudegimus. 

 
•   Norėdami sušaldyti arba atšaldyti, pakuokite tokius produktus, kaip mėsa, žuvis, paukštiena, jūros 

gėrybės ir daržovės. 
 
•   Supakuokite tokius produktus, kaip pupelės, riešutai ir dribsniai, kad galėtumėte laikyti šiuos 

produktus ilgiau. 
 
•   Vakuuminį pakavimą galima naudoti ne maisto produktams. Laikykite tokius stovyklavimo reikmenis, 

kaip degtukai, pirmosios pagalbos vaistinėlė ir rūbai švariai bei sausai. Laikykite signalines raketas 

paruoštas įvykus eismo įvykiams. Išlaikykite kolekcionuojamus daiktus švarius. 
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12.4 Išpakavimas 
 

Norėdami išpakuoti prietaisą, atlikite šiuos veiksmus: 
 

•   Išimkite prietaisą iš kartoninės dėžės ir pašalinkite pakuotės medžiagas. 
 

12.5 Pakuotės šalinimas 
 

Pakuotė apsaugo prietaisą nuo pažeidimų transportavimo metu. Pakavimo 

medžiagos yra pasirenkamos atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir perdirbimo galimybes, 

todėl jos gali būti perdirbamos. 

Pakuotės grąžinimas į medžiagų ciklą tausoja žaliavas ir sumažina atliekų sankaupas. 

Bet kokias nebereikalingas pakavimo medžiagas perduokite perdirbimo punktui 

„Green Dot“, kad tinkamai jas pašalintų. 
 

Atkreipkite dėmesį 
►   Jei įmanoma, originalią prietaiso pakuotę išsaugokite prietaiso garantiniu laikotarpiu, 

kad įrenginį būtų galima pakartotinai supakuoti garantinio prašymo atveju. 
 

12.6 Pastatymas 
 

12.6.1 Reikalavimai pastatymo vietai: 
 

Siekiant užtikrinti saugų ir sklandų prietaiso darbą, stovėjimo vieta turi atitikti toliau pateiktas 

sąlygas. 
 

•   Prietaisą reikia statyti ant tvirto lygaus ir horizontalaus paviršiaus, kurio apkrovos išlaikymo 

pajėgumas būtų tinkamas vakuuminio pakavimo sistemai ir didžiausiam vakuuminiu būdu 

pakuojamo maisto svoriui. 
 

•   Rinkitės įrengimo vietą, kurioje vaikai negalėtų pasiekti įkaitusios prietaiso sandarinimo 

juostos. 
 

•   Nestatykite prietaiso įkaitusioje, šlapioje arba labai drėgnoje patalpoje ar šalia degių 

medžiagų. 
 

•   Prietaisui reikalingas tinkamas oro srautas, kad jis tinkamai veiktų. Aplink prietaisą palikite 

bent 10 cm tarpą. 
 

•   Nejudinkite veikiančios vakuuminio pakavimo sistemos. 
 

•   Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad avariniu atveju maitinimo laidą būtų galima 

lengvai 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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12.7 Elektros jungtys 
 

Siekiant užtikrinti saugų ir sklandų prietaiso darbą, būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų 

prižiūrint elektros jungtį. 
 

 
 

•   Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį), pateikiamus 

duomenų plokštelėje, su savo elektros tinklo duomenimis. Duomenys turi sutapti, kad 

prietaisas nebūtų pažeistas. 

Jei abejojate, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku. 
 

•   Elektros lizdas turi būti apsaugotas 16 A apsauginiu atjungikliu. 
 

•   Jungiamajam laidui tarp prietaiso ir elektros tinklo galima naudoti 3 metrų ilgio (daug.) 1,5 mm² 

skerspjūvio ilginamąjį laidą. Draudžiama naudoti kelis kištukus arba šakotuvus, kad būtų 

išvengta su tuo susijusio gaisro pavojaus. 
 

•   Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra nepažeistas ir nebuvo sumontuotas po orkaite arba virš 

karštų arba aštrių paviršių. 
 

•   Prietaiso elektrinės dalies saugumas užtikrinamas tik tada, kai prietaisas prijungiamas prie 

tinkamai įrengtos įžeminimo sistemos. Operacijos naudojant elektros lizdą be apsauginio 

laidininko yra draudžiamos. Jei abejojate, namo instaliaciją turi patikrinti kvalifikuotas 

elektrikas. 

Gamintojas neatsako už pažeidimus dėl trūkstamo arba pažeisto apsauginio laidininko. 
 

13 Konstrukcija ir funkcijos 
 

Šiame skyriuje pateikiama svarbių prietaiso konstrukcijos ir veikimo saugos įspėjimų. 
 

13.1 Išsami apžvalga 
 

Jungtis 
 

vakuuminei žarnelei 
 
 
 

Skydelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaubto užraktas 

Norėdami užfiksuoti gaubtą, nuspauskite 

kairėje ir dešinėje pusėse. 

 
Gaubto atrakinimas  

Nuspauskite mygtukus kairėje ir 

dešinėje pusėse. 
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Atidarę gaubtą, matote: 
 

•   sandarinimo juostelę: ji yra su teflonu padengta kaitinimo viela, kuri leidžia užsandarinti 

maišelį, tačiau nepraduria siūlės; 
 

•   išimamą vakuumo kamerą: atviras maišelio galas turi būti kameros viduje. Ši funkcija 

užtikrina, kad oras negalėtų išeiti iš maišelio ir būtų pašalintas skysčio perteklius. Lengva 

išimti ir nuvalyti. 
 

Perspėjimas 
 

Laikykitės tolesnių saugos įspėjimų, kad nenudegtumėte ir nenusiplikytumėte patys ar 
nesužalotumėte kitų. 

 

►  Kad nenudegtumėte, niekada nelieskite sandarinimo juostos pakavimo metu. 
 

13.2 Skydelis 
 

A D F 
 
 
 
 

C B E G 
 
 

A Indikacinė sandarinimo lemputė 
 

nurodo sandarinimo procesą 
 

B Tik sandarinimo mygtukas 
 

Maišeliui sandarinti be vakuumo 
 

C Sustabdyti 
 

Išjungia vakuumavimo ir sandarinimo veiksmą, kai operatorius nori sustabdyti procesą 

D Vakuumo indikacinė lemputė 
 

Nurodo vakuumavimo procesą 
 

E Vakuumavimas ir sandarinimas 
 

Ištraukia iš maišelio orą ir automatiškai sandarina maišelį po to, kai vakuuminio pakavimo 

procesas yra baigtas. 

F Indikacinė lemputė vakuumui talpoje 
 

Nurodo vakuumavimo procesą  

G Vakuumo talpa 

Ištraukia orą iš talpos 

Naudodami pateiktą vakuumo žarnelę, galite vakuumuoti „Caso“ vakuumo talpos rinkinį. 
 
 
 

13.3 Duomenų plokštelė 
 

Duomenų plokštelę su prijungimo ir eksploatacinių savybių duomenimis galima rasti galinėje 

prietaiso dalyje. 
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14 Naudojimas ir tvarkymas 
 
Šiame skyriuje pateikiama svarbių prietaiso naudojimo įspėjimų. Laikykitės toliau pateikiamų 

įspėjimų, kad išvengtumėte pavojų ir žalos: 
 

14.1 Naudojimo instrukcijos 
 

Po kiekvieno sandarinimo proceso ir prieš paleisdami prietaisą, patikrinkite, ar įrenginys ir visi 

priedai, kurie liečiasi su maistu, yra visiškai švarūs. Vadovaukitės valymo nurodymais, 

pateikiamais skyriuje „Valymas“. 
 
 

1 veiksmas. Atidarykite dangtį ir atvirą maišelio kraštą įdėkite į 

vakuumo kamerą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 veiksmas. Uždarykite dangtį. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 veiksmas. Spauskite, kad išeitų oras (po sandarinimo proceso) 
 
 
 
 
 

14.2 Vakuumo kameros išėmimas 
 

1. Pakelkite vakuumo kamerą ir ją visiškai išimkite. 

2. Norėdami iš naujo įstatyti kamerą, dešinįjį galą įstatykite į dešinįjį griovelio kraštą. 

Įsitikinkite, kad siurbimo antgalis sutaptų su atitinkama anga kameroje ir kad kameros 

padėties nustatymo liežuvėlis būtų įstatytas vietoje. 

3. Dar kartą įsitinkinkite, kad kameros padėtis yra tinkamai nustatyta. 
 
14.3 Maišeliai ir rulonai 

 

Naudokite tik vakuumavimui skirtus maišelius ir rulonus. 
 

Šios specialios folijos medžiaga skiriasi nuo vyniojamosios folijos. 
 

Visi „Caso-Germany“ pateikiami vakuuminio pakavimo rulonai ir maišeliai yra tinkami maistui 

pakuoti vakuuminiu būdu. 

Be to, vakuuminio pakavimo rulonus ir maišelius galima naudoti atitirpdyti ir pašildyti mikrobangų 

krosnelėje iki 70 °C temperatūros. 

Kai naudojami kito gamintojo rulonai ir maišeliai, įsitikinkite, kad juos galima naudoti mikrobangų 

krosnelėje ir ar jie yra tinkami maistui ruošti vakuuminiu būdu. 
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14.4 Išsaugokite maistą naudodami vakuumą. 
 

Prietaisą pastatykite sausoje vietoje. Įsitikinkite, kad sritis priešais įrenginį nėra užblokuota ir 

pakankamai plati, kad joje tilptų maišeliai su maistu. 

1. Sudėkite maistą, kurį norite išsaugoti, į maišelį. 

2.  Nuvalykite ir ištiesinkite atvirą maišelio galą ir užtikrinkite, kad atvirų galų krašteliuose nebūtų 

jokių raukšlių ar bangelių. 

3. Užtikrinkite, kad abu maišelio krašteliai būtų vakuumo kameroje (žr. 1 veiksmą). 

4.  Uždarykite gaubtą ir abiem rankomis stipriai spauskite abu kraštus, kol pasigirs spragtelėjimas 

(žr. 2 veiksmą). 

5. Nuspauskite mygtuką „Vakuum & Schweißen“ (E), atitinkama LED kontrolinė lemputė pradės 
mirksėti, tuomet maišelis bus automatiškai vakuumuotas ir užsandarintas. 

 

6. Po to nuspauskite du gaubto užrakto mygtukus ir procesas bus baigtas (žr. 

3 veiksmą). 

7.  Patikrinkite užsandarinto maišelio išvaizdą – sandarinimo vietoje turi būti siūlė ir negali būti 

jokių raukšlių, nes, antraip, sandarumas gali būti neužtikrintas. 

8.  Jei jums reikia nutraukti vakuumavimo operaciją (pavyzdžiui, dėl netinkamai padėto maišelio), 

pirmiausia nuspauskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti) (C), tuomet gaubti atrakinimo mygtuką. 
 

Atkreipkite dėmesį 
► Neperpildykite maišelio; palikite pakankamai laisvos vietos atvirame maišelio gale, kad 

maišelį būtų galima tinkamai įdėti į vakuumo kamerą. 

►  Nesušlapinkite atviro maišelio galo. Šlapius maišelius gali būti sunku tinkamai užsandarinti. 
 

►   Prieš sandarindami, nuvalykite ir ištiesinkite atvirąjį maišelio galą. Įsitikinkite, kad atviroje 

maišelio srityje nieko nebūtų. Pašaliniai objektai arba raukšlės gali trukdyti tinkamai 

užsandarinti. 

►   Maišelio viduje nepalikite per daug oro. Prieš vakuumuodami, paspauskite maišelį, kad iš jo 

išeitų oro perteklius. Oro perteklius maišelio viduje padidina vakuumo pompos apkrovą ir 

gali nulemti nepakankamą variklio veikimą visam orui iš maišelio ištraukti. 

►   Jei maistas, kurį sandarinate, turi aštrių kraštų (pavyzdžiui, kaulai, spagečiai arba kriauklės), 

apvyniokite kraštus virtuviniu popieriumi, kad išvengtumėte maišelio suplėšymo. 

►   Rekomenduojame per 1 minutę sandarinti po vieną maišelį, kad prietaisas pakankamai 

atvėstų. 

► Vakuuminiu būdu pakuodami skystus maisto produktus (pavyzdžiui, sriubas arba troškinį), 

pirmiausia, prieš dėdami juos į maišelį ir pakuodami vakuuminiu būdu, užšaldykite juos 

kepimo skardoje arba grūdintame inde, pažymėkite ir šaldiklyje sukraukite vieną ant kito, kai 

jie sušals. 
 

►   Blanširuokite daržoves trumpai jas pavirdami verdančiame vandenyje arba mikrobangų 

krosnelėje, atvėsinkite jas, tuomet supakuokite vakuuminiu būdu patogiomis porcijomis. 

►   Norint vakuuminiu būdu supakuoti nešaldytus maisto produktus, reikia palikti du papildomus 

colius maišelio ilgio, kad būtų užtikrinta pakankamai vietos plėtimuisi šaldant. Mėsą arba 

žuvį padėkite ant popierinio rankšluosčio ir pakuokite vakuuminiu būdu su popieriniu 

rankšluosčiu maišelyje – tokiu būdu absorbuosite maisto produktų drėgmę. 
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Atkreipkite dėmesį 
►   Prieš laikydami tokius maisto produktus, kaip tortilijos, lietiniai blynai arba mėsainių 

bandelės, tarp jų dėkite vaškinį arba pergamentinį popierių – tai leis lengviau išimti dalį 

maisto, pakartotinai užsandarinti likusį maistą ir vėl nedelsiant įdėti į šaldiklį. 

►   Vakuuminio pakavimo sistemos negalima tiesiogiai naudoti talpoms ir 

konservavimo indams sandarinti vakuuminiu būdu. 
 

14.5 Vakuuminis pakavimas naudojant maišelių rulonėlį 
 

1.  Išvyniokite foliją iki reikiamo ilgio ir tiksliai bei greitai nukirpkite tinkamo ilgio maišelį. 

2.  Atidarykite dangtį ir vieną maišelio galą uždėkite ant juodos guminės juostelės viršaus, 

tuomet uždarykite dangtį (žr. 1 veiksmą). 

3. Abiem rankomis stipriai spauskite abu kraštus, kol pasigirs spragtelėjimas (žr. 2 veiksmą). 

4.  Nuspauskite mygtuką „Schweißen“ (B), atitinkama LED kontrolinė lemputė pradės mirksėti. 

5. Kai LED lemputė išsijungia, maišelis yra užsandarintas. 

6. Dabar turite įprastinio dydžio maišelį. 
 

Atkreipkite dėmesį 
►  Įsitikinkite, kad maišelis, kurį norite užsandarinti, yra bent 8 cm / 3,1 col. ilgesnis už maistą.  

Dar 2 cm / 0,8 col. ilgis yra reikalingas kiekvieną kartą, kai maišelis naudojamas pakartotinai.  
 
14.6 Užsandarinto maišelio atidarymas 

 

Žirklėmis kirpkite maišelį siūlės viduje. 
 
 
 
 
 

14.7 Jūsų vakuuminio pakavimo sistemos laikymas 
 

Laikykite prietaisą lygioje ir saugioje vietoje, kuri būtų nepasiekiama vaikams. 
 

Atkreipkite dėmesį 
►   Norėdami tinkamai laikyti, šiek tiek priverkite dangtelį, neužfiksuokite jo, nes tai gali 

deformuoti tarpines ir paveikti aparato darbą. 

►  Norėdami atjungti, ištraukite kištuką iš lizdo. 
 

►   Panaudoję arba prieš valymą visuomet atjunkite prietaiso kištuką nuo elektros lizdo. 
 

15 Valymas ir priežiūra 
 

Šiame skyriuje pateikiama daug svarbių prietaiso valymo ir priežiūros įspėjimų. 

Vadovaukitės pateikta informacija, kad išvengtumėte pažeidimų dėl netinkamo prietaiso 

valymo ir užtikrintumėte sklandų veikimą. 
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15.1 Saugos informacija 
 

Dėmesio 
 

Prieš valydami prietaisą, laikykitės toliau pateiktų saugos įspėjimų. 

►   Prietaisą valyti ir maisto likučius šalinti reikia reguliariais intervalais. Jei nepalaikoma 

prietaiso švara, tai turi neigiamos įtakos prietaiso naudojimo trukmei ir gali nulemti 

pavojingą prietaiso būklę, taip pat grybelio ir bakterijų augimą. 

►   Prieš valydami vyno vakuuminio pakavimo prietaisą, jį išjunkite ir atjunkite nuo 

maitinimo lizdo. 

►   Panaudojus sandarinimo juosta būna įkaitusi. Nudegimo pavojus! Palaukite, kol 

prietaisas atvės. 

►   Prietaisui atvėsus, nuvalykite jį. Ilgas laukimas bereikalingai apsunkina valymą ir 

sudėtingais atvejais nuvalyti gali būti neįmanoma. Tam tikromis aplinkybėmis pernelyg 

didelės nešvarumų sankaupos gali net pažeisti prietaisą. 

►  Niekuomet nenardinkite įrenginio į vandenį ar indų ploviklį. 
 

►  Jei drėgmė prasiskverbia į prietaisą, tai gali sugadinti elektroninius komponentus. 

Užtikrinkite, kad į prietaiso vidų negalėtų patekti joks skystis. 
 

►  Nenaudokite jokių agresyvių arba abrazyvinių valymo priemonių arba tirpiklių. 
 

►  Negrandykite sunkiai pašalinamų nešvarumų kietais įrankiais. 
 

►  Prieš vėl naudodami, gerai išdžiovinkite. 
 
15.2 Valymas 

 

   Prietaiso išorė 
 

Nuvalykite prietaiso išorę drėgna šluoste arba kempine ir švelnaus poveikio plovimo priemone. 
 

 Prietaiso vidus 
 

Norėdami išvalyti prietaiso vidų, bet kokius maisto arba skysčių likučius valykite popieriniu 
rankšluosčiu. 

 

   Prietaiso vidus 
 

Išimamą vakuumo kamerą galima plauti po tekančiu vandeniu arba indaplovėje – informacijos 

ieškokite skyriuje Vakuumo kameros išėmimas. 
 

 
 

   Pakavimo maišeliai 
 

Maišelius plaukite šiltame vandenyje, įlašinę indų plovimo skysčio, tada maišelius gerai 

išskalaukite ir palikite gerai išdžiūti prieš pradėdami vėl naudoti. 
 

Dėmesio 
 

► Negalima pakartotinai naudoti maišelių, kuriuose buvo laikoma žalia mėsa, žuvis ar 
riebūs maisto produktai. 
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   Vakuumo sąsaja: 
 

Ištraukite oro nepraleidžiančią kempinės kilpą iš sąsajos ir įdėkite ją į šiltą ir muiluotą 

vandenį, kad galėtumėte saugiai išplauti. 
 

Atkreipkite dėmesį 
►  Prieš vėl surenkant, oro nepraleidžiančią kempinės kilpą, ją reikia kruopščiai išdžiovinti. 

 

►   Iš naujo surinkdami, būkite atsargūs, kad išvengtumėte bet kokio pažeidimo ir 

užtikrintumėte originalią elementų padėtį, jog nebūtų jokio vakuumo nuotėkio. 
 
 
 

16 Gedimų nustatymas ir šalinimas 
 

Šiame skyriuje pateikiama svarbių prietaiso naudojimo įspėjimų. Laikykitės toliau 

pateikiamų įspėjimų, kad išvengtumėte pavojų ir žalos: 
 

16.1 Saugos įspėjimai 
 

Dėmesio 
 

►   Tik gamintojo apmokyti kvalifikuoti elektrikai gali atlikti visus reikiamus elektros 

įrangos remonto darbus. 

►   Netinkamai atlikus remontą, gali kilti pavojus naudotojui, o prietaisas gali būti 

pažeistas. 
 
 
 

16.2 Priežastis ir veiksmas 
 

Atsiradus trikčiai, klaidos kodas rodomas ekrane; jis apibūdina trikties priežastį. 
Klaida Galima priežastis Ištaisymas 

Vakuuminis prietaisas 
neveikia 

Maitinimo kištukas 
neprijungtas 

Prijunkite maitinimo kištuką! 

Maitinimo laidas arba 
kištukas su defektu 

Perduokite prietaisą klientų 
aptarnavimo centrui 

Neveikiantis elektros lizdas Pasirinkite kitą elektros lizdą 

Pirmoji siūlė nukirptoje 
ritinėlio dalyje nepadaroma 

Ritinėlis netinkamoje padėtyje
 

Vadovaukitės veiksmais, 
pateikiamais skyriuje 
„Vakuuminis pakavimas 
naudojant maišelį iš ritinėlio“ 

Iš maišelio neištraukimas 
visas oras 

Ne visas atviro maišelio galas 
yra vakuumo kameroje 

Tinkamai padėkite maišelį  

Maišelis yra su defektu Pasirinkite kitą maišelį 

Ant siūlių ir tarpinių yra 
nešvarumų 

Nuvalykite siūles ir tarpines ir 
bandykite dar kartą, kai jos 
nudžiūs 
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Maišelis netinkamai 
užsandarintas 

Sandarinimo juosta perkaista, 
todėl maišelis lydosi 

Atidarykite įrenginio gaubtą ir 
leiskite jam kelias minutes 
atvėsti

 

Užsandarintame maišelyje 
neišlaikomas vakuumas 

Maišelis yra su defektu Pasirinkite kitą maišelį; ant 
aštrių turinio kraštų užvyniokite 
popierinę servetėlę 

Palei siūlę yra nuotėkių dėl 
raukšlių, trupinių, riebalų arba 
skysčių 

Atidarykite maišelį dar kartą ir 
nuvalykite vidinę maišelio dalį 
bei, prieš vėl sandarindami 
maišelį, pašalinkite pašalinę 
medžiagą, kuri gali būti ant 
sandarinimo juostos 

 
 

Atkreipkite dėmesį 
► Jei problemos negalite išspręsti atlikę prieš tai nurodytus veiksmus, susisiekite su klientų 
aptarnavimo centru. 

 
 

17 Seno prietaiso šalinimas 
 

Dažnai senuose elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose lieka vertingų medžiagų. 

Tačiau juose taip pat yra pažeidžiančių dalių, kurios buvo būtinos jų veikimui 

ir saugumui. 

Jei jos atsiduria kartu su neperdirbamomis atliekomis arba tvarkomos netinkamai, 

jos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl jokiomis aplinkybėmis savo 

seno prietaiso nešalinkite su neperdirbamomis atliekomis. 
 

Atkreipkite dėmesį 
► Senus elektrinius ir elektroninius prietaisus perduokite savo mieste įsikūrusiam 

surinkimo punktui. Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su savivaldybe, vietos 

atliekų surinkimo tarnyba arba pardavėju. 

► Užtikrinkite, kad senas prietaisas būtų saugiai laikomas toliau nuo vaikų, kol jis bus 
pašalintas. 
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