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VAKUMATORIUS GUZZANTI GZ 300 

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 

Sutaupykite daugiau laiko: Jūs galite pasiruošti maisto ruošimui savaitę į priekį, pasiruoškite maisto produktus ir užvakuumuokite 

juos. 

Marinuokite maistą daug greičiau: Vakuuminė pakuotė atveria maisto poras, todėl jūs galite maistą užmarinuoti daug greičiau nei 

įprastai – pakanka vos 20 minučių, kad maistas būtų išsimarinavęs, nebereikės laukti visą naktį. 

Padarykite pasisedėjimus su svečiais linksmesniais: Vakumanoriaus dėka galite iš anksto pasiruošti užkandžius vakarui, jie nepraras 

kokybės ir skonio, taip sutaupysite savo laiką ir galėsite daugiau laiko praleisti su svečiais. 

Mėgaukitės sezoniniu maistu: Vakumatoriaus dėka galite išlaikyti labai greitai gendančius ar retai naudojamus produktus šviežiais 

daug ilgiau. 

Maisto porcijų kontrolė: Ant maisto paketų užsirašykite kalorijų skaičių, taip galėsite kontroliuoti sunaudojimų kalorijų kiekį. 

Apsaugokite daiktus: Išvykų metu užvakumuotas maistas apsaugos Jūsų daiktus nuo galimo susitepimo, taip pat bus minimizuojamas 

sąlytis su oru. 

 

SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS 

Naudojant elektrinius prietaisus visada reikia imtis bendrųjų atsargumo priemonių:  

 Perskaitykite visas instrukcijas.  

 Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, patikrinkite ar ant jo nurodyta įtampa atitinka vietos maitinimo tinklo įtampą.  

 Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.  

 Naudojant prietaisą šalia vaikų arba kai prietaisu naudojasi vaikai, reikalinga atidi priežiūra.  

 Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo kuomet juo nesinaudojate ar prieš valant. Prietaisas skirtas naudotis tik namų 

sąlygomis.  

 Nenaudokite prietaiso su sugadintu laidu bei kištuku arba jei prietaisas buvo numestas ar kitokiu būdu pažeistas. Nenaudokite 

prietaiso drėgnomis rankomis.  

 Norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo, niekada netraukite už laido ar pačio prietaiso.  

 Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Bet koks kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.  

 Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nesiliesų su įkaitusiais paviršiais ir būtų padėtas taip, kad jis niekur nekabotų ir, kad už jo 

nebūtų galima užkliūti ir pargriūti.  

 Nedėkite prietaiso šalia įkaitusių dujų ar elektros degiklių bei ant įkaitusios kaitlentės.  

 Nenaudokite jokių vakuumavimui nepritaikytų maišų bei priedų.  

 Norėdami įjungti prietaisą, visada pirmiausia kištuką įkiškite į elektros lizdą ir tik tuomet junkite patį prietaisą. Norėdami 

išjungti - visų pirma išjunkite patį prietaisą ir tik tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nebandykite patys remontuoti šio prietaiso.  

 Laikykite prietaisą vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.  
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 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs ar kaip kitaip sugadintas. Saugokite šias instrukcijas. 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS 

 

 

1. Išjungimo mygtukas 2. Sandarinimo mygtukas 3. Maisto nustatymų reguliavimo mygtukas 4. Greičio nustatymo mygtukas 5. 

Plombavimo mygtukas 6. LED indikatorius 7. Atidarymo mechanizmas 8. Uždarymo mechanizmas 9.Vakuumavimo plokštė 

10.Sandarinimo juosta 11.Hermetiška kempinė 12. Sandarinimo tarpinė 13.Vakuumo antgalis 14. Vakumavimo užtaiso mygtukas 

 

NAUDOTOJO VADOVAS 

 

VAKUUMATORIAUS NAUDOJIMAS TURINT SPECIALŲ MAIŠELĮ 

 Įkiškite prietaiso kištuką į maitinimo šaltinį; 

 Sudėkite produktus į maišelį; 

 Atidarykite prietaiso dangtelį; 

 Uždėkite maišelio atvirą galą ant vakuumatoriaus taip, kad kraštas būtų virš vakuumavimo kameros. 

 Uždarykite viršutinį dangtį ir paspauskite tvirtai; 

 Įjunkite prietaisą; 

 Paspauskite vakuumavimo mygtuką.  

 

VAKUUMATORIAUS NAUDOJIMAS TURINT MAIŠELIUS RULONE 

 Įkiškite prietaiso kištuką į maitinimo šaltinį; 

 Atsikirpkite norimo ilgio maišelį; 

 Atidarykite prietaiso dangtelį; 
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 Uždėkite atkirpto maišelio vieną galą ant vakuumatoriaus sandarinimo juostos, bet nekiškite į vakuuminę kamerą ir 

įsitikinkite, jog maišelis nedengia oro įleidimo angos; 

 Uždarykite viršutinį dangtį ir paspauskite tvirtai.; 

 Įjunkite prietaisą; 

 Taip užlydisite vieną maišelio galą; 

 Įdėkite produktus į maišelį; 

 Padėkite maišelį su produktais taip, kad neužlyditas maišelio kraštas būtų virš vakuumavimo kameros; 

 Uždarykite viršutinį dangtį ir paspauskite tvirtai; 

 Paspauskite vakuumavimo mygtuką. 

 

VAKUUMATORIAUS NAUDOJIMAS TURINT VAKUUMAVIMO INDELĮ 

 Įkiškite prietaiso kištuką į maitinimo šaltinį; 

 Prijunkite prie įrenginio specialų vamzdelį, kurio dėka užsandarinamas vakuumavimo indelis. 

  Paspauskite vakuumavimo mygtuką. 

 

PATARIMAI: 

 Vakuuminis pakavimas naudojamas ir ne maistui. Išlaikykite stovyklavimo reikmenis, pavyzdžiui, degtukus, pirmosios 

pagalbos reikmenis ir drabužius švarius ir sausus. Išsaugokite sidabro ir smulkių kolekcionuojamų daiktų blizgesį. 

 Negalima vakuumiškai pakuoti objektų su aštriais galais, pavyzdžiui, žuvų kaulų ir kietų kriauklių! Aštrūs galai gali pradurti 

ir suplėšyti maišelį 

 Nedėkite per daug produktų į maišelį. 

 Palikite pakankamai vietos maišelio atvirame gale, kad būtų patogiau pakloti ant vakuumavimo kameros. 

 Maišelyje nepalikite per daug oro. Prieš vakuumavimą suspauskite maišelį, kad išeitų oro perteklius. Dėl per didelio oro 

kiekio maišelyje vakuuminis siurblys perkraunamas, dėl to varikliui gali neužtekti galios iš maišelio ištraukti visą orą! 

 Prieš sandarinimą atvirą maišelio galą gerai išvalykite ir ištiesinkite. Įsitikinkite, jog nesusidarė raukšlių ir klosčių. Kitu 

atveju bus sunku sandariai suklijuoti maišelį. 

 Negalima drėkinti atviro maišelio galo. Šlapias maišas blogai ištirps ir nesusiklijuos! 

 Siūloma vakuumuoti po vieną maišelį kas 1 minutę, kad prietaisas pakankamai pailsėtų. 

 Jei vakuuminio pakavimo technika supakavote šviežius maisto produktus, jūros gėrybes ar maltą mėsą, laikykite juos tik 

šaldiklyje ar šaldytuve. 

 Jei vakuumuojate džiovintą maistą, įsitikinkite, jog jis labai gerai išdžiovintas. Kitu atveju gali būti tikimybė atsirasti 

pelėsiams. 

 Jei norite tokiu būdu supakuoti virtą maistą, leiskite jam pirmiausia atvėsti iki kambario temperatūros (žemesnės nei 40°C). 

 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

 Baigę naudotis prietaisu, visuomet jį išvalykite. 

 Prieš valydami prietaisą, visada išjunkite jį. 

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kokį kitą skystį. 

 Nenaudokite aštrių įrankių valyti prietaisui, nes jie gali subraižyti paviršių. 
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 Prietaiso išorę nuvalykite drėgnu skudurėliu ar kempine su šiek tiek indų plovikliu. 

 Norėdami išvalyti įrenginio vidų, iššluostykite maisto ar skysčių likučius popieriniu rankšluosčiu. 

 Gerai išdžiovinkite prietaisą prieš naudodami jį kitą kartą. 

 

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS 

PRIETAISAS NEĮSIJUNGIA 

1. Patikrinkite ar šviečia lemputė.  

2. Įsitikinkite, jog elektros lizdas puikiai veikia.  

3. Patikrinkite ar maitinimo laidas tinkamai įkištas į elektros lizdą.  

4.  Patikrinkite ar maitinimo laidas yra tinkamai įkištas į prietaisą.  

5. Jei patikrinus prietaisą jis funkcionuoja, tačiau nedega lemputė, prietaisas veikia puikiai, tačiau sugedo lemputė.  

6.  Jei viską patikrinus prietaisas vis vien neveikia, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo atstovą. 

 

ORAS NEVISIŠKAI IŠSIURBIAMAS IŠ MAIŠELIO 

1. Patikrinkite ar maišelis tinkamai nukirptas ir paruoštas naudojimui. 

2.  Pasirūpinkite, jog maišelis nebūtų susiraukšlėjęs.  

3. Įsitikinkite, jog maišelis nėra įplyšęs.  

4. Įsitikinkite, jog maišelis gerai įstatytas į vakuumatorių. 

5.  Patikrinkite ar dangtis gerai uždarytas. 

6. Patikrinkite ar tarpikliai yra gerai įstatyti ir ar jie yra tinkami naudojimui (nėra drėgni bei nėra ant jų pašalinių medžiagų). 

7.  Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.  

8. Pamėginkite naudoti kitą maišelį.  

9. Jei vis dar tinkamai neišsisiurbia oras - kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo atstovą. 

 

MAIŠELIS GERAI NEUŽSISANDARINA 

1. Patikrinkite vakuumatoriaus sandarinimo juostą.  

2. Patikrinkite ar didelio turinio maišelis neturi tam įtakos (pamėginkite užsandarinti tuščią maišelį). Jei įsitikinsite, jog 

perkrautras maišelis gerai neužsisandarina - sandarinkite mažiau prikrautus maišelius. 

3. Pasirūpinkite, jog maišelis nebūtų susiraukšlėjęs. 

4. Pamėginkite naudoti kitą maišelį. 

5.  Jei vis dar maišelis gerai neužsisandarina - kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo atstovą. 

 

PO VAKUUMAVIMO MAIŠELIS PUČIASI 

1. Laikykite vakuumuotus produktus tinkamoje aplinkoje (kambario temperatūroje, šaldytuve, šaldiklyje ir pan.) priklausomai 

nuo produktų tipo.  

2. Kai kurie neperdirbti, žali produktai (tokie kaip česnakai, svogūnai ir pan.) išskreidžia garus.  

3. Stenkitės išsiurbti kuo daugiau oro.  

4. Stenkitės produktus laikyti vienoje terpėje (kambario temperatūroje, šaldytuve arba šaldiklyje). 

 

ORAS NUOLAT SIURBIAMAS 



5 
 

1. Įsitikinkite, jog tarpikliai yra tinkamai įdėti.  

2. Pravalykite tarpiklius. Prieš naudojant gerai juos išdžiovinkite.  

3. Jei visa tai nepadeda - pakeiskite tarpiklius. 

 

PO VAKUUMAVIMO ORAS NUTEKA 

1. Maišelis gali būti su defektu. Naudokite kitą maišelį.  

2. Įsitikinkite ar produktai nesugadino maišelio. Aštrių briaunų produktams (tokiems kaip pjaustyta žuvis su aštriomis ašakomis, 

austrės ir pan.) naudokite vienkartinius plastikinius maišelius.  

3. Naudokite iš anksto paruoštus vakuumavimui produktus.  

4. Blogai uždarytas maišelis. Iš naujo supakuokite ir užlydikite maišelį.  

5. Produktų kiekis maišelyje gali būti per didelis. Sandarinkite mažiau prikrautus maišelius.  

6. Laikui bėgant, vakuumuotame maišelyje slėgis gali sumažėti. Tačiau jei maišelis greitai (po 1 - 2 dienų) atsilaisvino, tai jis buvo 

pažeistas ar blogai užsandarintas. Užsandarinkite produktus dar kartą naujame maišelyje. 

 

PRODUKTŲ GALIOJIMO LAIKAS 

ŠALDYTUVE (5±3°C) NEUŽVAKUUMUOTAS UŽVAKUUMUOTAS 

Raudona mėsa 3-4 dienos 8-9 dienos 

Balta mėsa 2-3 dienos 6-8 dienos 

Žuvis 1-3 dienos 4-5 dienos 

Kepta mėsa 3-5 dienos 10-15 dienų 

Minkštasis sūris 5-7 dienos 20 dienų 

Kietasis sūris 1-5 dienos 60 dienų 

Vaisiai 5-7 dienos 14-20 dienų 

Daržovės 1-3 dienos 7-10 dienų 

Sriuba 2-3 dienos 8-10 dienos 

Makaronai/ryžiai 2-3 dienos 6-8 dienos 

Kremniniai desertai 2-3 dienos 8 dienos 

 

ŠALDIKLYJE  (-18±-2°C) NEUŽVAKUUMUOTAS UŽVAKUUMUOTAS 

Mėsa 4-6 mėnesiai 15-20 mėnesių 

Žuvis 3-4 mėnesiai 10-12 mėnesių 

Daržovės 8-10 mėnesių 8-24 mėnesiai 

 

KAMBARIO 

TEMPERATŪROJE (25±2°C) 

NEUŽVAKUUMUOTAS UŽVAKUUMUOTAS 

Šviežia duona 1-2 dienos 8-10 dienos 

Biskvitai 4-6 mėnesiai 12 mėnesių 

Nevirti makaronai/ryžiai 5-6 mėnesiai 12 mėnesių 

Miltai 4-6 mėnesiai 12 mėnesių 

Džiovinti vaisiai 3-4 mėnesiai 12 mėnesių 

Malta kava 2-3 mėnesiai 12 mėnesių 

Arbatžolės 5-6 mėnesiai 12 mėnesių 

Arbata su pienu 1-2 mėnesis 12 mėnesių 

 

NEKENKSMINGAS APLINKAI ŠALINIMAS 

Jūs galite apsaugoti gamtą. Nepamirškite gerbti vietinių teisės aktų: perduokite neveikiančius elektroninius prietaisus 

atitinkančioms institucijoms. 


