
Návod na použitie

Pred použitím si prečítajte tento Návod na použitie.
Dodržujte všetky varovania a pokyny.

Uchovajte tento Návod na použitie pre budúce použitie.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia

Ručná vákuovačka je inovačný výrobok určený na zlepšenie skladovania v mrazničke.  
Obsahuje jedinečnú ručnú vákuovačku, ktorá odstráni vzduch z vákuových vrecúšok 

do mrazničky. Skladovanie potravín s ručným vákuovým systémom pomáha uchovať štruktúru 
a vzhľad čerstvých potravín tým, že prakticky vylúči nebezpečenstvo spálenia mrazom 

a oxidačné atmosféry.

Úvod:

Ručná vákuovačka

SÚČASTI:

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Vákuovačka
1 Odsávanie vzduchu
2 Odnímateľná nádržka
3 Tlačidlo „ON“
4 Kryt batérií

Vákuové vrecúško 
5 Zipsový uzáver
6 Vzduchový ventil
7 Dekoratívna vrstva
8 Maximálne plnenie
9 Štítok na označenie

• Vákuovačka nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Nepoužívajte vákuovačku na žiadne časti tela (osôb ani zvierat).
• Vákuovačka je určená iba na použitie so špeciálnymi vákuovými vrecúškami do mrazničky.
• Nečerpajte zámerne tekutiny cez vákuovačku.
• Neponárajte vákuovačku do vody ani inej tekutiny.
• Vákuovací systém nie je náhrada chladenia ani mrazenia. Rýchlo sa kaziace potraviny skladujte 
vhodným spôsobom.
• Pred opätovným použitím vákuové vrecúška dôkladne vypláchnite a vysušte.
• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je vhodný pre priemyslové aplikácie.
• Nemiešajte staré a nové batérie. Nevyhadzujte staré batérie do odpadu z domácností. 
Pri likvidácii postupujte podľa odporúčaní miestnych úradov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozmery výrobku: 220×82×60 mm
Veľkosť vrecúška: 5 rôznych veľkostí - 220x210 mm, 260x280 mm, 220x340 mm
                                                          260x340 mm, 300x340 mm
Batérie: 6 x 1,5 V (1 A)
Výstupné napätie: 9 V
Výstupný výkon: 12,5 W
Maximálny vákuový tlak: -0,625 Bar (-62,5 Kpa)
Sací výkon: ≥8 l/min

Výdržné napätie: AC 500 V (min),10 mA (max)
Izolačný odpor: DC 500 V 10 MΩ (min)

Prevádzková relatívna vlhkosť: 5~95 % relatívna vlhkosť
Prevádzková teplota vákuovačky: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota vákuovačky: -20 až +85 °C

(Platí v Európskej únii a v ostatných európskych krajinách so systémami 
triedenia odpadov)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že je zakázané likvidovať 
tento výrobok (vrátane batérií) ako odpad z domácností. Miesto toho ho odovzdajte 
na príslušné zberné miesto pre recyklovanie elektrického a elektronického zariadenia. 
Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť prípadným negatívnym 
následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť 
v dôsledku nesprávnej manipulácie s odpadom vzniknutým týmto výrobkom. 
Recyklovanie materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje.

Podrobnejšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate od obecnej rady, 
služby pre likvidáciu odpadu z domácností alebo v obchode či v mieste, 
kde ste tento výrobok zakúpili.



POKYNY NA POUŽITIE: RIEŠENIE PROBLÉMOV:

ČISTENIE A ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ TIPY:

Ručná vákuovačka pracuje so zipsovým uzáverom a vzduchovým ventilom na vákuovom 
vrecúšku. Po odstránení vzduchu sa vrecúško stiahne okolo potravín. Tento systém prakticky 
vylučuje spálenie vzduchového ventilu mrazom počas skladovania v mrazničke.
1. Naplňte a utesnite vákuové vrecúško do mrazničky.
2. Vrecúško položte rovno na stôl a uistite sa, aby nad čiarou maximálneho plnenia alebo pod 
vzduchovým ventilom neboli žiadne potraviny.
3. Hrot/špičku vákuovačky pritlačte na vzduchový ventil.
4. Stlačte tlačidlo „ON“ na odsatie vzduchu z vrecúška. Hneď ako sa vrecúško pevne stiahne 
okolo potravín, uvoľnite tlačidlo „ON“. Vzduch odsávajte cca 10-15 sekúnd podľa objemu 
vrecúška.
5. Potraviny okamžite zamrazte (suché potraviny nevyžadujú zamrazenie).

Vákuovačka 
sa nespustí 
pri stlačení 
tlačidla 
„ON“.

Batérie sú vybité alebo nie 
sú správne nainštalované.

1. Vrecúško nie je úplne zatvorené.

2. Vzduchový ventil nie 
je na rovnom povrchu.

3. Špička pre odsávanie vzduchu 
a vzduchový ventil nie sú v tesnom 
kontakte.

4. Na vzduchový ventil je vyvíjaný 
prílišný tlak.

5. Potraviny nie sú vo vrecúšku 
riadne rozložené.

6. Príliš rýchlo uvoľnené tlačidlo 
„ON“.

1. Batérie sú slabé, motor beží 
pomaly.

2. V zipse sú zachytené častice 
potravín.

3. Zips nie je úplne utesnený.

4. Vzduchový ventil nie 
je zatvorený.

Skontrolujte batérie. Uistite sa, 
že batérie sú nainštalované 
so symbolmi +/- v správnej polohe 
podľa značenia na kryte batérií. 
Nainštalujte nové batérie.

1. Otvorte vrecúško a znova 
zatvorte zips. Prejdite prstami po 
celom zipse a uistite sa, že je celý 
zatvorený.
2. Položte znova vrecúško tak, 
aby vzduchový ventil ležal rovno 
na stole a pod vzduchovým 
ventilom neboli žiadne potraviny.

3. Uistite sa, že špička pre 
odsávanie vzduchu je vystredená 
a položená rovno na vzduchový 
ventil. Použite mierny tlak.

4. Mierny tlak je všetko, čo je 
potrebné. Príliš veľa tlaku môže 
obmedziť prietok vzduchu.

5. Rozložte znova potraviny tak, 
aby nepresahovali čiaru plnenia a 
neboli pod vzduchovým ventilom.

6. Počkajte niekoľko sekúnd, až 
kým neuvidíte, že sa vrecúško 
sťahuje okolo potravín. Uistite 
sa, že vákuovačka je nepretržito 
pritlačená na vzduchový ventil. 
Vrecúško by sa malo úplne stiahnuť 
do 20 sekúnd.
1. Nainštalujte šesť nových 
alkalických batérií AA.
2. Pokiaľ nie je možné častice 
úplne odstrániť, skúste iné 
vrecúško.

3. Otvorte vrecúško a znova 
zatvorte zips. Prejdite prstami po 
celom zipse a uistite sa, že je celý 
zatvorený.
4. Odsajte znova vzduch z 
vrecúška. Stlačte ihneď prstami 
stred vzduchového ventila, aby ste 
zaistili utesnenie.

Vákuovačka 
sa spustí, 
ale vrecúško 
sa nestiahne 
okolo 
potravín.

Stiahnutie 
vákuového 
vrecúška do 
mrazničky 
okolo potravín 
trvá viac ako 
20 sekúnd 
alebo sa 
po odsatí 
vzduchu 
uvoľní.

1. Vákuovačka:
Vákuovačku utrite vlhkou handričkou. Neponárajte vákuovačku do vody. Vákuovačka nie je 
vhodná na použitie v umývačke riadu.
2. Odnímateľná nádržka:
Nádržku je potrebné odobrať a vyčistiť, pokiaľ obsahuje tekutinu. Nádržku jednoducho vyskrutkujte 
v smere šípky na vákuovačke. Na čistenie používajte mydlovú vodu. Pred opätovným nasadením ju 
nechajte vyschnúť na vzduchu.
3. Umývanie vákuového vrecúška:
Otočte vrecúško naruby a jemne ho umyte bežným prostriedkom na umývanie riadu, aby ste 
odstránili všetky zvyšky potravín. Utrite vrecúško suchou handričkou a pred opätovným použitím ho 
nechajte dôkladne vyschnúť. Dajte pozor, aby ste neodreli ventil. NEPOUŽÍVAJTE umývačku riadu.
4. Výmena batérií:
1. Dajte dole kryt batérií.
2. Kryt batérií vrátite späť stlačením západky. Vymeňte šesť alkalických batérií AA tak, aby symboly 
+/- zodpovedali značeniu na kryte batérií.

• Nepoužívajte vákuovačku nepretržito po dlhý čas. Odčerpávajte vákuum v krátkych dávkach  
    a pred každou dávkou počkajte pár sekúnd.
• Nepoužívajte vákuovačku pre tekuté potraviny. Najprv ich predmrazte, aby boli pevné.
• Odporúčame ovocie a zeleninu pred vákuovým balením olúpať.
• Aby bolo možné vákuové vrecúška účinne vyčistiť, zabaľte pred vákuovým balením mastné  
    potraviny, ako je napríklad mäso a ryby, do bežného vrecúška do mrazničky.
• Neodporúčame skladovať potraviny s ostrými hranami, ako sú napríklad kosti, alebo potraviny 
    s veľkým množstvom vody alebo s práškom (napr. múka) v prípade, že vzduchový ventil je  
    poškodený.

Problém: Možná príčina: Riešenie:


