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GRATULÁLUNK

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti
ötlettől magáig a gyártásig ügyelünk az Ön biztonságára. Ennek
ellenére kérjük, hogy az elektromos készülékek használata során
legyen óvatos, és tartsa be a következő utasításokat:
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A VS 8010 VÁKUUMOS
FÓLIAHEGESZTŐ HASZNÁLATÁHOZ

• A készülék első
• Az első használat
használata előtt
előtt győződjön meg
távolítson el, és
róla, hogy a hálózati
környezetkímélő
aljzat feszültsége
módon semmisítsen
megegyezik
meg minden
a készülék alsó részén
csomagolóanyagot
található címkén
és reklámcímkét.
jelzett feszültséggel.
Ellenőrizze
Bármilyen kétség
le a készülék
esetén forduljon
sérülésmentességét.
szakképzett
Semmiképpen ne
villanyszerelőhöz.
használjon sérült
• A készülék használata
készüléket, sérült
előtt figyelmesen
kábelt stb.
olvassa el valamennyi
Ha a tápkábel,
utasítást, és az
a csatlakozó
útmutatót tegye
vagy a készülék
biztonságos helyre
sérült, cseréért
esetleges későbbi
vagy javításért
szükség esetére.
A BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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• FIGYELEM:
forduljon a Catler
szakszervizhez.
Tartsa a készüléket
gyermekektől távol,
• A készüléket
hogy megóvja
áthelyezése, tisztítása
őket a sérüléstől.
vagy eltárolása
Akadályozza meg,
előtt győződjön
hogy a gyermekek
meg róla, hogy
játsszanak
ki van kapcsolva,
a készülékkel.
kihűlt, és a tápkábel
A készüléket
ki van húzva az
csak felnőttek
aljzatból. A hálózati
használhatják.
kábelt mindig
a csatlakozódugónál, • Ezt a készüléket
ne a kábelnél
kizárólag háztartási
fogva húzza ki.
használatra tervezték.
gyermekektől távol,
A készülék nem
hogy megóvja őket
való kereskedelmi
a sérüléstől.
használatra. Ne
használja a szabadban.
• A készüléket,
A készülék levegő
a tápkábelt és
elszívására való.
a villásdugót soha
Ne kapcsolja be az
ne mártsa vízbe vagy
elszívást anélkül,
más folyadékba.
hogy megfelelően
• Kizárólag a gyártó
rögzítené a zacskót
által javasolt
a légmentesítő
tartozékokat
nyílásra.
használja.
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• Ne érjen hozzá
a varrathoz
közvetlenül
a létrehozása
után. Égési sérülés
fenyeget.
• Ne érjen hozzá
a tömítőszalaghoz,
a gumiszalaghoz vagy
a habtömítéshez,
nehogy kárt tegyen
benne. Ezek az
alkatrészek a stabil
varrat létrehozása
során felforrósodnak.
Ne érjen hozzájuk
közvetlenül a varrat
létrehozása után.
• A digitális mérleg
maximális tömege
2 kg. Annak
érdekében, hogy
a mérleg pontos
legyen, ne tegyen
rá semmilyen nehéz
tárgyat. Ellenkező
esetben az érzékelő

megsérülhet. Ha
a mérleget hosszabb
ideig nem használja,
csavarozza le, és
vegye le az alapzatról.
Tegye el az erre
kialakított helyre
a készülék alján.

A BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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FIGYELMEZTETÉS:
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
NE MÁRTSA VÍZBE VAGY MÁS
FOLYADÉKBA.
HASZNÁLAT ELŐTT TELJESEN TEKERJE
LE A TÁPKÁBELT.
FIGYELMEZTETÉS:
EZ A JEL AZT JELZI, HOGY A KÉSZÜLÉK
KETTŐS SZIGETELÉSSEL RENDELKEZIK
A VESZÉLYES HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
HOZZÁFÉRHETŐ RÉSZEK KÖZÖTT.
JAVÍTÁS ESETÉN CSAKIS AZONOS
PÓTALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON.
FIGYELMEZTETÉS:
FORRÓ FELÜLET.
A HOZZÁFÉRHETŐ FELÜLETEK
HŐMÉRSÉKLETE MAGASABB
LEHET, HA A KÉSZÜLÉK
MŰKÖDÉSBEN VAN.
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
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Ismerkedjen meg
a VS 8010 vákuumos
fóliahegesztővel
CATLER RECOMMENDS
ASSEMBLING
YOUR FOOD
SAFETY
PROCESSOR
FIRST FP 8010
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ISMERKEDJEN MEG A VS 8010 VÁKUUMOS
FÓLIAHEGESZTŐVEL
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1. Légmentesítő szalag
Tegye a zacskó nyitott részét erre
a szalagra. A készülék kiszívja a levegőt
a zacskóból.

9. Tolókapcsoló
A légmentesítés (VAC) vagy a mérés/
készenléti üzemmód (IDLE/SCALE)
kiválasztására szolgál.

2. Szívószelep
A szívószelep kiszívja a levegőt
a zacskóból, edényből vagy palackból.
Ne takarja le ezt a szelepet.
Ha edényből vagy palackból szeretné
kiszívni a levegőt, helyezze rá a szelepre
a mellékelt csövet.

10. Zacskóvágó
Lehetővé teszi, hogy a zacskókat igényei
szerinti formára alakítsa. A zacskóvágót
helyezze a készülék hátsó részén levő
nyílásba.

3. Tömítőszalag
A gumiszalaggal együtt tömíti a zacskót
a keletkező hő segítségével.
4. Gumiszalag
A zacskó lezárására szolgál.
5. Habtömítés
Megakadályozza, hogy elszívás közben
a levegő visszaáramoljon a zacskóba.
6. Elektromágneses zár
Az elektromágneses zár két részből –
mágnesből és elektromágnesből – áll.
Ez a készülék a hagyományos zár helyett
elektromágneses zárat használ. Ennek
eredményeképpen erősebb és stabilabb
varrat jön létre. Amint légmentesítés
és a varrat létrehozása befejeződött, az
elektromágneses zár automatikusan
kiold. Így könnyebben kiveheti a zacskót.
7. Az elemtartó rekesz fedele
Az elemek csak a mérleg tápellátására
szolgálnak. A mérleget akkor is
használhatja, ha a tápkábel ki van húzva.
Tegyen be 2x AAA elemet az elemtartó
rekeszbe. A behelyezésnél figyeljen
a helyes polaritásra. Az elemeket
a csomag nem tartalmazza.

11. AC csatlakozás a hálózati tápellátáshoz
A hálózati tápellátás csatlakozójába dugja
be a tápkábelt. Győződjön meg róla, hogy
a hálózati aljzat feszültsége megegyezik
a készülék alsó részén található címkén
jelzett feszültséggel.
12. DC csatlakozás 12V tápellátáshoz
12V TÁPELLÁTÁS
A készülék 12V tápellátásra szolgáló
csatlakozással is rendelkezik. Használjon
standard univerzális 12V összekötő kábelt
12V-os csatlakozóval (pl. szivargyújtó, ill.
12V aljzat az autó csomagtartójában, ha van
ilyen). Utazás közben vagy nyaraláskor is
fontos, hogy az élelmiszerek mindig frissek
legyenek.
Dugja be a csatlakozódugót a 12V aljzatba,
a másik végét pedig csatlakoztassa a 12V
tápellátás nyílásába. Ne csatlakoztassa
a készüléket a 12V aljzatba, amikor a motort
beindítja. Azzal károsíthatja a berendezést.
A kábel nem a csomag része.

MEGJEGYZÉS
Ne csatlakoztassa a készüléket
24 voltos aljzatba.

8. Mérleg
A mérleg az élelmiszerek mérésére
szolgál. A mérleget elforgatással
kicsavarhatja, és elhelyezheti a készülék
alsó részében, ha nem fogja használni.

ISMERKEDJEN MEG A VS 8010 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐVEL
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1. A mérleg rögzítése
(a felső részen a kijelző mellett, az ábrán
nem szerepel)
2. LCD-kijelző
Megjeleníti a mért élelmiszerek súlyát.
3. SCALE gomb
A mérleg be-/kikapcsolására szolgál.
4. MODE gomb
A mértékegység kiválasztására szolgál – g
/ kg / oz / lb. A gomb nyomogatásával
kiválaszthatja a mértékegységet.
5. TARE gomb
Az élelmiszerek pontos mérésére,
viszonyított mérésére szolgál.
6. FOOD gomb
Az élelmiszerek típusának kiválasztására
szolgál. A FOOD gombbal választhat
a „MOIST” (nagyobb víz- vagy
létartalmú élelmiszerek) vagy a „DRY”
(száraz, vagy nagyon alacsony
víztartalmú élelmiszerek) lehetőségek
közül. A megfelelő élelmiszertípus
kiválasztásával biztosíthatja a legjobb
eredményeket. Az alapértelmezett
beállítás a „DRY”.

10. NORMAL/GENTLE kontroll-lámpák
11. VAC SEAL gomb
A levegő elszívására és a tömítővarrat
létrehozására szolgál. Várjon kb. 30
másodpercig, mielőtt újra használja.
12. STOP gomb
A készülék éppen folyamatban levő
funkciójának azonnali leállítására szolgál.
13. VAC/MARINATE gomb
Edények vagy palackok légmentesítésére
szolgál.
Tartsa lenyomva a gombot a MARINATE
üzemmód bekapcsolásához. A gomb
kigyullad, és az egész művelet alatt
világít.

7. DRY/MOIST kontroll-lámpák
8. SEAL gomb
Tömítővarrat létrehozására szolgál
a zacskón. Várjon kb. 30 másodpercig,
mielőtt újra használja.
9. SPEED gomb
A légmentesítés sebességének
megválasztására szolgál. A SPEED
gombbal választhat a „NORMAL“ vagy
a „GENTLE“ (törékeny élelmiszerek) közül.
Az alapértelmezett beállítás a „NORMAL”.
A jobb ellenőrzés érdekében bármikor
megnyomhatja a SEAL gombot az
elszívás befejezéséhez és a tömítővarrat
létrehozásához.

ISMERKEDJEN MEG A VS 8010 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐVEL
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A VS 8010 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐ FUNKCIÓI
AZ ÉLELMISZEREK FRISSESSÉGÉNEK
MEGŐRZÉSE
Használja ki új Catler VS 8010 vákuumos
fóliahegesztője előnyeit. Ezek a készülékek
már több éve segítenek az élelmiszerek
frissen tartásában, akár a hűtőszekrényben,
akár a mélyhűtőben, akár az éléskamrában
tárolja őket. A Catler VS 8010 vákuumos
fóliahegesztő a hagyományos tárolási
módszerekhez képest akár 5-szörösére is
növelheti az élelmiszerek élettartamát, és
innovatív kialakításának köszönhetően
ráadásul mérlegként is szolgál. Tegye
a vákuumos fóliahegesztőt a konyhapultra,
hogy mindig kéznél legyen. Így könnyen
értékelheti megbízhatóságát és
praktikusságát. A legjobb segédeszköze lehet
így a konyhában.
AZ ÉLELMISZEREK ÉLETTARTAMÁNAK
MEGHOSSZABBÍTÁSA
A hagyományos élelmiszertárolási
módok az élelmiszert kiteszik a levegő
hatásának, ami miatt az élelmiszerek
idővel elvesztik ízüket és tápértéküket.
Ráadásul a levegőben baktériumok,
gombaspórák és élesztőgombák terjednek,
amelyek miatt az élelmiszer nagyon hamar
megromlik. A vákuumos fóliahegesztő
lényege a levegő kiszívása, és egy olyan
tömítővarrat létrehozása a zacskón, amelyen
keresztül nem jut be levegő, ezáltal olyan
baktérium sem, amitől az étel megromlana.
Az élelmiszerek megőrzik ízüket és
minőségüket, és akár ötször tovább is frissek
maradnak.
KÍMÉLETESSÉG
A vákuumos fóliahegesztő lehetővé teszi,
hogy amikor a bevásárlásból hazaér, azonnal
biztonságosan eltárolhassa az élelmiszert,
amit különben gyorsan fel kellene használnia.
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Így a heti étrendet előre megtervezheti.
Gyorsan és könnyen eltárolhatja a romlékony
élelmiszereket, vagy a ritkábban
használt élelmiszerek élettartamát
meghosszabbíthatja.
AZ ADAGOK ELLENŐRZÉSE FOGYÓKÚRA
ALATT
Készítse el minden zacskóba reggeli-,
ebéd- vagy vacsoraadagját. Írja rá a zacskóra
az összetételt és a kalóriamennyiséget.
A fogyókúra többé nem lesz probléma.
PÁCOLÁS
A légmentesítési folyamat során a pórusok
kitágulnak. Tegye a zacskóba a húst és
a páclét, és alig 20 perc alatt kész a pácolt
hús, nem kell egy éjszakát várnia.
FELKÉSZÜLÉS A NYARALÁSRA
Készítse el előre az ételt és légmentesítse,
ezzel értékes időt nyer, amelyet a családjával
vagy barátaival tölthet.
NEM CSAK ÉLELMISZEREKHEZ
ALKALMAS
A zacskóban tárolhat ezüstöt is, ami
a levegőn idővel elveszti csillogását. Tegye
zacskóba dokumentumait vagy egyéb
fontos dolgait, ha evezős kirándulásra vagy
kempingezni megy. Szárazak és azonnal
használhatóak maradnak. És még helyet is
megtakarít a csomagban.

A VS 8010 vákuumos
fóliahegesztő
használata
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A VS 8010 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐ HASZNÁLATA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt távolítson el
a készülékről minden csomagolást,
reklámmatricát/címkét. Győződjön meg
róla, hogy a csomagból kivett minden
tartozékot (vákuumos fóliahegesztő
beépített mérleggel, tápkábel, légelszívó
tömlő, 5x zacskó és 1 tekercs zacskó az
élelmiszerek tárolására). Ellenőrizze, nem
sérült-e a készülék vagy valamelyik tartozéka.
A külső felületet törölje le kevés
mosogatószerrel kevert meleg vízben
megnedvesített szivaccsal.

LÉGMENTESÍTÉS ÉS
A TÖMÍTŐVARRAT LÉTREHOZÁSA
1. Vegye ki a tápkábelt a csomagból.
Csatlakoztassa a kábelt az AC-nyílásba,
majd dugja be a kábel csatlakozódugóját
a hálózati aljzatba. Kigyulladnak
a kontroll-lámpák.
2. Óvatosan fordítsa a tolókapcsolót
mindkét oldalon „VAC” állásba. Fontos,
hogy a kapcsolókat egyszerre fordítsa
el. Annak érdekében, hogy a vákuumos
fóliahegesztőt helyesen tudja használni,
fontos, hogy mindkét kapcsoló azonos,
„VAC” állásban legyen, ha légmentesíteni
akar, és tömítővarratot akar létrehozni.
3. Emelje fel a felső részt. Tegye a zacskó
nyitott végét a szívószelep melletti
légmentesítő szalagba. Győződjön meg
róla, hogy a zacskó tiszta, és laposan van
elhelyezve. Ne takarja le a szívószelepet.
4. Hajtsa le a felső részt.
5. Szükség esetén nyomja meg a FOOD
gombot, és válassza ki a „MOIST”
(nagyobb víz- vagy létartalmú
élelmiszerek) opciót.
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6. Szükség esetén nyomja meg a SPEED
gombot, és válassza a GENTLE
sebességet, ha törékeny élelmiszereket
tartalmazó zacskót légmentesít.
7. Nyomja meg a VAC SEAL gombot, és
nyomja le erősen a készülék széleit
mindkét kezével, a „PUSH” jelzésű
helyeken. Egy kattanást hall, ahogy az
elektromágneses zár lezár.
8. A VAC SEAL gomb kigyullad, és a készülék
elkezdi kiszívni a levegőt.
9. Amint a levegő távozott a zacskóból,
a készülék megkezdi a varrat
létrehozását, és a SEAL gomb gyullad ki.
10. Amint a SEAL gomb kialszik, egy
kattanást hall, és az elektromágneses zár
kiold. Ezután emelje fel a felső részt, és
vegye ki a zacskót.

MEGJEGYZÉS
Nyomja meg a STOP gombot, ha
azonnal be akarja fejezni az készülék
éppen folyamatban lévő funkcióját.

TÖMÍTŐVARRAT LÉTREHOZÁSA
LÉGMENTESÍTÉS NÉLKÜL
1. Végezze el az előző, „Légmentesítés és
a tömítővarrat létrehozása” részben leírt
1 – 4. lépéseket.
2. Nyomja meg a SEAL gombot, és nyomja
le erősen a készülék széleit mindkét
kezével, a „PUSH” jelzésű helyeken. Egy
kattanást hall, ahogy az elektromágneses
zár lezár.
3. A készülék megkezdi a tömítővarrat
létrehozását.
4. Amint a SEAL gomb kialszik, egy
kattanást hall, és az elektromágneses zár
kiold. Ezután emelje fel a felső részt, és
vegye ki a zacskót.

A MÉRLEG HASZNÁLATA
MEGJEGYZÉS
Ha csak a SEAL gombot nyomja meg,
nem kerül sor légmentesítésre.

•

EDÉNY LÉGMENTESÍTÉSE
1. Tegye az élelmiszert egy légmentesítésre
alkalmas edénybe. Helyezze fel a fedelet.
2. Óvatosan fordítsa a tolókapcsolót
mindkét oldalon „VAC” állásba. Fontos,
hogy a kapcsolókat egyszerre fordítsa
el. Annak érdekében, hogy a vákuumos
fóliahegesztőt helyesen tudja használni,
fontos, hogy mindkét kapcsoló azonos,
„VAC” állásban legyen, ha légmentesíteni
akar.
3. Tegye bele a szívófej egyik végét az
edény fedelének közepébe. A másik
végét tegye rá a szívószelepre.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati
aljzatba. Nyomja meg röviden a VAC/
MARINATE gombot az edényben lévő
levegő kiszívásához. A gomb a szívás
közben villogni fog. Ha be akarja fejezni
a légmentesítési folyamatot, nyomja meg
a STOP gombot.
5. Amint a légmentesítési folyamat véget ér,
a légmentesítés automatikusan megáll.
Először az edényből vegye ki a tömlőt,
majd a készülékből.

•

•

•

•

•
MEGJEGYZÉS
Ha az edényt mikrohullámú sütőbe
teszi, vegye le a fedelét, hogy elkerülje
a veszélyes helyzeteket.
Vegye ki az ételt az edényből. Nyomja
meg és tartsa lenyomva az edény
gombját, vagy forgassa a fedélen lévő
kezelőgombot OPEN irányba, míg
a levegő szökése abbamarad.

Amikor először csomagolja ki
a vákuumos fóliahegesztőt, a mérleg
az aljában van. Forgassa a mérleget az
óramutató járásával ellentétes irányba,
hogy lecsavarja. Aztán tegye rá a felső
részen lévő tartóra, és forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba.
A felületét ne nyomja nagy erővel,
nehogy megsérüljön az érzékelő, amely
gondoskodik a mérés pontosságáról.
Csatlakoztassa a tápkábelt a fenti
utasításoknak megfelelően. A mérleget
elemmel is működtetheti hálózati
csatlakozás nélkül. Tegyen be 2x AAA
elemet az elemtartó rekeszbe. Ügyeljen
a megfelelő polaritásra.
Óvatosan fordítsa a tolókapcsolót
mindkét oldalon „IDLE/SCALE” állásba.
Fontos, hogy a kapcsolókat egyszerre
fordítsa el. Annak érdekében, hogy
a vákuumos fóliahegesztőt helyesen
tudja használni, fontos, hogy mindkét
kapcsoló azonos, „IDLE/SCALE” állásban
legyen, ha mérni akar.
Nyomja meg a „SCALE“ gombot a mérleg
bekapcsolásához. Az LCD kijelzőn
megjelenik egy „0“. A MODE gombbal
válassza ki a mértékegységet.
A mérni kívánt élelmiszereket tegye
a mérlegre, és az LCD-kijelző megjeleníti
az értéket.
Ha folyadékot akar mérni, tegye
a felületre először az edényt, aztán
nyomja meg a TARE gombot a kijelző
lenullázásához, hogy a folyadékot
helyesen tudja megmérni.

MEGJEGYZÉS
Ha a készüléket nem használja,
győződjön meg róla, hogy
a csúsztatható kapcsolók a két oldalán
„IDLE/SCALE” állásban vannak.

A VS 8010 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐ HASZNÁLATA
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FIGYELEM
A mérési és
a légmentesítési
funkciót nem
lehet egyszerre
használni.
TARE GOMB
Az élelmiszerek pontos mérésére, viszonyított
mérésére szolgál.
1. A felületre tegyen egy üres edényt,
amelyben mérni fog.
2. Nyomja meg a TARE gombot. Az edény
súlya eltűnik a kijelzőről, és „0” jelenik
meg.
3. Az edénybe tegye a mérni kívánt
élelmiszert. Az LCD-kijelzőn megjelenik
a súlyuk. Szükség esetén nyomja meg
újra a TARE gombot, az LCD-kijelzőn újra
megjelenik egy „0”, és mérheti a további
élelmiszereket anélkül, hogy az előzőket
ki kellett volna venni.
Ha az LCD-kijelzőn „0” jelenik meg,
miközben a felület üres, nyomja meg
a TARE gombot a mérleg reseteléséhez.

A KALIBRÁLÁSI FOLYAMAT
1. Nyomja meg a SCALE gombot a mérleg
bekapcsolásához.
2. Amint a kijelzőn megjelenik a „0”,
nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „2000.0g” felirat.
3. Nyomja meg újra a MODE gombot.
A kijelzőn megjelenik a „CAL“ – „2000.0g“
felirat.
4. Tegye a 2000 grammos súlyt a mérleg
közepére. Várjon néhány másodpercig.
Amikor megjelenik a kijelzőn a „PASS”
felirat, ez azt jelenti, hogy a kalibrálás
sikeresen megtörtént.

MEGJEGYZÉS
A mérhető maximális súly 2 kg.
Ne lépje túl a maximális súlyt.
A mérési érzékelő sérülésének
megakadályozása és a mérési
pontosság biztosítása érdekében az
élelmiszert tegye óvatosan a mérleg
közepére. A mérési pontosság
biztosítása érdekében a bekapcsolást
követően várjon kb. 30 másodpercig
a méréssel. Az üzemi hőmérséklet
10 °C és 30 °C között van.

TARTOZÉKOK
KALIBRÁLÁS
A mérleg a gyártáskor kalibrálási folyamaton
meg keresztül. Ha a mérés pontatlan,
végre kell hajtani a kalibrálási folyamatot.
A kalibráláshoz egy hitelesített
2000 grammos súlyra van szükség.
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A vákuumos fóliahegesztő olyan
tartozékokkal rendelkezik, melynek
köszönhetően a legjobb eredményeket éri el.

ZACSKÓK (KÜLÖN KAPHATÓK)
Speciális rovátkolt kialakításuk segít
gyorsabban és hatékonyabban kiszívni
a levegőt a zacskóból. A zacskó többrétegű
szerkezete megfelelő védelmet nyújt, ami óv
a levegővel, nedvességgel való érintkezéstől,
valamint az esetleges égési sérüléstől is,
a tömítővarrat ugyanis a létrehozása után
nagyon forró. A zacskók különböző méretben
kaphatók.

MEGJEGYZÉS
Ne használja újra a zacskót, különösen,
ha előzőleg nyers hús, hal vagy
zsíros élelmiszer volt benne. Ne
használja újra a zacskót, ha előzőleg
ételkészítésre vagy mikrohullámú
sütőben történő melegítésre
használta.

PALACKRA VALÓ FEJEK (KÜLÖN
KAPHATÓK)
A palackra való fejeknek köszönhetően
meghosszabbíthatja a folyadékok, pl.
vörösbor, szénsavmentes italok vagy olaj
felhasználási idejét, és ezek az illatukat is
megőrzik.

LÉGMENTESÍTHETŐ EDÉNYEK (KÜLÖN
KAPHATÓK)
Speciális edények, amelyek légmentesítésre
valók, és alkalmasak élelmiszerek, pl.
muffin, péksütemény, folyadék vagy
száraz élelmiszerek tárolására. Az edények
formája és mérete különböző. Tárolhatja
őket konyhaasztalon, hűtőben vagy
éléskamrában. A pácolóedény ideális
élelmiszerek pácolására. Időt takarít meg
– a pácolás ezzel a módszerrel csak néhány
percig tart, szemben a hagyományos
módszerrel.
A gyártó által javasolt valamennyi edényt
használhatja pácolásra. Javasoljuk, hogy
szögletes edényt használjon, kevesebb
páclére lesz szüksége. Az edényt ne tegye
a mélyhűtőbe. A könnyű edények előfőzött
hús, adagolt étel vagy uzsonna tárolására
alkalmasak.

MEGJEGYZÉS
Mielőtt edénybe teszi és légmentesíti
az élelmiszereket, várja meg, míg
teljesen kihűlnek. Ellenkező esetben
az élelmiszerek megduzzadhatnak.

MEGJEGYZÉS
Soha ne használja a fejet PET vagy
egyéb műanyag palackhoz. Soha
ne légmentesítsen szénsavas italt
tartalmazó palackot. A gáz elszívása
miatt a palack deformálódhat, és
nyitáskor felrobbanhat.

A VS 8010 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐ HASZNÁLATA
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Tippek és tanácsok
ASSEMBLING YOUR FOOD PROCESSOR FP 8010

TIPPEK ÉS TANÁCSOK
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

A zacskóba ne tegyen túl sok élelmiszert.
A zacskót legfeljebb a 2/3-áig töltse,
hagyjon elég szabad helyet az élelmiszer
és a varrat között.
Győződjön meg róla, hogy a zacskó
nyitott vége száraz. Ha a zacskó nyitott
vége nedves, vagy folyadék van ott,
nehéz lesz létrehozni a varratot.
A levegő kiszívása az élelmiszereket
tartalmazó zacskóból nem helyettesíti
a varrat létrehozására szolgáló termikus
folyamatot. A légmentesítés után
az élelmiszereket jellegük szerint
kell tárolni, azaz mélyhűtőben vagy
hűtőszekrényben.
Győződjön meg róla, hogy a zacskó
nyitott vége tiszta, nincs rajta idegen
tárgy, ránc, vagy a varrat létrehozását
akadályozó hajlat.
Ha nagyobb darabokat dolgoz fel, és
szeretné elkerülni a zacskó ráncosodását,
óvatosan simítsa ki a zacskót, amikor
beteszi a légmentesítő szalagba.
Ha a zacskóba spagettit, evőeszközöket
vagy más éles tárgyat tesz, és szeretné
megakadályozni, hogy a zacskó
kilyukadjon, csomagolja be ezeket
papírtörlőbe. Zacskó helyett edényt is
használhat.
Ha edényt használ, hagyjon kb. 2,5 cm
szabad helyet az edény felső részén.
A legjobb eredményt akkor éri el, ha
légmentesítés előtt a gyümölcsöket
egy kis időre lefagyasztja, a zöldségeket
blansírozza.
Hagyja a készüléket kb. 30 másodpercig
hűlni, mielőtt újra használja.
Ha nem biztos benne, hogy a varrat
megfelelő, készítsen újat.
A legjobb eredmény érdekében csak
a gyártó által javasolt zacskókat és
edényeket használja.

•

•

A zacskóban lévő élelmiszereket ne
melegítse mikrohullámú sütőben.
Ez veszélyes.
Ha nagyobb méretű élelmiszereket
mér, tegyen a mérlegre egy edényt.
Nyomja meg a TARE gombot a kijelző
lenullázásához, mielőtt az élelmiszert az
edénybe teszi.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK
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AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE
Tárolás hűtőszekrényben (5 °C ± 2 °C hőmérséklet)
Élelmiszer

Normál tárolási idő

A légmentesítéstől számított
tárolási idő

Hús

2–3 nap

8–9 nap

Halak és a tenger
gyümölcsei

1–3 nap

4–5 nap

Hőkezelt hús

4–6 nap

10–14 nap

Zöldség

3–5 nap

7–10 nap

Gyümölcs

5–7 nap

14–20 nap

Tojás

10–15 nap

30–50 nap

Tárolás mélyhűtőben (-16 °C – -20 °C hőmérséklet)
Élelmiszer

Normál tárolási idő

A légmentesítéstől számított
tárolási idő

Hús

3–5 hónap

1 év

Halak és a tenger
gyümölcsei

3–5 hónap

1 év

Tárolás szobahőmérsékleten (25 °C ± 2 °C hőmérséklet)
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Élelmiszer

Normál tárolási idő

A légmentesítéstől számított
tárolási idő

Kenyér

1–2 nap

6–8 nap

Rizs / liszt

3–5 hónap

1 év vagy több

Földimogyoró / babok

3–6 hónap

1 év vagy több

Tea

5–6 hónap

1 év vagy több

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

Ápolás és tisztítás
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ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy
a tápkábel ki van húzva a hálózatból.
1. Ne mártsa a vákuumos fóliahegesztőt
vízbe vagy más folyadékba. Akadályozza
meg, hogy víz kerüljön a hálózati
tápellátás vagy a 12 V tápellátás
nyílásába.
2. A tisztításhoz ne használjon durva
tisztítószereket, ezekkel megkarcolhatja
a felületet.
3. A külső felületet törölje le kevés
mosogatószerrel kevert meleg vízben
megnedvesített szivaccsal.
4. Papírtörlővel törölje le az élelmiszert vagy
folyadékot a légmentesítő nyílásról.
5. Használat előtt győződjön meg róla, hogy
a készülék száraz.
6. A mérési érzékelő biztosítja a mérés
pontosságát. Óvatosan törölje le száraz
törlőkendővel. Ne nyomja túl nagy
erővel. A mérőfelületet a tisztítás előtt
eltávolíthatja.

FIGYELEM
A készüléket,
a tápkábelt és
a villásdugót
soha ne mártsa
vízbe vagy más
folyadékba.
TÁROLÁS
A vákuumos fóliahegesztőt száraz, jól
szellőző helyen tárolja vízszintes helyzetben.
Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyat.
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Problémamegoldás
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PROBLÉMAMEGOLDÁS
Miután a tápkábelt csatlakoztatta
a hálózati aljzatba, nem történt semmi.
Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem
sérült.
Győződjön meg róla, hogy a tápkábel
mindkét vége megfelelően van
csatlakoztatva a fali aljzatba és a nyílásba.
A vákuumos fóliahegesztő be van
kapcsolva, de a légmentesítés funkció
nem működik.
Győződjön meg róla, hogy a fedél zárva és az
elektromágneses zár rögzítve van.
Győződjön meg róla, hogy a zacskó nyitott
vége helyesen van betéve a légmentesítő
szalagba.
A készüléket hagyja 30 percig hűlni, mielőtt
újra használja.
A zacskóból távozott a levegő, de néhány
pillanat múlva visszatért.
Ellenőrizze, nem lyukas-e a zacskó. Ha igen,
használjon másik zacskót.
Ellenőrizze a varratot. A varrat hajlatai
árthatnak a tömítésnek, és így a levegő
visszajuthat a zacskóba. Ha hajlatok vannak
a varratban, vágja fel a zacskó hegesztett
végét, és készítsen új varratot.
A varrat helye nedves volt, és a varrat hibás
lett. Vágja le a zacskó hegesztett végét, és
a nyitott végről törölje le a nedvességet.
Válassza a „MOIST” opciót, és légmentesítsen
újra.
Az élelmiszert hosszabb ideig tárolta, és
a zacskó gázzal van tele. Az élelmiszer
megromolhatott. Dobja ki a zacskót és
a tartalmát is.
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HIBAELHÁRÍTÁS

MEGJEGYZÉS
A túlmelegedés elkerülése
érdekében hagyja a készüléket kb.
30 másodpercig hűlni, mielőtt újra
használja. Hagyja a fedelet nyitva
légmentesítés előtt.
Ha a zacskó szétolvad, a tömítősáv túl
forró lehet. Hagyja a készüléket kb.
30 másodpercig hűlni, mielőtt újra
használja.
A lehető legjobb eredmény elérése
érdekében ne használja újra a zacskót,
különösen, ha előzőleg nyers hús, hal
vagy zsíros élelmiszer volt benne. Ne
használja újra a zacskót, ha előzőleg
ételkészítésre vagy mikrohullámú
sütőben történő melegítésre
használta.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus
berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és
újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. A fentiek alternatívájaként az EU
országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az
eladóhelyen is leadható. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges
negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati
hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő
megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat
a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért
forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.
Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.
Fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.
Az eredeti nyelv: cseh.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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