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ratu Ia I t1 fl k 
az uj vs 8011 vakuumos f61iahegeszt6 megvasarlasahoz. 

GRATULALUNK 



AZ ON BIZTONSAGA AZ ELSO HELYEN 

Tisztaban vagyunk vele, milyen fontos a biztonsag, ezert a 
kezdeti otlett61 magaig a gyartasig ugyelunk az On biztonsagara. 
Mindazonaltal kerjuk, az elektromos eszkozok hasznalatanal 6vatosan 
jarjon el, es tartsa be a kovetkez6 utasftasokat: 

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK A VS 8011 VAKUUMOS 
FOLIAHEGESZTO HASZNALATAHOZ 

• Ezt a keszuleket 
8 evnel id6sebb 
gyermekek es 
csokkent fizikai, 
szellemi vagy 
mentalis kepessegu 
szemelyek csak 
felugyelet alatt 
hasznalhatjak, vagy 
ha tajekoztattak 
6ket a keszulek 
biztonsagos 
hasznalatar61 es 
tisztaban vannak 
az esetleges 
veszelyekkel. 

• AZ ON BIZTONSAGA AZ ELSO HELYEN 

• A gyermekeknek tilos 
a keszulekkel jatszani. 

• A felhasznal6 altai 
vegzett tisztftast es 
karbantartast nem 
vegezhetik gyerekek 
felugyelet nelkul. 

• Ha tapkabel serult, 
a cseret bfzza 
szervizkozpontra, 
hogy el keru lje 
veszelyes helyzetek 
kialakulasat. Serult 
hal6zati kabellel 
a keszuleket tilos 
hasznalni. 



• A keszulek hasznalata 
el6tt figyelmesen 
olvassa el valamennyi 
utasftast, es az 
utmutat6t tegye 
biztonsagos helyre 
esetleges kes6bbi 
szukseg esetere. 

• Az els6 hasznalat 
e16tt gy6z6dj6n meg 
r61a, hogy a hal6zati 
aljzat feszultsege 
megegyezik a 
keszulek als6 reszen 
talalhat6 cfmken 
jelzett feszultseggel. 
Barmilyen ketseg 
eseten forduljon 
szakkepzett 
villanyszerel6h6z. 

• A keszulek els6 
hasznalata e16tt 
tavolftson el, es 
kornyezetkfmel6 
m6don semmisftsen 
meg minden 
csomagol6anyagot 
es reklamcfmket. 
Ellen6rizze, nem 
serult-e a keszulek. 
Ha a keszulek serult, 
hagyja abba a 
keszulek hasznalatat 
es forduljon a Catler 
szakszervizhez. Ne 
javftsa a keszuleket 
onmaga. A keszulek 
nem tartalmaz 
felhasznal6 altai 
javfthat6 reszeket. 

AZ ON BIZTONSAGA AZ ELSO HELYEN 



• A keszuleket 
egyenes, tiszta e·s 
szaraz feiUleten 
hasznalja. Fontos, 
hogy a keszuleket 
vfzszintesen helyezze 
el. Ne hasznalja a 
keszuleket nedves, 
gyulekony vagy 
robbanasveszelyes 
kornyezetben. 

• Ne hasznalja es ne 
tegye a keszuleket 
forr6 feluletekre vagy 
h6forrasokra vagy 
azok kozelebe. 

• A keszuiE~ket, a 
tapkabelt es a 
villasdug6t soha ne 
martsa vfzbe vagy 
mas folyadekba. 

• Kizar6lag a gyart6 
altai javasolt 
tartozekokat 
hasznalja. 

• A keszuleket 
athelyezese, tisztltasa 
vagy eltarolasa e16tt 
gy6z6djon meg 
r61af hogy ki van 
ka peso Iva, ki h u It, es a 
tapkabel ki van huzva 
az aljzatb61. A hal6zati 
kabelt mindig a 
csatlakoz6dug6nal, 
ne a kabelnel fogva 
huzza ki. 

• Ezt a keszuleket 
kizar61ag haztartasi 
hasznalatra terveztek. 
Ne hasznalja a 
szabadban. 

• Ne hasznalja a 
keszuleket1 ha nedves 
a keze. 



• A keszulek leveg6 
elszlvasara vol 
tervezve. Ne 
kapcsolja be az 
elszfvast anelkut 
hogy megfelel6en 
rogzftene a zacsk6t a 
legmentesft6 nyflasra. 

• Legalabb 20 
masodpercig hagyja 
lehulni a keszuleket 
az egyes elszfvasi 
ciklusok kozott. Ne 
hasznalja a keszuiE~ket 
25 egymast kovet6 
ciklusnal tovabb. 
Ezutan hagyja a 
keszuleket legalabb 
30 percig lehuln·i, 
miel6tt ujra 
hasznalna. 

• Ne erjen hozza a 
varrathoz kozvetlenul 
a letrehozasa utan. 

Egesi serulest 
szenvedhet. 

• Ne erjen hozza a 
tomft6szalaghoz, a 
gumiszalaghoz vagy 
a habtomlteshez, 
nehogy kart tegyen 
benne. Ezek az 
alkatreszek a stabil 
varrat letrehozasa 
saran felforr6sodnak. 
Ne erjen hozzajuk 
kozvetlenul a varrat 
letrehozasa utan. 

• Hasznalat kozben ne 
nyomja tul er6sen a 
keszulek tete jet, hogy 
ne seruljon meg. 

• Ogyeljen arra, hogy 
ne keruljon folyadek a 
tomft6 csatlakozasba. 

AZ ON BIZTONSAGA AZ ELSO HELYEN 
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ISMERKEDJEN MEG A VS 8011 VAKUUMOS 
FOLIAHEGESZTOVEL 

1 

2 

3 

4 

5 

7 
8 ----

9 ------------~ 
10 

1. Reteszek 
2. Gumiszalag 

A zacsk6 lezarasara szolgal. 

3. Felso hab to mites 
Megakadalyozza, hogy elszlvas kozben a 
levego visszaaramoljon a zacsk6ba. 

4. Tekercstart6 rekesz 
5. Pengetart6 

Biztosftja a penge biztonsagos mozgasat. 

6. Zacsk6vag6 
Lehet6ve teszi, hogy a zacsk6kat igenyei 
szerinti formara alakftsa. 

ISMERKEDJ EN MEG A VS 8011 VAKUUMOS F6LIAHEGESZTOVEL 
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7. Legmentesito szalag 
Tegye a zacsk6 nyitott reszet erre a 
szalagra. A keszulek kiszfvja a leveg6t a 
zacsk6b61. 

8. Also hab tomites 
Megakadalyozza, hogy elszfvas kozben a 
leveg6 visszaaramoljon a zacsk6ba. 

9. Zar6szalag 
A gumiszalaggal egyutt lezarja a zacsk6t 
a keletkez6 h6 segltsegevel. 

1 o. Zar6szalag a datum belyegzesehez 
11. Biztonsagi kapcsol6 
12. Datum belyegzo 



lllusztrcki6 nelkUI 
Tapkabel 
Halozati vezetek tarolo (a keszu lek aljan 
talalhat6) 
Kivagas a kabelvezeteshez (a kes.zOiek aljan 
talalhat6) 

MEGJEGYZES 
A csomag tartalma: 30 x 600 cm-es 
tekercs es 5 db 20 x 30 cm-es zacsk6. 

KEZELOELEMEK 

1 

9 ·-
2 

3 

4 

1. Szivoszelep levego elszivasara 
palackb61 vagy tartalyb61 

A tartalyb61 va16 leveg6 elszfvas eseten 
csatlakoztassa a legszfv6 tom lot a 
szfv6szelephez. 

2. FAVORITE gomb 

A kedvenc program es beallftasok 
elmentesere szolgal. 

3. PULSE gomb 

A zacsk6b61 val61egszfvasra szolgal. 

4. Kijelzo 

5. Tekero gomb 

Funkci6 kivalasztasara szolgal. 

C:at:ler 

Q Q 
•fte Ca C-al 

5 6 7 

6. DATEgomb 

A datum zacsk6ra nyomtatasahoz szolgal. 

7. CANCEL gomb 

Megszakftja a jelenleg folyamatban lev6 
funkci6t. 

ISMERKEDJEN MEG A VS 8011 VAKUUMOS FOLIAHEGESZTOVEL 



KIJELZO 1 2 3 4 

5 6 7 8 

1. VACUUMING & SEALING funkcio: 
levego elszlvasa es varrat kialakltasa 

2. SEALING funkcio: zar6varrat kialakltasa 

3. BLOW funkcio: legszlvas zacsk6ba 

4. CANISTER funkcio: leveg6 elszfvasa 
palackb61 vagy tartalyb61 

5. MARINATE funkcio: elelmiszer 
marinalasa 

6. VACUUM SPEED: szfvasi sebesseg 
kivalasztasa 

7. DRY I WET: szaraz elelmiszerek@ vagy 
vfztartalmu elelmiszerek kiva lasztasa@ 

8. PULSE funkcio: leveg6elszlvas zsakb61 
varrat kia lakftasa nelkUI 

ISMERKEDJ EN MEG A VS 8011 VAKUUMOS F6LIAHEGESZTOVEL 



A VS 801 1 VAKUUMOS FOLIAHEGESZTO FUNKCIOI 
ELELMISZEREK FRISSESSEGENEK 
MEGORZESE 
Hasznalja ki uj Catler VS 8011 vakuumos 
f61iahegeszt6je elonyeit. Ezek a keszulekek 
mar tobb eve segftenek az elelmiszerek 
frissen tartasaban, akar a hutoszekrenyben, 
akar a melyhut6ben, akar az eleskamraban 
tarolja 6ket. A CatlerVS 8011 vakuumos 
f61iahegeszt6 a hagyomanyos m6dszerekhez 
kepest akar otszor is meghosszabbftja 
az elelmiszerek tarolasi idejet. Tegye a 
vakuumos f61iahegeszt6t a konyhapultra, 
hogy mindig keznellegyen. fgy konnyen 
ertekelheti megbfzhat6sagat es 
praktikussagat. A legjobb segedeszkoze lehet 
fgy a konyhaban. 

AZ ELELMISZEREK ELETTARTAMANAK 
MEGHOSSZABBiTASA 
A hagyomanyos elelmiszertarolasi 
m6dszerek az elelmiszert kiteszik a leveg6 
hatasanak, ami miatt az elelmiszerek 
id6vel elvesztik fzuket es tapertekuket. 
Raadasul a leveg6ben bakteriumok, 
gombasp6rak es elesztogombak terjednek, 
amelyek miatt az elelmiszer nagyon hamar 
megromlik. A vakuumos f61iahegeszt6 
lenyege a leveg6 kiszfvasa, es egy olyan 
t6mft6varrat letrehozasa a zacsk6n, amelyen 
keresztl.il nem jut be leveg6, ezaltal olyan 
bakterium sem, amit61 az etel megromlana. 
Az elelmiszerek megorzik fzuket es 
min6seguket, es akar otszor tovabb is frissek 
maradnak. 

K[MELETESSEG 
A vakuumos f61iahegeszt61ehet6ve teszi, 
hogy amikor a bevasarlasb61 hazaer, azonnal 
biztonsagosan eltarolhassa az elelmiszert, 
amit kulonben gyorsan fel kellene hasznalnia. 
fgy a heti etrendet el6re megtervezheti. 
Gyorsan es konnyen eltarolhatja a 
romlekony elelmiszereket, vagy a ritkabban 
hasznalt elelmiszerek elettartamat 
meghossza bbfthatja. 

PACOLAS 
A legmentesftesi folyamat soran a p6rusok 
kitagulnak. Tegye a zacsk6ba a hust es a 
paclet, es alig 20 perc alatt kesz a pacolt hus, 
nem kell egy ejszakat varnia. 

FELKESZO LES A NYARALASRA 
Keszftse el el6re az etelt es legmentesftse, 
ezzel ertekes id6t nyer, amelyet a csaladjaval 
vagy barataival tolthet. 

NEM CSAK ELELMISZEREKHEZ 
ALKALMAS 
A zacsk6ban tarolhat ezustot is, ami a 
leveg6n id6vel elveszti csillogasat. Tegye 
zacsk6ba dokumentumait vagy egyeb 
fontos dolgait, ha evez6s kirandulasra vagy 
kempingezni megy. Szarazak es azonnal 
hasznalhat6ak maradnak. E.s meg helyet is 
megtakarft a csomagban. 

A VS 8011 VAKUUMOS FOLIAHEGESZTO FUNKCIOI 







A VS 801 1 VAKUUMOS FOLIAHEGESZTO HASZNALATA 

AZ ELSO HASZNALAT ELQTT 
Az else haszm31at elott tavolftson el a keszulekr61 minden esomagolast, reklammatrieat/ 
dmket. Vegye ki az osszes tartozekot a esomagolasb61 (1 x folia vakuumhegeszto, 1 x 30 
x 600 em tekeres es 5 db 20 x 30 em zaesk6). Ellenorizze, nem serult-e a keszulek vagy 
valamelyilk tartozeka. 

A ku lso feluletet torolje le keves mosogat6szerrel kevert melleg vfzben megnedvesftettt 
szivaeesa I. 

A FUNKCIOK ATTEKINTESE 

Jel Funkcio Leiras 

t VACUUMING& Szilard elelmiszert tartalmaz6 zaesk6b61 val6 legszfvasra 

h!(r SEALING szolgal, majd zar6varratot hoz letre. 

-y-7(r SEALING Tomftovarrat es zaesk6 letrehozasara szolgal. 

• BLOW A levego zaesk6ba szfvasara es a zar6varrat letrehozasara 

L~7(r szolgal. Finom etelekhez (sutemenyek, tortak, kekszek stb.). 

6 
CANISTER Levego elszfvasa palaekb61 vagy tartalyb61. 

MARINATE Elelmiszerek p«kolasa. A vakuumzaesk6ban torteno paeolas 

~ J) gyorsabb. 

~~ 

~+ PULSE A levego elszfvasara szolgal tomftovarrat letrehozasara 
nelkul. Levego elszfvasa, amfg a PULSE gomb levan nyomva. 
Ez a funkci6 akkor hasznos, ha a levego elszfvasat szeretne 

szabalyozni. 

ELSZVASISEBESSEG 

Jel Sebesseg Leiras 

Nagy sebesseg Kemeny elelmiszerekhez, peldaul sargarepa, zeller, alma, di6 
stb. 

Kozepes Lagy elelmiszerekhez, peldaul hushoz, kolbaszhoz, 
sebesseg sonkahoz, bananhoz stb. 

Alaesony Finom vagy vfztartalmu elelmiszerekhez, peldaul malna, 
sebesseg szeder, sa lata, desszertek stb. 

A VS 8011 VAKUUMOS F6LIAHEGESZT6 HASZNALATA 



MEGJEGYZES 
A sebesseg a kovetkez6 funkci6knal 
allfthat6 be: VACUUMING&SEALING, 
BLOW, CANISTER, MARINATE. 
Kulonosen torekeny vagy alacsonyabb 
vfztartalmu elelmiszerek eseten 
hasznalja inkabb a PULSE funkci6t, 
majd a SEALING funkci6t a zar6varrat 
kialakitasara 

AZ ELELMISZER KIVALASZTASA 
Jel Elelmiszerfajta Leiras 

@ Szaraz Altalanos zar6varrat 
elelmiszerek kialakftasi id6 

megfelel a legtobb 
szaraz etelhez. 

@ Vfztartalmu A zar6varrat 
elelmiszerek kialakftasanak ideje 

meghosszabbodik, 
hogy eros varrat 
alakuljon ki. 

MEGJEGYZES 
Az elelmiszerfajta a kovetkez6 
funkci6knal allfthat6 be: 
VACUUMING&SEALING, SEALING, 
BLOW. 

ALAP VEZERLQELEMEK 
CANCELgomb 
Nyomja meg a CANCEL gombot, ha 
azonnal be akarja fejezni az keszulek eppen 
folyamatban lev6 funkci6jat. 

Tekerogomb 
A teker6 gombbal valassza ki a funkci6t. 
Nyomja meg a teker6 gombot a va lasztas I 
beallftas meger6sftesehez. 30 masodperc 
van a valasztas I beallftas meger6sitesere. 
30 masodpere utan a CANCEL gomb roviden 
villog, es a funkei6t es annak beallftasait ujra 
ki kell valasztani. 

Biztonsagi kapcso16 
Ez biztosftja a vakuumhegeszt6 keszu lek 
biztonsagos hasznalatat. A vakuumhegeszt6 
hasznalatahoz a biztonsagi kapesol6t 
CLOSED helyzetbe kell allftani. Ezutan 
a kijelz6 kigyullad, es vezerelheti es 
hasznalhatJa a keszuleket. 

HASZNALAT 

Tekercs behelyezese vakuumhegesztobe 
Tavolftsa el a szalagot a tekeres veger61 es 
a tekereset helyezze be a vakuumhegeszt6 
belsejebe. 
Emelje fel a pengetart6t, es huzza at a tekeres 
veget a tart6 alatt. 
Helyezze vissza a tart6t. A vakuumhegeszt6 
ezutan hasznalatra kesz. 

Tapkabel 
Minden hasznalat el6tt mindig huzza ki 
teljesen a tapkabelt, es vezesse at a keszulek 
aljan talalhat6 nyflason. Csatlakoztassa a 
tapkabelt a hal6zati aljzatba. 

FIGYELEM: 
Semmi esetre sem szabad kinyitni 
a vakuumhegeszt6 tetejet, amfg 
a biztonsagi retesz a CLOSED 
pozfci6ban van. Serules es a keszulek 
visszafordfthatatlan ka rosodasanak 
veszelye all fenn. 

YACSKO KIALAKITASA 
1. A zacsk6 letrehozasahoz fontos, hogy a 

tekeres megfelel6en legyen behelyezve 
a vakuumhegeszt6be. Tovabbi 
informcki6k a uTekercs behelyezese 
vakuumhegesztobe" reszben. 

2. Tekerjen le elegend6 f61iat a tekeresr61. 
Javasoljuk, hogy legalabb 8 em-re i tobb 
f61iat tekerjen le, mint az etel hossza. 
A MARINATE funkci6nal1 0 - 15 em es 
a BLOW funkei6nal legalabb 15 em-rei 
tobbet tekerjen I e. 

A VS 8011 VAKUUMOS FOLIAHEGESZTO HASZNALATA 



3. Az egyik kezevel fogja meg a pengetzrt6t, 
a masik kezevel pedig vagja el a tekercset 
ugy, hogy a pengot balr61 jobbra (vagy 
jobbr61 balra) csusztatja. 

4. Helyezze a levagott folia egyik veget a 
zar6szalagra, es hajtsa ra a fels6 reszt. 

5. Fordftsa a biztonsagi kapcsol6t a CLOSED 
helyzetbe. A kijelz6 vilagftani kezd. 

6. A teker6 gomb segftsegevel valassza ki a 
SEALING funkci6t. A kijelz6n villogni fog 
aD~jel. 

7. Nyomja meg a vezerl6tarcsat, es a® 
(szaraz elelmiszer) jel villog a kijelz6n. 

8. A zar6varrat kialakftasi folyamat 
megkezdesehez nyomja meg ismet a 
teker6 gombot. Ez id6 alatt lassan villogni 
fog a CANCEL gomb. 

9. Ha a zar6varrat kesz, a CANCEL gomb 
nem villog tovabb. 

1 0. Fordftsa a biztonsagi kapcso16t az OPEN 
helyzetbe es hajtsa le a felso reszt. 

11 . A zar6varrat letrejott, es On hasznalhatja 
a zacsk6t. 

MEGJEGYZES 
Ha nem vagja le egyenesen a 
tekercset, akkor a varrat letrehozasa 
e16tt fontos a szelek beigazftasa. 
Mlndig a gyart6 altai javasolt tekercset 
es zacsk6t hasznaljon. 

MEGJEGYZES 
A zacsk6 kialakftasakor nem szukseges 
az elelmiszerfajta kivalasztasa- szaraz 
elelmiszer ® vagy vfztartalmu 
elel m i szer@ . 

A VS 8011 VAKUUMOS F6LIAHEGESZT6 HASZNALATA 

VACUUMING & SEALING FUNKCIO 
1. Emelje fel a felso reszt. Helyezze az 

elelmiszerzacsk6 nyitott veget a 
legmentesft6 szalagra. Gy6z6djon meg, 
hogy a zacsk6 tiszta, es laposan van 
elhelyezve. Ne takarja lea szfv6szelepet. 

2. Hajtsa le a fels6 reszt. 

3. A biztonsagi kapcsol6t fordftsa a CLOSED 
helyzetbe. A kijelz6 vilagftani kezd. 

4. A teker6 gomb segftsegevel valassza 
ki a VACUUMING& SEALING funkci6t. 
A kijelz6n villogni fog a -;:};4- jel. 

5. Nyomja meg a teker6gombot, es 
a kijelzon a sebessegbeallftas kezd 
villogni. A gomb elforgatasaval beaiHtja 
a sebesseget, amellyel a keszulek 
elszfvja a leveg6t a zsakb61. A sebesseg 
beaiHtasahoz kovesse a Elszivasi 
sebesseg tablazatban feltuntetett 
utasftasokat. 

6. Nyomja meg ismet a teker6 gombot, 
es a @szimb61um villogni kezd a 
kijelz6n. A teker6 gomb elfordftasaval 
valassza ki az elelmiszerfajtat: 
szaraz@ vagy vfztartalmu @. Az 
elelmiszerfajta kivalasztasahoz kovesse az 
,Eielmiszerfajta" tablazatban szerepl6 
utasftasokat. 

7. Nyomja meg a teker6 gombot, hogy 
elindftsa a leveg6 elszfvasat a zacsk6b61, 
majd zar6varrat jon letre. Ez id6 alatt 
lassan villogni fog a CANCEL gomb. 

8. Ha a zar6varrat kesz, a CANCEL gomb 
nem vii log tovabb. 

9. Fordftsa a biztonsag i kapcsol6t az OPEN 
helyzetbe es hajtsa lea fels6 reszt. Vegye 
ki a zacsk6t. 

SEALING FUNKCIO 
1. Emelje fel a felso reszt. Helyezze az 

elelmiszerzacsk6 nyitott veget a 
legmentesft6 szalagra. Gy6z6djon meg, 
hogy a zacsk6 tiszta, es laposan van 
elhelyezve. Ne takarja lea szfv6szelepet. 



2. Hajtsa lea fels6 reszt. 

3. A biztonsagi kapcsol6t fordftsa a CLOSED 
helyzetbe. A kijelz6 vilagltani kezd. 

4. A teker6 gomb segftsegevel valassza ki a 
SEALING funkci6t. A kijelzon villogni fog 
aD~jel. 

5. Nyomja meg a vezerlotarcsat, es 
a® (szaraz elelmiszer) jel vi llog a 
kijelz6n. A teker6 gomb elfordltasaval 
valassza ki az elelmiszerfajtat: 
szaraz ® vagy vlztartalmu @. Az 
elelmiszerfajta kivalasztasahoz kovesse 
az,Eielmiszerfajta" tablazatban szerepl6 
utasltasokat. 

6. A zar6varrat kialakltasi folyamat 
megkezdesehez nyomja meg ismet a 
teker6 gombot. Ez id6 alatt lassan villogni 
fog a CANCEL gomb. 

7. Ha a zar6varrat kesz, a CANCEL gomb 
nem villog tovabb. 

8. Fordltsa a biztonsagi kapcsol6t az OPEN 
helyzetbe es hajtsa le a fels6 reszt. Vegye 
ki a zacsk6t. 

BLOW FUNKCIO 
1. Emelje fel a fels6 reszt. Helyezze az 

elelmiszerzacsk6 nyitott veget a 
legmentesft6 szalagra. Gy6z6djon meg, 
hogy a zacsk6 tiszta, es laposan van 
elhelyezve. Ne takarja lea szfv6szelepet. 

2. Hajtsa le a fels6 reszt. 
3. A biztonsagi kapcsol6t fordltsa a CLOSED 

helyzetbe. A kijelz6 vilagltani kezd. 

4. A teker6 gomb segftsegevel valassza ki a 
BLOW funkci6t. A kijelzon villogni fog a 

• m~jel. 
5. Nyomja meg a teker6gombot, es 

a kijelz6n a sebessegbeallltas kezd 
villogni. A gomb elforgatasaval beallltja 
a sebesseget, amellyel a keszulek 
elszlvja a leveg6t a zsakb61. A sebesseg 
beallftasahoz kovesse a Elszivasi 
sebesseg tablazatban feltOntetett 
utasftasokat. 

6. Nyomja meg a vezerlotarcsat, es a@ 
(szaraz elelmiszer) jel villog a kijelzon. 
A teker6 gomb elfordltasaval valassza 
ki az elelmiszerfajtat: szaraz ® vagy 
vfztartalmu @. Az elelmiszerfajta 
kivalasztasahoz kovesse az 
,Eielmiszerfajta" tablazatban szerepl6 
utasftasokat. 

7. Nyomja meg a teker6 gombot, hogy 
elindftsa a leveg6 beszfvasat a zacsk6ba, 
majd zar6varrat jon letre. Ez id6 alatt 
lassan villogni fog a CANCEL gomb. 

8. Ha a zar6varrat kesz, a CANCEL gomb 
nem vi i log tovabb. 

9. Fordltsa a biztonsagi kapcsol6t az OPEN 
helyzetbe es hajtsa lea fels6 reszt. Vegye 
ki a zacsk6t. 

FIGYELEM: 
A BLOW funkci6k a torekeny elelmiszerek 
rovid tavu megorzesere szolgal, hogy azok 
tarolas kozben ne seru ljenek meg. Ezeket 
az eteleket korabban fogyasztja el, mint a 
vakuumozottakat. 
A BLOW funkci6 automatikusan leal I, ha a 
zacsk6ban elegend61eveg6 van. A funkci6 
azonban legfeljebb 30 masodperc utan 
automatikusan leall. 

CANISTER FUNKCIO 
1. Csatlakoztassa az adaptert a fedel 

kozepen lev6 szelephez. Helyezze a 
szfv6toml6 egyik veget az adapterbe, 
a masik veget pedig a hegeszt6 
burkolatanak tetejen lev6 szlv6szelepbe. 

2. A biztonsagi kapcsol6t fordftsa a CLOSED 
helyzetbe. A kijelz6 vilagltani kezd. 

3. A teker6 gomb segftsegevel valassza ki 
a CANISTER funkci6t. A kijelzon villogni 

fog a 6 jel. 
4. Nyomja meg a teker6gombot, es 

a kijelz6n a sebessegbeallftas kezd 
villogni. A gomb elforgatasaval beallftja 
a sebesseget, amellyel a keszulek elszlvja 
a leveg6t az edenyb61. A sebesseg 
beallltasahoz kovesse a Elszivasi 
sebesseg tablazatban feltOntetett 
utasltasokat. 
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5. Az edeny legtelenltesi folyamat megkezdesehez nyomja meg ismet a tekero gombot. Ez 
ido alatt lassan villogni fog a CANCEL gomb. 

6. Ha a folyamat kesz, a CANCEL gomb nem vii log tovabb. 
7. 6vatosan valassza lea tom lot a szfv6szelepr61, majd a keszulek szfv6szeleper61. 
8. Fordftsa a biztonsagi kapcsol6t az OPEN helyzetbe. 

MARINATE FUNKCIO 
1. Helye.zze a pacolni kfvant etelt egy zacsk6ba vagy edenybe. Ha az etelt edenybe helyezi, 

fontos a levego elszfv6 tomlo csatlakoztatasa. A tom lot a ,CANISTER funkcio" reszben 
feltuntetett utasftasok szerint csatlakoztassa. 

2. A biztonsagi kapcsol6t fordftsa a CLOSED helyzetbe. A kijelz6 vilagftani kezd. 
3. A tekero gomb segftsegevel valassza ki a MARINATE funkci6t. A kijelzon villogni fog a 

~~ i J} jel. 
4. NYtmja meg a tekero gombot, majd forgassa el a gombot a pacolasi intenzitas 

kiva lasztasa hoz. 

Jel Rovid leiras Pacolas ideje Megjegyzes 

~~ Rovid pacolas kb. 5 - 1 0 perc Megfelel a hagyomanyos 30 
zar6varrat perct61 2 6raig tart6 pacolasnak. 
letrehozasa nelkul 

~~ Hosszabb pacolas kb. 1 0 - 15 perc Megfelel a hagyomanyos 2 6rat61 

~ zar6varrat 4 6raig tart6 pckolasnak. 
letrehozasa nelkul 

~iQ Hosszabb pacolas kb. 10- 15 perc Ezutan tartsa Megfelel a hagyomanyos 4 6rat61 

~ zar6varrat a zacsk6t huvos helyen. 24 6raig tart6 pacolasnak. 
letrehozasaval 

5. lsmet nyomja meg a teker6gombot, es a kijelz6n a sebessegbeallftas kezd villogni. 
A gomb elforgatasaval beallftja a sebesseget, amellyel a keszulek elszfvja a levegot a 
zsakb61. A sebesseg beallftasahoz kovesse a Elszivasi sebesseg tablazatban feltlintetett 
utasftasokat. 

6. Az legtelenftesi folyamat megkezdesehez nyomja meg ismet a teker6 gombot. Ez ido alatt 
lassan villogni fog a CANCEL gomb. 

7. Ha a folyamat kesz, a CANCEL gomb nem vii log tovabb. 

8. Vegye ki a zacsk6t, vagy 6vatosan valassza lea tom16t. 

9. Forditsa a biztonsagi kapcsol6t az OPEN helyzetbe. 

FIGYELEM: 
A zacsk6kat kizar61ag fUszerekkel es nemi olajjal keszftett pacokhoz terveztek. Ha tobb vfz 
vagy olaj tartalmu pckot szeretne kesziteni, azt javasoljuk, hogy tegye az osszetevoket egy 
edenybe, majd szfvja ki a leveg6t. 
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PULSE (IMPULZUS) FUNKCI6 
1. Emelje fel a felso reszt. Helyezze az 

elelmiszerzacsk6 nyitott veget a 
legmentesfto szalagra. Gyozodjon meg, 
hogy a zacsk6 tiszta, es laposan van 
elhelyezve. Ne takarja lea szfv6szelepet. 

2. Hajtsa lea felso reszt. 

3. A biztonsagi kapcsol6t fordftsa a CLOSED 
helyzetbe. A kijelzo vilagftani kezd. 

4. Nyomja meg es tartsa a PULSEgombot. 
A keszUiek elkezdi a levego elszfvasat a 
zacsk6b61. Fontos, hogy az elszfvas teljes 
idotartama alatt tartsa lenyomva a PULSE 
gombot. 

5. Amikor elengedi a PULSE gombot, a 
legelszfvas folyamata leall. 

6. Ha zar6varratot szeretne letrehozni a 
zacsk6n, kovesse a SEALING funkcio 
reszben talalhat6 utasftasokat 

MEGJEGYZES 
Ha a biztonsagi kapcsol6 a CLOSED 
helyzetben van, a levego nem aramlik 
vissza a zacsk6ba. 

DATUM BELYEGZESE 
A datum belyegzese elott fontos beallftani 
a helyes datumot. Datum belyegzese 
a kovetkezo funkci6knallehetseges: 
VACUUMING & SEALING es MARINATE, 
de csak akkor, ha a pacolas zarovarrat 

letrehozasaval tortenik- jel: \~Ill J). 
~ 

1. Nyissa ki a felso reszt, es a belyegzo 
jobbra csusztatasaval eltavolftja. 

2. Forgassa el a belyegzo szamjegyeit es 
betuit, hogy beallftsa az etel napjat, 
h6napjat es tfpusat. 

Nap H6nap Elelmiszer 

Betu a 
Elelmiszer 

belyegzon 

A 

B 

c 
E 

F 
L 
p 

s 
v 
Ores hely 

MEGJEGYZES 
A tablazatban a betUket olyan 
elelmiszerekkel parosfthatja, 
melyeket leggyakrabban csomagolja 
vakuumosan. 

1. Helyezze be a belyegzot a felso reszben 
levo nyflasba, es csusztassa balraJ hogy a 
felul reszben rogzftse. 

2. Kovesse a ,VACUUMING & SEALING 
funkci6" vagy a ,MARINATE" reszben 
feltuntetett utasftasokat, es ellenorizze, 
hogy a zacsk6 ugy van behelyezve 
a keszulekbe, hogy a zacsk6 egy 
resze ta karja a zar6szalagot a datum 
belyegzesehez. 

3. A VACUUMING & SEALING vagy 
MARINATE funkci6 elindftasahoz nyomja 
meg a DATE gombot. A gomb vilagftani 
kezd. 

A VS 8011 VAKUUMOS F6LIAHEGESZT0 HASZNALATA 



4. A zaroszalaggal egyidejuleg a keszi..ilek a 
beallftott datu mot a zacsk6ra belyegzi. 

5. Ha a folyamat kesz, a CANCEL gomb nem 
villog tovabb. 

FAVORIITE GOMB- A KEDVENC 
FUNKCIO ELMENTESE 
A keszi..ilek lehet6ve teszi a leggyakrabban 
hasznalt kivalasztott funkci6 szemelyes 
beallftasai elmenteset. Ez id6t takarft meg a 
beallftaskor. 

1. Csukja be a fels6 reszt es fordftsa 
a biztonsagi kapcsol6t a CLOSED 
helyzetbe. 

2. A teker6 gomb segftsegevel valassza ki 
a tarolni kfvant funkci6t. A kiva lasztott 
funkci6 szerint allftsa be a para metereket, 
peldaul a szfvasi sebesseget, az 
elelmiszerfajtat vagy a pacolas idejet 
vagy a datum belyegzeset. 

3. Nyomja meg es tartsa a FAVORITE 
gombot, amfg nem kezd el villogni. Ez azt 
jelenti, hogy a program mentesre keri..ilt. 

FIGYELEM: 
Fontos, hogy ne indftsa el a keszuleket a 
teker6 gomb megnyomasaval, mivel igy a 
beallftas nem kerOI tarolasra. 

Ha m6dosftania szeretne a beallftasokat, 
kovesse a fenti utasftasokat. Az ujonnan 
mentett adatok feiOHrjak az eredeti adatokat. 
A kedvenc funkci6 aktivalasahoz nyomja 
meg a FAVORITE gombot. A keszulek a tarolt 
parameterek szerint elindftja a folyamatot es 
a CANCEL gomb villogni fog. 
Ha a folyamat kesz, a CANCEL gomb nem 
villog tovabb. Vegye ki a zacsk6t. 

KESZEN LET I MOD 
A vakuumhegeszt6 automatikusan keszenleti 
m6dba kapcsol 12 perc tetlenseg utan. 
A kijelz6 es az osszes gomb megvilagftasa 
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kialszik. A keszenleti m6db61 val6 kilepeshez 
nyomja meg barmelyik gombot, vagy 
helyezze be a zacsk6t, es allftsa a biztonsagi 
kapcsol6t a CLOSED helyzetbe. 
Ha nem szandekozik hasznalni a 
vakuumhegeszt6t, huzza ki a hal6zat i 
csatlakoz6dug6t es j61 szell6z6 helyen tarolja. 

TULMELEGEDES 
Az elelmiszer-vakuumhegeszt6 
tulmelegedesbiztonsagi rendszerrel van 
felszerelve, amely akkor aktival6dik, ha 
tulmelegedes lep fel, ha a hegeszt6t hosszu 
ideig folyamatosan hasznaljak (pl. tobb 
funkci6t valasztott egymas utan anelkOI, 
hogy hagyta volna a keszOieket lehulni). 
Ebben az esetben a vakuumhegeszt6 nem 
indul el, es a CANCEL gomb gyorsan villog. 
Huzza ki a csatlakoz6t a hal6zati aljzatb61, 
es hagyja a vakuumhegeszt6t legalabb 
30 percig hulni. 
Ezutan a vakuumhegeszt6 rendesen 
hasznalhat6. 

MEGJEGYZES: 
Fontos, hogy huzza ki a tapkabelt a 
hal6zati aljzatb61. 

MEGJEGYZES: 
Ha a problema tovabbra is fen nail, 
huzza ki a hal6zati csatlakoz6t 
a fali aljzatb61, hagyja abba a 
vakuumhegeszt6 hasznalatat es 
forduljon a legkozelebbi Catler 
hivatalos szervizkozponthoz. 





TIPPEK ES TANACSOK 

A zacsk6ba ne tegyen tul sok elelmiszert. 
A zacsk6t legfeljebb a 2/3-aig toltse, 
hagyjon eleg szabad helyet az elelmiszer 
es a varrat kozott. 

Gy6z6dj6n meg r61a, hogy a zacsk6 
nyitott vege szaraz. Ha a zacsk6 nyitott 
vege nedves, vagy folyadek van ott, 
nehez lesz letrehozni a varratot:. 

A leveg6 kiszfvasa az elelmiszereket 
tartalmaz6 zacsk6b61 nem helyettesfti 
a varrat letrehozasara szolgal6 termikus 
folyamatot. A legnnentesftes utan 
az elelmiszereket jelleguk szerint 
kell tarolni, azaz melyhut6ben vagy 
hut6szekrenyben. 

Gy6z6djon meg r61a, hogy a zacsk6 
nyitott vege tiszta, nines rajta idegen 
targy, ranc, vagy a varrat letrehozasat 
akadalyoz6 hajlat. 

Ha nagyobb darabokat dolgoz fel, es 
szeretne elkerulni a zacsk6 rancosodasat, 
6vatosan simftsa ki a zacsk6t, amikor 
beteszi a legmentesft6 szalagba. 

Ha a zacsk6ba spagettit, ev6eszk6z6ket 
vagy mas eles targyat tesz, es szeretne 
megakadalyozni, hogy a zacsk6 
kilyukadjon, csomagolja be ezeket 
papfrt6rl6be. Zacsk6 helyett edenyt is 
hasznalhat. 

Ha edenyt hasznal, hagyjon kb. 2,5 em 
szabad helyet az edeny fels6 reszen. 

A legjobb eredmenyt akkor eri el, ha 
legmentesftes el6tt a gyumolcsoket 
egy kis id6re lefagyasztja, a zoldsegeket 
blanslrozza. 

Hagyja a keszuleket kb. 30 masodpercig 
hulni, miel6tt ujra hasznalja. 

Ha nem bi:ztos benne, hogy a varrat 
megfelel6, keszftsen ujat. 

A legjobb eredmeny erdekeben csak 
a gyart6 altai javasolt zacsk6kat es 
edenyeket haszna lja. 

TIPPEK ES TANACSOK 

A zacsk6ban lev6 elelmiszereket ne 
melegftse mikrohullamu sut6ben. Ez 
veszelyes. 

0VEGEDENYEK 
A ropog6s eteleket, peldaul salatat vagy 
gy6gynovenyeket, keszeteleket, pacolt 
eteleket stb. uvegedenyekben is tarolhatjuk, 
amelyeket kifejezetten ehhez a Catler VS 
8011 vakuum etelhegeszt6hoz terveztek. 
Tegye az elelmiszereket az edenybe, es 
helyezze ra a fedelet. Fontos, hogy a fedel 
megfele16en legyen felhelyezve, es hogy 
a gumitomites tapadjon a doboz falaira, 
es semmilyen m6don ne deformal6djon. 
Csatlakoztassa az adaptert a fedel kozepen 
lev6 szelephez. Helyezze a szfv6t6ml6 
egyik veget az adapterbe, a masik veget 
pedig a hegeszt6 burkolatanak tetejen lev6 
szfv6szelep be. 
Ezutan kovesse az utmutat6 el6z6 reszeben 
tala I hat6, ,Canister funkci6" utasftasokat. 
Ezutan az uvegedenyeket hut6szekrenyben 
vagy fagyaszt6ban tarolja. 
Az uvegedenyekben tarolt etelek a normal 
tarolasi korulmenyekhez kepest otszor 
hosszabb ideig maradnak frissek. 
Ha el kell tavolftani az eteleket az 
uvegedenyekb61, engedje ki a tartaly 
belsejeben leva nyomast a fedel kozepen 
leva szelep felengedesevel. 
Ha Livegedenyben tarolt kesz eteleket akar 
melegfteni, el6sz6r engedje ki a tartaly 
belsejeben leva nyomast a fedel kozepen 
lev6 szelep felengedesevel. Tavolftsa el 
a fedelet, es melegftse nneg az etelt a 
mikrohullamu sutaben. 



FIGYELEM: 
Soh a ne tegye az Ovegedeny fedelet a 
mikrohullamu sutobe. Megserulhet. 
SOHA NE HELYEZZE BE A VAKUUMMAL 
KEZELT EDENYT A S0T6BE VAGY 
MIKROHULLAMU S0T6BE? HOGZ 
MEGMELEGfTSE A BENNE LEV6 
ETELT. SULYOS SEROLESEK ES KAROK 
KOCKAZATA ALL FENN. 
SOHA NE ER6VEL TAVOLfTSA EL A 
VAKUUMMAL KEZELT EDENY FEDELET. 

MEGJEGYZES: 
Ovegedenyek nem a csomag resze. 
Forduljon kereskedojehez. 

Az Ovegedenyeket meleg vfzben mossa el 
egy keves mosogat6szerrel, oblltse le me leg 
vfzzel es torolje szarazra. Az Ovegedenyeket 
mosogatogepben is ellehet mosni. 

TIPPEK ES TANACSOK • 



AZ ELELMISZEREK TAROLASANAK ATTEKINTESE 
Tarolas hut6szekrenyben (5 oc ± 2 oc h6merseklet) 

~lelmiszer Normal tarolasi ido 
A h!gmentesitestol szamitott tarolasi 
I do 

Vadhus 2 - 3 nap 8 - 9 nap 

Marha I diszn6 3 - 4 nap 8 - 9 nap 

Baromfi 2 - 3 nap 6 - 9 nap 

Halak es tenger gyumolcsei 1 - 3 nap 4 - 5 nap 

H6kezelt hus 2 - 3 nap 8 - 12 nap 

Sajt es teszta (pld. leveles) 15 - 20 nap 40-60 nap 

Zoldseg - nyers 5 nap 18 - 20 nap 

Gyumolcs 5-7 nap 9 - 25 nap 

Desszertek 5 nap 8 - 18 nap 

Leves 2 - 3 nap 8 -1 2 nap 

Tarolas melyhut6ben (-16 oc- -20 oc h6merseklet) 

~lelmiszer Normal tarolasi ido 
A h!gmentesitestol szamitott tarolasi 
ido 

Hus 3 - 5 h6nap 1 - 1,5 ev 

Daralt hus 4 h6nap 1 ev 

Baromfi 6 h6nap 1 - 1,5 ev 

Halak es tenger gyumolcsei 3 - 5 h6nap 1 ev 

Zoldsegfelek 8 - 10 h6nap 2 - 2,5 ev 

Gyumolcs 6 - 12 h6nap 1,5-2,5 ev 

PeksOtemeny 6 - 12 h6nap 2 - 2,5 ev 

Tarolas szobah6mersekleten (25 oc ± 2 oc h6merseklet) 

~lelmiszer Normal tarolasi ido 
A h!gmentesitestol szamitott tarolasi 
ido 

Kenyer 1 - 2 nap 6 - 8 nap 

Rizs I liszt 3 - 5 h6nap 1 ev vagy tobb 

Foldimogyor6 I babok 3 - 6 h6nap 1 ev vagy tobb 

Tea 5 - 6 h6nap 1 ev vagy tobb 

MEGJEGYZES: 
A fenti ertekek ajanlott ertekek, es hosszuk a tarolasi k6r01menyekt61 f0gg6en 
valtozhat. 

TIPPEK ES TANACSOK 



Fontos figyelmeztetes 
A vakuumos elelmiszereket leolvasztas utan 
hutoszekrenyben kell tarolni. 
Ajanlott a vakuumos elelmiszereket 
leolvasztani hutoszekrenyben, nem 
szobahomersekleten. 

TANACSOK AZ ELELMISZER 
ELKESZiTESEHEZ VAKUUMOZAS 
ELOTT 
Huses hal 
A hust es a halat szOkseg szerint vagja fel es 
adagolja. Javasoljuk, hogy vakuumozas elott 
hutse le alaposan a hust es a halat, vagy kb. 1 
6rara tegye 6ket fagyaszt6ba. Ezzel a hus es a 
halak megtartjak a levOket es alakjukat. 
Ha hust vagy halat a fagyaszt6ba teszi, akkor 
a vakuumozasnal gyorsan kell eljarni. 

Zoldsegfelek 
A zoldseget szfnenek, texturajanak es 
fzenek meg6vasa erdekeben a vakuumozas 
es fagyasztas elott tanacsos blansfrozni. 
A blansfrozas saran a zoldsegeket roviden 
forr6 vfzben forraljuk, majd nagyon hideg 
vfzbe (esetleg jegkockakkal) tesszuk. Ez 
leallftja a fozesi folyamatot, es az elelmiszer 
megorzi szfnet, texturajat es fzet. 

Zoldsegfeh~k Fozesi ido 

Sparga 4perc 

Brokkoli 3 perc 

Repa- egesz 5 perc 

Repa- karikazott 3 perc 

Kelbimb6, karfiol 3 perc 
(r6zsakra szedve) 

Cukkini 3 perc 

Zoldbab 3 perc 

Bors6 1,5 perc 

Burgonya - uj 3-5 perc 

MEGJEGYZES: 
A gomba, a hagyma es a fokhagyma 
nem alkalmasak vakuumozasra. 

Gyumolcs 
Javasoljuk a gyumolcsoket, kulonos 
tekintettel a kismeretuekre, peldaul malna, 
afonya stb., vakuumozas elott teljesen 
lefagyasztani. Helyezze a gyOmolcsot a 
fagyaszt6ba kb. 2 6rara, majd vakuumozza. 

Sajtok 
A vakuum a sajtot frissen tartja, de nem 
minden sajtot lehet vakuumozni. Lagy sajtok, 
friss sajtok, a feiOieten es beiOI peneszes 
sajtok nem alkalmasak vakuumozasra. 

Omlesztett alapanyagok 
Javasoljuk, hogy helyezzen egy darab 
sOtopapfrt a laza eteleket tartalmaz6 
zacsk6 szelere, hogy megakadalyozza a laza 
anyagok kiszfvasat. KOionosen finom laza 
alapanyagokat, peldaulliszt vagy porcukor 
bejuthat a vakuumhegeszto belsejebe, es a 
keszulek megserulhet. 

Folyadekok 
A folyadekok vakuumozasara csak tartalyokat 
hasznaljon. A zacsk6k nem alkalmasak 
folyekony elelmiszerek vakuumozasara. 

Nem elelmiszeripari termekek 
Mas termekeket is csomagolhat vakuumosan, 
hogy megvedje oket: 

- oxidaci6, korr6zi6 vagy nedvesseg ellen; 

- szennyezodes vagy penesz ellen; 

- serulesek ellen, pl. szallftas kozben, uton 
(pl. haj6n). 

TIPPEK ES TANACSOK 







KARBANTARTAS ES TISZT~i-

Tisztftas el6tt gy6z6djon meg r61a, hogy a 
tapkabel ki van huzva a hal6zatb61. 

1. A vakuumos f61iahegeszt6t, tapkabelt es 
a villasdug6t soha ne merftse vfzbe vagy 
mas folyadekba. 

2. A tisztftashoz ne hasznaljon du rva 
tisztft6szereket, ezekkel megkarcolhatja a 
feluletet. 

3. A kuls6 feluletet torolje le keves 
mosogat6szerrel kevert meleg vfzben 
meg nedvesftett szivaccsa I. 

4. Papfrt6rl6vel t6r61je le az elelmiszert vagy 
folyadekot a legmentesft6 nyflasr61. 

5. Hasznalat e16tt gy6z6dj6n meg r61a, hogy 
a keszulek szaraz. 

FIGYELEM 
A keszuh~ket, 
tapkabelt es a 
villasdugot soh a ne 
martsa vizbe vagy 
mas fo:lyadekba. 

TAROLAS 
A vakuumos f61iahegeszt6t szaraz, j61 
szell6z6 helyen tarolja vfzszintes helyzetben. 
Ne tegyen a keszulekre semmilyen targyat. 

• KARBANTARTAS £5 TISZTITAS 





HIBAELHARiTAS 

Problema Ok Megoldas 
A kijelz6 nem vilagft. A tapkabel csatlakoz6ja Csatlakoztassa helyesen a 

rosszul van bedugva a hal6zati tapkabelt a hal6zati aljzatba. 
aljzatba. Pr6baljon ki egy masik hal6zati 

aljzatot. 
Ellenorizze a biztosftekokat. 

A biztonsagi kapesol6 nines a Fordftsa a biztonsagi kapesol6t a 
CLOSED helyzetben. CLOSED helyzetbe. 

A funkci6 2 perc A zacsk6 lyukas. Cserelje ki a zacsk6t. 
elteltevel leall, es nem A zacsk6n kialakftott varrat Ellenorizze, hogy a varrat 
indul ujra. nem zar6dik megfele16en. megfele16en van kialakftva, es 

nines benne hajlat vagy lyuk. 

A zacsk6 nines megfeleloen Helyezze a zacsk6t megfeleloen a 
elhelyezve a legmentesft6 legmentesft6 szalagra. 
szalagon. 

A hab tomftesek nem Gy6z6djon meg, hogy mindket 
kapcsol6dnak egymashoz. tomftes a helyen van, es nem 

serult. 

A leveg6 visszafolyik A zacsk6 lyukas. Cserelje ki a zacsk6t. 
a zacsk6ba, annak A zacsk6varratokat rosszul Ellenorizze a zacsk6 osszes 
el lenere, hogy mar alakftottak ki. varratat, hogy megbizonyosodjon 
ki volt szfvva, vagy a arr61, hogy megfeleloen vannak 
BLOW funkci6 utan kialakftva es nem serultek. 
a leveg6 szivarog a Ha tul sok folyadek van a 
zacsk6b61. zacsk6ban,akkoravarrat 

val6szfnuleg nem zar6dik 
be megfeleloen. bntson ki a 
folyadekb61, es ellenorizze, hogy 
a zacsk6 szele, ahol uj varratot 
keszft, teljesen szaraz es tiszta. 

A funkcili..i nem indult A berendezes tulmelegedett. Huzza ki a csatla koz6t a ha 16zati 
el es a CANCEL gomb aljzatb61, es hagyja a keszuleket 
gzorsan villog. legalabb 30 pereig hulni. 

HIBAELHARfTAS 



FIGYELMEZTETES: 
Ha a problema tovabbra is fen nail, vagy 
nem szerepel a fenti tablazatban, hagyja 
abba a keszUiek hasznalatat, huzza ki a 
hal6zati csatlakoz6t a konnektorb61 es 
lepjen kapcsolatba a hivatalos Catler 
szervizkozponttal. 

MEGJEGYZES 
A tulmelegedes elkerulese erdekeben 
varjon legalabb 20 masodpercet az 
egyes elszivasi ciklusok kozott. Hagyja 
a fedelet nyitva legmentesites elott. 
Ha a zacsk6 szetolvad, a zar6szalag 
tul forr6 lehet. Hagyja a keszuleket 
kb. 30 masodpercig hulni, miel6tt ujra 
hasznalja. 
A leheto legjobb eredmeny elerese 
erdekeben ne hasznalja ujra a zacsk6t, 
kUionosen, ha elozoleg nyers hus, hal 
vagy zsfros elelmiszer volt benne. Ne 
haszm11ja ujra a zacsk6t, ha el6z61eg 
etelkeszftesre vagy mikrohullamu 
sutoben torte no melegftesre 
hasznalta. 

HIBAELHARITAS • 



UTASiTASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA 
VONATKOZOAN 
A hasznallt csomagol6anyagokat az onkormanyzat altai kijelolt hulladeklerak6 helyre helyezze 
ell 

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMIS[TESE 

-
Ez a jelzes a termeken vagy a kfser6 doku mentaci6ban azt jelzi, hogy az elektromos 
vagy elektronikus termek nem dobhat6 haztartasi lhulladek koze. A helyes 
megsemmisfteshez es ujrafelhasznalashoz ezen termekeket kijelolt hulladekgyujt6 
helyre adja le. Az EU orszagaiban vagy mas eur6pai orszagokban a termekek 
visszavalthat6ak az elad6helyen azonos uj termek vasarlasanal. A termek helyes 
megsemmisftesevel segft megelozni az elokornyezetre es emberi egeszsegre 
kockazatos lehetseges veszelyek kialakulasat amelyek a hulladek helytelen 
kezelesevel ad6dhatnanak. Tovabbi reszletekr61 erdekl6djon a helyi hat6sagnal vagy 
a legkozelebbi gyujt6helyen. Az ilyen fajta hulladek helytelen megsemmisftese a 
helyi e16frasokkal osszhangban bfrsaggal sujthat6. 

Vallalkozasok szamara a Eur6pai Uni6ban 
Ha meg akarja semmisfteni az elektromos vagy elektronikus berendezest, kerje a 
szukseges inform<ki6kat az elad6jat61 vgy beszalllt6jat61. 

Megsemmisites Eur6pai Union kivlili orszagban 
Ez a jelzes az Eur6pai Uni6ban ervenyes. Ha meg akarja semmisfteni a termeket, kerje 
a szukseges informaci6kat a helyes megsemmisltesr61 a helyi hivatalokt61 vagy az 
elad6jat61. 

( E Ez a termek teljesfti minden ra vonatkoz6 EU iranyelv alapvet6 kovetelmenyet. 

Valtoztatasok a szovegben, kivitelben es muszaki jellemz6kben e16zetes figyelmeztetes nelkul 
tortenhetnek es minden m6dosftasra vonatkoz6 jog fenntartva. 

A cseh nyelvu az eredeti va ltozat. 
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