




SPIS TRESCI 

3 Gratulujemy 

4 Twoje bezpieczenstwo na pierwszym miejscu 

10 Zapoznaj si~ z nowq pr6zniowq zgrzewarkq do folii 
vs 8011 

13 Funkcje pr6zniowej zgrzewarki do folii VS 8011 

16 Obstuga zgrzewarki pr6zniowej do folii VS 8011 

16 Przed pierwszym u:Zyciem 

16 Przeglqd funkcji 

16 Pr~dkosc odsysania 

17 Wyb6r rodzaju produkt6w 

17 Podstawowe elementy sterowania 

17 Wtozenie rolki do zgrzewarki pr6zniowej 

17 St worzenia worka 

18 Funkcja VACUUMING & SEALING 

20 Funkcja MARINATE 

21 Funkcja PULSE 

21 Wybijanie daty 

22 Przycisk FAVORITE - zapisanie ulubionej funkcji 

22 Tryb czuwania 

22 Przegrzanie 

24 Wskaz6wki i rady 

26 Katalog przechowywania artykut6w 
spozywczych 

27 Rady dotyczqce przygotowywania produkt6w 
przed pakowaniem pr6zniowym 

30 Konserwacja i czyszczenie 

32 Rozwiqzywanie problem6w 

SPISTRESCI 



ratultJjemy 
zakupu zgrzewarki pr6zniowej do folii VS 8011. 

GRATULUJEMY 



TWOJE BEZPIECZENSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU 

Wiemy, jak wai:ne jest bezpieczenstwo i dlatego od samego 
poczqtku projektowania do konca procesu produkcji zwracamy 
szczeg61nq uwag~ na bezpieczenstwo ui:ytkownika. Pomimo to 
prosimy o zachowanie ostroi:nosci podczas ui:ytkowania urzqdzen 
elektrycznych i przestrzeganie ponizszych zalecen: 

WAiNE INSTRUKCJE DOTYCZJ\CE BEZPIECZENSTWA OBStUGI 
ZGRZEWARKI PROiNIOWEJ DO FOLII VS 8011 

• Z niniejszego 
urzqdzenia mogq 
korzystac dzieci 
w wieku od 8 I at oraz 
osoby o obnizonych 
zdolnosciach 
fizycznych 
i umysfowych 
lub niewielkim 
doswiadczen i u 
i wiedzy, o ile jest nad 

• • n1m1 sprawowany 
nadz6r lub zostaly 
one pouczone 
o korzystaniu 
z urzqdzenia 
w bezpieczny spos6b 
i zdajq sobie spraw~ 

TWOJE BEZPIECZENSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU 

z ewentualnego 
niebezpieczenstwa. 

• Dzieci nie powinny si~ 
bawic urzqdzeniem. 

• Dzieci nie powinny 
bez nadzoru 
wykonywac . 
czyszczen1a 
i konserwacji 
realizowanej przez 
uzytkownika. 

• W przypad ku 
uszkodzenia kabla 
zasilajqcego, jego 
wymian~ nalezy zlecic 
wykwa I ifi kowa nem u . . 
serWISOWI, 
a by zapobiec 



n ie bezpiecznym 
5ytuacjom. Zabrania . . . 
51~ uzywan1a 
urzqdzenia 
z u5zkodzonym 
kablem za5ilajqcym. 

• Przed rozpocz~ciem 
obsfugi urzqdzenia 
dokfadnie przeczytaj 
wszystkie instrukcje 
i zachowaj je 
w bezpiecznym 
miejscu, by m6c 
z nich 5korzy5tac 
w przy5zfosci. 

• Przed pierw5zym . . .. 
uzyc1em upewniJ . . . . 
51~, ze nap1~c1e 
w gniazdku 
5ieciowym odpowiada 
napi~ciu podanemu 
na tabliczce . . 
znam1onoweJ na 
5podzie urzqdzenia. 
W razie jakichkolwiek 
wqtpliwosci 
zwr6c 5i~ do 

wykwalifikowanego 
elektryka. 

• Przed pierw5zym 
uzyciem urzqdzenia 
U5Un i w bezpieczny 
i ekologiczny 5pos6b 
zutylizuj wszelkie 
materiafy pakunkowe 
i reklamowe. 
Skontroluj, czy 
urzqdzenie nie jest 
w zaden spos6b 
uszkodzone. 
W przypadku 
u5zkodzenia 
urzqdzenia nalezy 
zaprzestac korzystania 
z niego i skontaktowac 
5i~ z najbliz5zym 
autoryzowanym 
osrodkiem 
5erwi5owym marki 
Catler. Nie naprawiaj 
urzqdzenia we 
wfasnym zakresie. 
Urzqdzenie nie 
zawiera cz~sci, kt6re 
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uzytkownik m6gfby . , 
sam napraw1c. 

• Postaw urzqdzenie na 
r6wnej, czystej i suchej 
powierzchni. Wazne 
jest, aby urzqdzenie 
byto umieszczone . . . . 
W pozyCJI pOZIOmeJ. 
Nie uzywaj urzqdzenia 
w wilgotnym ani 
tatwopalnym 
srodowisku, ani 
w srodowisku, 
w kt6rym . 
um1eszczone sq 
materiaty wybuchowe. 

• Nie uzywaj ani nie 
umieszczaj urzqdzenia 
w poblizu gorqcych 
powierzchni ani zr6det 
ciepta. 

• Nie zanurzaj 
urzqdzenia, kabla 
zasilajqcego ani 
wtyczki kabla 
w wodzie ani innych 
cieczach. 

• TWOJE BEZPIECZENSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU 

• Uzywaj tylko . . 
wyposazen1a 
zalecanego przez 
producenta. 

• Jesli urzqdzenie 
rna zostac . 
przem1eszczone, 
wyczyszczone 
lub nie b~dzie 
uzytkowane, upewnij 
si~, ze urzqdzenie 
jest wyfqczone 
i ostygni~te, a wtyczka 
kabla zasilajqcego jest 
odtqczona z gniazdka 
sieciowego. Aby 
odtqczyc urzqdzenie 
z gniazdka sieciowego, . . 
zawsze poc1qgaJ za 
wtyczk~, a nie za kabel 
zasilajqcy. 

• Urzqdzenie to zostato 
zaprojektowane 
do uzytku 
w gospodarstwie 
domowym. Nie nalezy 



korzystac z niego na 
dworze. 

• Nie manipuluj 
urzqdzeniem, majqc 
mokre n~ce. 

• Urzqdzenie zostafo 
zaprojektowane 
do odsysania 
powietrza. Nie wfqczaj 
odsysania powietrza 
bez prawidfowo 
zatozonego worka na 
otworze odsysania. 

• Mi~dzy 
poszczeg61nymi 
cyklami odsysania 
powietrza 
nalezy odczekac 

0 0 0 

przynaJmnleJ 
20 sekund, a by 
urzqdzenie 
ostygfo. Nie uzywaj 
urzqdzenia dtuzej 
niz przez kolejnych 
25 cykli. Nast~pnie 
przed nast~pnym 
uzyciem odczekaj 

okofo 30 minut az 
urzqdzenie ostygnie. 

• Nie dotykaj tqczenia 
0 

zaraz po Jego 
stworzeniu. lstnieje 
ryzyko poparzenia. 

• Nie dotykaj pasa 
uszczelniajqcego, 
gumowej listwy ani 
uszczelki piankowej, 
a by ich nie uszkodzic. 
Cz~sci te rozgrzewajq 
si~ podczas tworzenia 
mocnego tqczenia. Nie 
dotykaj tych cz~sci 
zaraz po stworzeniu 
fqczenia. 

• Uzywajqc urzqdzenie, 
nie naciskaj zbyt 
na g6rnq cz~sc 
urzqdzenia, aby go nie 
uszkodzic. 

• Za pewn ij, a by 
do fqczenia 
uszczelniajqcego nie 
dostafa si~ woda. 
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UWAGA: 
TEN SYMBOL OZNACZA, 
iE URZJ\DZENIE POSIADA 
PODWOJNJ\ IZOLACJ!i POMI~DZY 
NIEBEZPIECZNYM NAPII;CIEM l[j1 
Z SIECII CZ~SCIAMI DOST~PNYMI ~ 
DLA UZYTKOWNIKA. W PRZYPADKU 
SERWISOWANIA NALEiY KORZYSTAC 
WYtJ\CZNIE Z IDENTYCZNYCH CZ!iSCI 
ZAMIENNYCH. 

WYtACZNIE DO UZYTKU DOMOWEGO. 
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ZAPOZNAJ Slli Z NOW~ PROZNIOW~ ZGRZEWARK~ DO 
FOLII VS 8011 

1 

2 

3 

4 

5 

7 
8 

9 
10 

1. Zatrzaski 
2. Gumowa listwa 

Stuzy do tworzenia tqczenia na worku. 

3. Gorna uszczelka piankowa 

Zapobiega wstecznemu dostawaniu si~ 
powietrza do worka podczas odsysania. 

4. Zasobnik na baterie 

5. Uchwyt przycinarki 
Gwarantuje bezpieczny ruch przycinarki. 

6. Przecinarka do workow 

Umozliwia ksztahowanie worka wedtug 
indywidualnych potrzeb. 

7. Pas do odsysania powietrza 

Wt6z w ten pas otwarty koniec worka. 
Dojdzie do odessania powietrza z worka. 

8. Dolna uszczelka piankowa 

Zapobiega wstecznemu dostawaniu si~ 
powietrza do worka podczas odsysania. 

9. Pas uszczelniajC}cy 

Tworzy tqczenie uszczelniajqce na worku 
przy pomocy wygenerowanego ciepta 
wraz z gumowqlistwq. 

10. Pas uszczelniajC}cy do wybijania daty 
11. Bezpiecznik 

12. Znacznik daty 
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Bez ilustracji 
Przew6d zasilajqcy 
Uchwyt na kabel zasilajctcy (umieszczony 
w dolnej cz~sci urzqdzenia) 
Wyci~cie na kabel (umieszczone w dolnej 
cz~sci urzqdzenia) 

UWAGA 
W opakowaniu znajdujq si~: rolka folii 
30 x 600 em i 5 sztuk work6w 20 x 
30cm. 

ELEMENTY STERUJJ\CE 

1 

2 

3 

4 

1. Zawor ssctcy do odsysania powietrza 
z butelki lub naczynia 

Podczas odsysania powietrza z pojemnika 
zat6z na zaw6r ssqcy w~zyk do odsysania 
powietrza. 

2. Przycisk FAVORITE 

Stuzy do ustawien ia ulubionego 
programu i ustawien. 

3. Przycisk PULSE 

Stuzy do odsysania powietrza z worka. 

4. Wyswietlacz 

C:at:ler 

c. ~1 

5 6 7 

5. Pokr~tlo 

Stuzy do wyboru funkcji. 

6. Przycisk DATE 

Stuzy do wybijania daty na worku. 

7. Przycisk CANCEL 

Stuzy do anulowania wtasnie 
przebiegajqcej funkcji. 
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WYSWIETLACZ 1 2 3 4 

5 6 7 8 

1. Funkcja VACUUMING & SEALING: 
odsysanie powietrza i tworzenie tqczenia 

2. Funkcja SEALING: tworzenie szczelnego 
tqczenia 

3. Funkcja BLOW: wdmuchiwanie 
powietrza do worka 

4. Funkcja CANISTER: odsysanie powietrza 
z butelki lub naczynia 

5. Funkcja MARINATE: marynowanie 
produkt6w spozywczych 

6. VACUUM SPEED: wyb6r pr~dkosci 
odsysania 

7. DRY I WET: wyb6r suchych produkt6w 
® lub produkt6w zawierajqcych wod~ 
@ 

8. Funkcja PULSE: odsysanie powietrza 
z worka bez tworzenia tqczenia 
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FUNKCJE PR0ZNIOWEJ ZGRZEWARKI DO FOLII VS 8011 
ZACHOWANIE SWIEiOSCI PRODUKT6W 
SPOiYWCZYCH 
Skorzystaj z zalet pr6i.niowej zgrzewarki do 
folii CatlerVS 8011. Urzqdzenia te juz od kliku 
lat pomagajq na catym swiecie utrzymywac 
swiezosc produkt6w spozywczych, bez 
wzgl~du nato, czy przechowywane sq 
one w lod6wce, zamrazarce czy spizarni. 
Zgrzewarka pr6zniowa do folii CatlerVS 8011 
nawet pi~ciokrotnie przedtuzy zywotnosc 
produkt6w spozywczych w por6wnaniu 
ze zwyktymi metodami przechowywania. 
Umiesc zgrzewark~ pr6zniowq do folii na 
blacie kuchennym, a by byta zawsze pod 
r~kq. W ten spos6b z tatwosciq docenisz 
jej niezawodnosc i praktycznosc. Zostanie 
najlepszym pomocnikiem w kuchni. 

PRZEDtUiONA iYWOTNOSC 
PRODUKTOW SPOiVWCZYCH 
Zwykte metody przechowywania produkt6w 
spozywczych narazajq je na dziatanie 
powietrza, co maze z czasem powodowac 
utrat~ przez produkty smaku i wartosci. 
Ponadto w powietrzu roznoszone Sq 
bakterie, spory plesni lub drozdze, kt6re 
mogq bardzo szybko zepsuc produkty 
spozywcze. Celem zgrzewarki pr6i.niowej 
do folii jest wyssanie powietrza i stworzenie 
tqczenia uszczelniajqcego na worku, przez 
kt6re do srodka nie dostanie si~ powietrze, 
a wi~c takie bakterie, kt6re mogtyby zepsuc 
produkty. Produkty spozywcze zachowajq 
smak i jakosc, i pozostanq swieze nawet 
5 razy dtuzej. 

OSZCZ~DNOSC 
Dzi~ki zgrzewarce pr6zniowej do folii 
mozna po powrocie z zakup6w bezpieczne 
zmagazyrnowac produkty spozywcze, kt6re 
w innym przypadku nalezatoby szybko 
spozyc. Moina wi~c z gory zaplanowac 
tygodniowe menu. 

Wygodnie i szybko przygotujesz do 
przechowania tatwo psujqce si~ produkty 
spozywcze lub przedtuzysz zywotnosc 
rzadko uzywanych prod ukt6w. 

MARYNOWANIE 
Podczas procesu odsysania powietrz.a 
otwierajq si~ pory. Wt6z do worka mi~so 
z marynatq i w ciqgu 20 minut mi~so b~dzie 
zamarynowane i nie trzeba b~dzie czekac 
cafq noc. 

PRZYGOTOWANIE DO URLOPU 
Przygotuj jedzenie wczesniej, odessij 
powietrze i oszcz~dz cenny czas, kt6ry 
mozesz sp~dzic z rodzinq i przyjaci6tmi. 

ZASTOSOWANIE NIE TYLKO DO 
PRODUKTOW SPOZYWCZYCH 
W worku mozna w ten spos6b 
przechowywac takZe srebro, kt6re na 
powietrzu moze z czasem tracic potysk. Wt6z 
do worka dokumenty lub inne wazne rzeczy, 
wybierajqc si~ na kajaki lub biwak na tonie 
natury. Pozostanq suche i gotowe do uzycia. 
Zaoszcz~dzisz takZe miejsce w walizce. 
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OBSt.UGA ZGRZEWARKI PR0ZNIOWEJ DO FOLII VS 8011 

PRZED PIERWSZYM UiYCIEM 
Przed pierwszym uzyeiem usun z urzqdzenia wszelkie elementy opakowania i naklejki/ 
etykiety reklamowe. Upewnij si~, ze z opakowania wyj~te zosta!y wszystkie elementy 
(1 x pr6i:n iowa zgrzewarka do folii, 1 x rolka folii 30 x 600 em i 5 sztuk work6w 20 x 30 em). 
Skontroluj, ezy urzqdzenie lub kt6res z ez~sci nie sq uszkodzone. 
Wytrzyj powierzchni~ mi~kkq gqbkq zwilzonq w cieptej wodzie z odrobinq ptynu do mycia 
naczyn. 

PRZEGLJ\D FUNKCJI 

Symbol Funkcje Opis 

t VACUUMING& Stuzy do odsysania powietrza z worka z twardymi produktami 

h!(r SEALING spozywczymi, a nast~pnie wytworzy uszczelniajqce tqezenie. 

-y-7(r SEALING Stuzy do tworzenia tqczenia uszczelniajqcego i m. in. do 
stworzenia worka . 

• BLOW Stuzy do wdmuehiwania powietrza do worka, nast~pnie 

L~7(r stworzy tqczenie uszczelniajqce. Nadaje si~ do kruchych 
produkt6w (ciastka, torty, chipsy itp.). 

6 
CANISTER Sfuzy do odsysania powietrza z butelki lub naczynia. 

~~J.J 
MARINATE Stuzy do marynowania produkt6w spozywczych. Proces 

marynowania z worku pr6iniowym jest szybszy. 

~ 

~+ PULSE Stuzy do odsysania powietrza bez tworzenia tqczenia 
uszezelniajqcego. Powietrze jest odsysanie przez ca!y ezas 
wei sni~cia przyeisku PULSE. Ta funkcja przyda si~, jesli chcesz 
miec kontrol~ nad odsysaniem powietrza. 

PR~DKOSC ODSYSANIA 

Symbol Pr~dkosc Opis 

Wysoka Odpowiednia dla twardych produkt6w, takich marchew, 
pr~dkosc seler, jabtka, orzechy itp. 

Srednia Odpowiednia dla mi~kkich produkt6w, takich jak mi~so, 
pr~dkosc w~dliny, szynka, banany itp. 

Niska pr~dkosc Odpowiednia dla kruchych produkt6w lub produkt6w 
z zawartosciq wody, takich jak maliny, jei:yny, satata, desery 
itp. 
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UWAGA 
Pr~dkosc mozna ustawic przy 
funkcjach: VACUUMING&SEALING, 
BLOW, CANISTER, MARINATE. 
W przypadku szczeg6lnie kruchych 
produkt6w lub produkt6w z mniejszq 
zawartosciq wody, uzyj funkcji PULSE, 
a nast~pnie SEALING, aby stworzyc 
!qczenie uszczelniajqce. 

WYBOR RODZAJU PRODUKTOW 
Symbol Rodzaj Opis 

oroduktow 

® Suche Standardowy czas 
produkty tworzenia tqczenia 

uszczelniajqcego 
odpowiedni dla 
wi~kszoscisuchych 

lprodukt6w. 

@ Produkty Czas tworzenia fqczenia 
z zawartosci~ uszczelniajqcego jest 
wody przedtu:Zony w eel u 

zapewnienia powstania 
twardeqo taczenia. 

UWAGA 
Rodzaj produkt6w mozna ustawic przy 
funkcjach: VACUUMING&SEALING, 
SEALING, BLOW. 

PODSTAWOWE ElEMENTY 
STEROWANIA 
Przycisk CANCEL 
Aby natychmiast zakonczyc aktualnie 
przebiegajqcq czynnosc, wcisnij przycisk 
CANCEL. 

Pokr~tlo 
Przy pomocy regulatora obrotowego b~dzie 
mozna wybrac funkcj~. Przez wcisni~cie 
pokr~tta zawsze potwierdz wyb6r/ 
ustawienia. Na potwierdzenie wyboru/ 

ustawien masz 30 sekund. Po 30 sekundach 
na kr6tko zacznie mrugac przycisk CANCEL 
i nalezy znowu wybrac funkcj~ i jej 
ustawienia. 

Bezpiecznik 
Gwarantuje bezpieczne uzytkowanie 
zgrzewarki pr6zniowej. Aby m6c uzywac 
zgrzewark~, nalezy umiescic bezpiecznik 
w pozycji CLOSED. Nast~pnie podswietli si~ 
wyswietlacz i b~dzie mozna jq regulowac 
i uzywac. 

SPOSOB UiYCIA 

Wlozenie rolki do zgrzewarki prozniowej 
Usun tasm~ z konca rolki i wt6z jq do srodka 
zgrzewarki pr6zniowej. 
Podnies uchwyt przycinarki i przeciqgnij 
koniec folii pod uchwytem. 
Pot6z uchwyt z powrotem. Zgrzewarka jest 
gotowa do ui:ycia. 

Przewod zasilajctCY 
Przed kazdym u:Zyciem zawsze catkiem 
rozwin kabel zasilajqcy i przeciqgnij do przez 
rowek w dolnej cz~sci urzqdzenia. Wt6z 
wtyczk~ przewodu zasilajqcego do gniazdka 
sieciowego. 

UWAGA: 
Pod zadnym pozorem nie pr6buj sHq 
otwierac g6rnej cz~sci zgrzewarki 
pr6zniowej, jesli bezpiecznik jest 
w pozycji CLOSED. Grozi ryzyko 
zranienia i nieodwracalnego uszkodzenia 
urzqdzenia. 

STWORZENIA WORKA 
1. Aby m6c stworzyc worek, wazne jest, 

a by rolka byta prawidtowo wto:Zona do 
zgrzewarki. Wi~cej instrukcji w cz~sci 
,Wiozenie rolki do zgrzewarki 
prozn iowej". 

2. Rozwin wystarczajqcq ilosc folii z rolki. 
Zaleca si~ rozwinqc przynajmniej 8 em 
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wi~cej nii: dtugosc produktu. W funkcji 
MARIINATE zaleca si~ 10- 15 em, 
a w funkcji BLOW przynajmniej 15 em. 

3. Przytrzymaj r~kq_ uchwyt przycinarki, 
a drugq_ r~kq przytnij foli~ przez 
przesuni~cie przycinarki od lewej do 
prawej (lub od prawej do lewej). 

4. Jeden koniec odci~tej folii pot6i: na pasie 
uszczelniajqcym i przykryj g6rnq cz~sc. 

5. Umiesc bezpiecznik w pozycji CLOSED. 
Wyswietlacz si~ zapali. 

6. Przy pomocy pokr~tta wybierz funkcj~ 
SEALING. Na wyswietlaczu zacznie 
pulsowac symbol 774-. 

7. Wcisnij pokr~tto, a na wyswietlaczu 
zacznie pulsowac symbol® (suche 
produkty). 

8. Ponownie wcisnij pokr~tto i uruchomi 
si~ proces tworzenia tqczenia 
uszczelniajq_cego. Podczas tego procesu 
b~dzie powoli mrugac przycisk CANCEL. 

9. Gdy tqczenie jest gotowe, przycisk 
CANCEL przestanie mrugac. 

10. Umiesc bezpiecznik w pozycji OPEN 
i odchyl g6rnq cz~sc. 

11. tqczenie uszczelniajqce jest gotowe 
i moi:na ui:ywac worka. 

UWAGA 
Jesli nie przytniesz folii z rolki r6wno, 
wazne jest, by wyr6wnac kraw~dz 
przed stworzeniem tqczenia. 
Nalezy zawsze uzywac rolek folii i 
work6w zalecanych przez producenta. 

UWAGA 
Robiq_c worki, nie trzeba wybierac 
rodzaju produkt6w- suche produkty 
® lub produkty z zawartosciq_ wody @. 
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FUNKCJA VACUUMING & SEALING 
1. Unies g6rnq cz~sc. Wt6z otwarty koniec 

worka z wtoi:onymi produktami na pas 
do odsysania powietrza. Upewnij si~, 
i:e worekjest czysty i umieszczony na 
ptasko. Nie zakrywaj zaworu ssqcego. 

2. Przymknij g6rnq cz~sc. 

3. Bezpiecznik przetqcz na pozycj~ CLOSED. 
Wyswietlacz si~ zapali. 

4. Przy pomocy pokr~da wybierz 
funkcj~ VACUUMING & SEALING. Na 
wyswietlaczu zacznie pulsowac symbol 

t 
~""· 

5. Wcisnij pokr~tto, ana wyswietlac:zu 
zacznq pulsowac ustawienia pr~dkosci. 
Przez obr6t pokr~tta ustaw pr~dkosc, 
z kt6rq urzqdzenie b~dzie odsysac 
powietrze z worka. Podczas ustawiania 
pr~dkosci kieruj si~ instrukcjami w tabeli 
"Pr~dkosc odsysania". 

6. Wcisnij ponownie pokr~do, ana 
wyswietlaczu zacznie pulsowac symbol 
@. Przez obr6t pokr~tta wybierz rodzaj 
produkt6w: suche ® lub z zawartosciq_ 
wody@. Podczas wyboru rodzaju 
produkt6w kieruj si~ instrukcjami w tabeli 
"Rodzaju produktow". 

7. Wcisnij pokr~tto i uruchomi si~ proces 
odsysania powietrza z worka, a nast~pnie 
stworzone zostanie tqczenie. Podczas 
tego procesu b~dzie powoli mrugac 
przycisk CANCEL. 

8. Gdy tq_czenie jest gotowe, przycisk 
CANCEL przestanie mrugac. 

9. Umiesc bezpiecznik w pozycji OPEN 
i odchyl g6rnq_ cz~sc. Wyjmij worek. 

FUNKCJA SEALING 

1. Unies g6rnq cz~sc. Wt6z otwarty koniec 
worka z wtozonymi produktami na pas 
do odsysania powietrza. Upewnij si~, 
ze worekjest czysty i umieszczony na 
ptasko. Nie zakrywaj zaworu ssqcego. 

2. Przymknij g6rnq_ cz~sc. 



3. Bezpiecznik przetqcz na pozycj~ CLOSED. 
Wyswietlacz si~ zapali. 

4. Przy pomocy pokr~tla wybierz funkcj~ 
SEALING. Na wyswietlaczu zacznie 
pulsowac symbol 774-. 

5. Wcisnij pokr~tlo, ana wyswietlaczu 
zacznie pulsowac symbol@ (suche 
produkty). Przez obr6t pokr~da wybierz 
rodzaj produkt6w: suche@ lub 
z zawartosciq wody@. Podczas wyboru 
rodzaju produkt6w kieruj si~ instrukcjami 
w tabeli,Rodzaj produkt6w". 

6. Po ponownym wcisni~ciu pokr~da 
uruchomi si~ proces tworzenia tqczenia 
uszczelniajqcego. Podczas tego procesu 
b~dzie powoli mrugac przycisk CANCEL. 

7. Gdy tqczenie jest gotowe, przycisk 
CANCEL przestanie mrugac. 

8. Umiesc bezpiecznik w pozycji OPEN 
i odchyl g6rnq cz~sc. Wyjmij worek. 

FUNKCJA BLOW 
1. Unies g6rnq cz~sc. Wt6i otwarty koniec 

worka z wtoionymi produktami na pas 
do odsysania powietrza. Upewnij si~, 
ie worekjest czystty i umieszczony na 
ptasko. Nie zakrywaj zaworu ssqcego. 

2. Przymknij g6rnq cz~sc. 

3. Bezpiecznik przetqcz na pozycj~ CLOSED. 
Wyswietlacz si~ zapali. 

4. Przy pomocy pokr~tla wybierz funkcj~ 
BLOW. Na wyswietlaczu zacznie • pulsowac symbol m4-. 

5. Wcisnij pokr~tlo, a na wyswietlaczu 
zacznq pulsowac ustawienia pr~dkosci. 
Przez obr6t pokr~tfa ustaw pr~dkosc, 

z kt6rq urzqdzenie b~dzie odsysac 
powietrze z worka. Podczas ustawiania 
pr~dkosci kieruj si~ instrukcjami w tabeli 
,Pr~dkosc odsysania". 

6. Wcisnij pokr~do, a na wyswietlaczu 
zacznie pulsowac symbol@ (suche 
produkty). Przez obr6t pokr~da wybierz 
rodzaj produkt6w: suche@ lub 

z zawarto5ciq wody @. Podczas wyboru 
rodzaju produkt6w kieruj si~ instrukcjami 
w tabeli ,Rodzaju produktow". 

7. Wcisnij ponownie obrotowy regulator 
i rozpocznie si~ proces wdmuchiwania 
powietrza do worka, a nast~pnie zostanie 
stworzone tqczenie. Podczas tego 
procesu b~dzie powoli mrugac przycisk 
CANCEL. 

8. Gdy tqczenie jest gotowe, przycisk 
CANCEL przestanie mrugac. 

9. Umiesc bezpiecznik w pozycji OPEN 
i odchyl g6rnq cz~sc. Wyjmij worek. 

UWAGA: 
Funkcja BLOW stuiy do kr6tkotrwatego 
przechowywania kruchych produkt6w, 
aby podczas przechowywania nie 
ulegfy uszkodzeniu. Spozyj te produkty 
wczesniej nii produkty z worka 
zamkni~tego pr6iniowo. Funkcja BLOW 
zatrzyma si~ automatycznie, gdy w worku 
jest wysta rczajqca ilosc powietrza. Funkcja 
zatrzyma si~ automatycznie najp6zniej po 
30 sekundach. 

FUNKCJA CANISTER 

1. Na zaw6r w srodku wieczka zat6z 
adapter. Jeden koniec w~iyka ssqcego 
wsun do adapteru, a drugi koniec do 
zaworu ssqcego w g6rnej cz~sci wieczka 
zgrzewarki. 

2. Bezpiecznik przetqcz na pozycj~ CLOSED . 
Wyswietlacz si~ zapali. 

3. Przy pomocy pokr~da wybierz funkcj~ 
CANISTER. Na wyswietlaczu zacznie 

~ 
pulsowac symbol CJ . 

4. Wcisnij pokr~tto, ana wyswietlaczu 
zacznq pulsowac usttawienia pr~dkosci. 
Przez obr6t pokr~tta ustaw pr~dkosc, 
z kt6rq urzqdzenie b~dzie odsysac 
powietrze z naczynia. Podczas ustawiania 
pr~dkosci kieruj si~ instrukcjami w tabeli 
,Pr~dkosc odsysania". 
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5. Wcisnij ponownie pokr~do, a uruchomiony zostanie proces odsysania powietrza 
z naczynia. Podczas tego procesu b~dzie powoli mrugac przycisk CANCEL. 

6. Po zakonczeniu procesu przycisk CANCEL przestanie mrugac. 

7. Ostroznie odtq_cz wq_z od zaworu do odsysania, a nast~pnie od zaworu ssq_cego na urzq_dzeniu. 

8. Umiesc bezpiecznik w pozycji OPEN. 

UWAGA: 
Jesli b~dziesz wktadac naczynie do kuchenki mikrofalowej, zwolnij zaw6r odsysajq_cy 
i wyr6wnaj podcisnienie w naczyniu. Nast~pnie zdejmij pokryw~. Nie podgrzewaj 
produkt6w w naczyniu z zatozonq_ pokrywq_. Grozi ryzyko niebezpiecznej sytuacji. 

FUNKCJA MARINATE 
1. Produkty, kt6re chcesz marynowac, wt6z do worka lub do pojemnika. Jesli wtozysz 

produkty do pojemnika, wazne jest podtq_czenie w~za do odsysania powietrza. Wq_z 
podtq_cz wedtug instrukcji w cz~sci ,Funkcja CANISTERn. 

2. Bezpiecznik przetq_cz na pozycj~ CLOSED. Wyswietlacz si~ zapali. 

3. Przy pomocy pokr~tta wybierz funkcj~ MARINATE. Na wyswietlaczu zacznie pulsowac 

symbol ~ i J). 
~ 

4. Wcisnij pokr~do, a nast~pnie przez obr6t pokr~da wybierz intensywnosc marynowania. 

Symbol Kr6tki opis Dtugosc marynowania Uwaga 

~~ Kr6tkie marynowanie Okoto 5- 1 0 minut Ekwiwalent tradycyjnego 
bez tworzenia tq_czenia marynowania o dtugosci 30 minut 
uszczeln iajqcego do 2 godzin. 

~~ Dtuzsze marynowanie Okoto 10 - 15 minut Ekwiwalent tradycyjnego 

~ bez tworzenia tq_czenia marynowania o dtugosci 2 do 
uszczelniajqcego 4 godzin. 

~~Q Dtuzsze marynowanie Oketo 10- 15 minut. Ekwiwalent tradycyjnego 

~ z tworzeniem tq_czenia Nast~pnie umiesc worek marynowania o dtugosci 4 do 
uszczelniajqcego w chtodnym miejscu. 24 godzin. 

5. Wcisnij ponownie pokr~do, ana wyswietlaczu zacznq_ pulsowac ustawienia pr~dkosci. 
Przez obr6t pokr~tta ustaw pr~dkosC, z kt6rq_ urzq_dzenie b~dzie odsysac powietrze 
z worka. Podczas ustawiania pr~dkosci kieruj si~ instrukcjami w tabeli ,Pr~dkosc 
odsysania". 

6. Wcisnij ponownie pokr~do, a uruchomiony zostanie proces odsysania powietrza. Podczas 
tego procesu b~dzie powoli mrugac przycisk CANCEL. 

7. Po zakonczeniu procesu przycisk CANCEL przestanie mrugac. 

8. Wyjmij worek lub ostroznie odtq_cz wq_z. 

9. Umiesc bezpiecznik w pozycji OPEN. 

UWAGA: 
Worki sq przeznaczone wytq_cznie do marynat z przyprawami i odrobinq_ oleju. Jesli chcesz 
uzywac marynaty z wi~kszq_ ilosciq wody lub oleju, zaleca si~ wtozenie produkt6w do 
pojemnika i odessanie powietrza. 
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FUNKCJA PULSE 
1. Unies g6rnq_ cz~sc. Wt6z otwarty koniec 

worka z wtozonymi produktami na pas 
do odsysania powietrza. Upewnij si~, 
ze worekjest czysty i umieszczony na 
ptasko. Nie zakrywaj zaworu ssqcego. 

2. Przymknij g6rnq_ cz~sc. 

3. Bezpiecznik przetq_cz na pozycj~ CLOSED. 
Wyswietlacz si~ zapali. 

4. Wcisnij i przytrzymaj przycisk PULSE. 
Urzq_dzenie uruchomi odsysanie 
powietrza z worka. Wazne jest, a by przez 
caty czas odsysania trzymac wcisni~ty 
przycisk PULSE. 

5. Gdy zwolnisz przycisk PULSE, proces 
odsysania powietrza si~ zatrzyma. 

6. Jesli chcesz stworzyc tq_czenie 
uszczelniajq_ce na worku, post~puj 
zgodnie z instrukcjq_ w cz~sci ,Funkce 
SEALING". 

UWAGA 
Gdy bezpiecznik jest w pozycji 
CLOSED, powietrze nie b~dzie mogto 
dostac si~ z powrotem do work a. 

WYBIJANIE DATY 
Przed wybiciem daty nalezy ustawic 
wtasciwq_ dat~. Wybija nie daty jest mozliwa 
w funkcjach: VACUUMING & SEALING 
a MARINATE, ale tylko przy opcji 
marynowania ze stworzeniem lctczenia 

uszczelniajctcego- symbol:~ i J). 
~ 

1. Otw6rz g6rnq_ cz~sc i wyjmij datownik, 
przesuwajq_c go w prawo. 

2. Przez obr6t cyfr i liter na datowniku 
ustaw dzien, miesiq_c i typ produktu. 

Dzien Miesiq_c Typ produktu 

Litera na 
Typ produktu 

datowniku 

A 

B 
c 
E 

F 

L 
p 

s 
v 
Puste miejsce 

UWAGA 
w tabeli mozna do poszczeg61nych 
liter przyporzq_dkowac produkty 
spozywcze, kt6re najcz~sciej pakujesz 
pr6zniowo. 

1. Wt6z datownik do zasobnika w g6rnej 
cz~sci i przesun go w lewo, a by 
zatrzasnq_c go w g6rnej cz~sci. 

2. Post~puj zgodnie z instrukcjami w cz~sci 
,Funkcja VACUUMING & SEALING" lub 
,MARINATE" i upewnij si~, ze worekjest 
umieszczony w urzq_dzeniu tak, a by cz~sc 
worka zakrywata pas uszczelniajqcy do 
wybijania daty. 

3. Po uruchomieniu funkcji VACUUMING & 
SEALING lub MARINATE wcisnij przycisk 
DATE. Przycisk si~ zapali. 
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4. Tworzqc fqczenie uszczelniajqce, 
urzqdzenie jednoczesnie wybije 
ustawionq dat~ na worku. 

5. Po zakorkzeniu procesu przycisk CANCEL 
przestanie mrugac. 

PRZYCISK FAVORITE- ZAPISANIE 
ULUBIONEJ FUNKCJI 
Urzqdzenie umozliwia zapisanie w pami~ci 
osobistych ustawien wybranej funkcji, kt6rq 
ui:ywasz najcz~sciej. Oszcz~dzisz w ten 
spos6b czas na jej ustawianie. 

1. Zamknij g6rnq cz~sc i przetqcz 
bezpiecznik na pozycj~ CLOSED. 

2. Przy pomocy pokr~da wybierz funkcj~, 
kt6rq chcesz zapisac w pami~ci. 
W zaleznosci od wybranej funkcji 
ustaw jej parametry, takie jak pr~dkosc 
odsysania, rodzaj produkt6w, dtugosc 
maryrnowania lub wybijanie daty. 

3. Wcisnij i przytrzymaj przycisk FAVORITE, 
az zacznie mrugac. To znaczy, i.e program 
zostat zapisany w pami~ci. 

UWAGA: 
Wazne jest, a by nie uruchomic urzqdzenia 
przez wcisni~cie pokr~da, poniewaz 
ustawienia nie zostatyby zapisane 
w pami~ci. 

Jesli trzeba zmienic ustawienia, post~puj 
wedtug powyzszych instrukcji. Nowe dane 
zastqpiq poprzednie. 
Aby m6c aktywowac ulubionq funkcj~, 
wcisnij przycisk FAVORITE. Urzqdzenie 
uruchomi proces wedtug zapisanych 
parametr6w, a przycisk CANCEL b~dzie 
mrugac. 
Po zakonczeniu procesu przycisk CANCEL 
przestanie mrugac. Wyjmij worek. 

TRYB CZUWANIA 
Pr6zniowa zgrzewarka przetqczy si~ 
automatycznie na tryb gotowosci po 
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12 godzinach bezczynnosci. Wyswietlacz 
i podswietlenie przycisk6w zgasnq. 
Aby zakonczyc tryb czuwania, wcisnij 
dowolny przycisk lub wt6z worek i przetqcz 
bezpiecznik na pozycj~ CLOSED. 
Jesli nie b~dziesz korzys.tac ze zgrzewarki, 
odtqcz wtyczk~ kabla zasilajqcego z gniazdka 
i przemiesc jq w dobrze wentylowane 
miejsce. 

PRZEGRZANIE 
Zgrzewarka pr6zniowa jest wyposazona 
w system zabezpieczajqcy przed 
przegrzaniem, kt6ry aktywuje si~, gdy 
mogtoby dojsc do przegrzania, w przypadku, 
gdyby zgrzewarka bytaby uzywana bez 
przerwy przez dtuzszy czas (np. gdyby 
wybrano kilka funkcji pod rzqd, bez czasu na 
ostygni~cie). 

W takim przypadku zgrzewarka pr6zniowa 
nie uruchomi si~, a przycisk CANCEL b~dzie 
szybko mrugac. 
Odtqcz wtyczk~ kabla zasilajqcego z gniazdka 
i pozostaw pr6zniowq zgrzewark~ do 
ostygni~cia przynajmniej na 30 minut. 
Nast~pnie b~dzie mozna ponownie l<orzystac 
ze zgrzewarki. 

UWAGA: 
Wazne jest, by odtqczyc wtyczk~ 
przewodu zasilajqcego z gniazdka 
sieciowego. 

UWAGA: 
Gdyby problem nie zostat rozwiqzany, 
odtqcz wtyczk~ przewodu zasilajqcego 
z gniazda sieciowego, przestan 
uzywac zgrzewarki pr6zniowej i zwr6c 
si~ do najblizszego autoryzowanego 
serwisu marki Catler. 





WSKAZOWKI I RADY 

Nie wktadaj do worka zbyt duzej 
ilosci produkt6w. Napetniaj worek 
maksymalnie w 2/3, pozostaw 
wystarczajqcq przestrzen mi~dzy 
produktami a tqczeniem worka. 

Upewnij si~, ze otwarty koniec worka 
jest suchy. Jesli otwarty koniec worka 
jest wilgotny lub mokry, bardzo trudno 
b~dzie stworzyc fqczenie. 

Odsysanie powietrza z worka 
z produktami spozywczymi nie zast~puje 
procesu pasteryzacji termicznej. 
Po odessaniu powietrza nalezy 
przechowywac produkty spozywcze 
w spos6b zgodny z ich rodzajem, tj. 
wtozyc do zamrazarki lub lod6wki. 

Upewnij si~, ze otwarty koniec worka 
jest czysty, ze nie znajdujq si~ w nim 
zadne przedmioty obce, zagi~cia 
ani ewentualne fatdy worka, kt6re 
przeszkadzatyby w stworzeniu tqczenia. 

Opracowujqc wi~ksze kawatki i chcqc 
zapobiec pofatdowaniu worka, ostroznie 
wyr6wnuj worek podczas wktadania do 
pasa do odsysania. 

Wktadajqc do worka spaghetti, sztucce 
lub inne ostre przedmioty i chcqc 
zapobiec przektuciu worka, zapakuj je na 
przyktad w papierowq serwetk~. Zamiast 
worka mozna uzyc pojemnika. 

Jesli korzystasz z pojemnika, pozostaw 
okoto 2,5 em miejsca w g6rnej cz~sci 
pojemnika. 

Najlepsze rezultaty osiqgniesz, na chwil~ 
zamrai:ajqc owoce lub lekko blanszujqc 
warzywa przed odessaniem powietrza. 

Przed kolejnym uzyciem zgrzewarki 
odczekaj na jej ostygni~cie przez okoto 
30 sekund. 

Jesli masz wqtpliwosci, czy tqczenie jest 
mocne, stw6rz nowe tqczenie. 

WSKAZ6WKII RADY 

Aby osiqgnqc optymalne rezultaty, 
korzystaj tylko z work6w i pojemnik6w 
zalecanych przez producenta. 

Nie podgrzewaj produkt6w 
w worku w kuchence mikrofalowej. 
To niebezpieczne. 

SZKLANE POJEMNIKI 
Kruche produkty, takie jak satata lub ziota, 
gotowe potrawy, produkty przeznaczone 
do marynowania itp. moi:na r6wniez 
przechowywac w szklanych pojemni kach, 
kt6re zostaty zaprojektowane specjalnie dla 
tej zgrzewarki pr6zniowej CatlerVS 8011. 
Wt6i: produkty do pojemnika i zat6i: wieczko. 
Wazne, a by wieczko byto wtasciwie zatoi:one 
i aby gumowa uszczelka przylegata do 
scianek pojemnika i nie byta znieksztakona. 
Na zaw6r w srodku wieczka zat6z adapter. 
Jeden koniec w~i:yka ssqcego wsun do 
adapteru, a drugi koniec do zaworu ssqcego 
w g6rnej cz~sci wieczka zgrzewarki. 
Dalej post~puj wedtug wskaz6wek w cz~sci 
,,Funkcja CANISTER"w poprzedniej cz~sci 
instrukcji. Szklane pojemniki wstaw do 
lod6wki lub zamrai:arki. 
Produkty przechowywane w szklanych 
pojemnikach pozostajq swiei:e nawet 5 razy 
dtui:ej w por6wnaniu z warunkami zwyktego 
przechowywania. 
Jesli chcesz wyjqc produkt z pojemnika, 
zwolnij cisnienie wewnq_trz pojemnika przez 
zwolnienie zaworu posrodku wieczka. 
Jesli chcesz podgrzewac gotowe dania 
w szklanym pojemniku, najpierw zwolnij 
cisnienie wewnqtrz pojemnika przez 
zwolnienie zaworu posrodku wieczka. 
Zdejmij wieczko i podgrzej produkty 
w kuchence mikrofalowej. 



UWAGA: 
Nigdy nie wkladaj wieczka szklanego 
pojemnika do kuchenki mikrofalowej. 
Grozi uszkodzeniem. 
NIGDY NIE WKlADAJ ZAMKNI~TEGO 
PR6ZNIOWO POJEMNIKA DO PIEKARNIKA 
ANI KUCHENKI MIKROFALOWEJ, BY 
PODGRZAC PRODUKTW SRODKU. GROZI 
RYZYKO POWAZNYCH OBRAZEN I SZK6D 
NA MAJI\TKU. 
NIGDY NIE UZYWAJ SllY DO 
ZDEJMOWANIA WIECZKA Z POJEMNIKA 
ZAMKNI~TEGO PR6ZNIOWO. 

UWAGA: 
Szklane pojemniki nie wchodzq_ 
w sktad zestawu. Skontaktuj si~ ze 
swoim sprzedawcq. 

Szklane pojemniki umyj w cieptej wodzie 
z dodatkiem niewielkiej ilosci pfynu do 
mycia naczyn, wyptucz cieptq_ wodq_ i wytrzyj 
do sucha. Szklane pojemniki mozna myc 
w zmywarce do naczyn. 

WSKAZQWKII RADY • 



KATALOG PRZECHOWVWANIA ARTYKUtOW SPOiYWCZYCH 
Przechowywanie w lod6wce (temperatura soc± 2°C} 

Produkty 
Zwyklyczas Czas przechowywania od odessania 
przechowywania powietrza 

Dziczyzna 2 - 3 dni 8-9 dni 
Wotowina/wieprzowi na 3 -4dni 8 - 9 dni 
Dr6b 2-3 dni 6-9 dni 
Ryby i owoce morza 1 - 3 dni 4-5 dni 
Mi~so po obr6bce 

2 - 3 dni 8 -1 2dni 
termicznej 
Sery i ciasta (np. 

15-20 dni 40-60 dni 
francuskie) 
Warzywa - surowe 5 dni 18-20dni 
Owoce 5 - 7 dni 9 - 25 dni 
Desery 5 dni 8-18dni 
Zupa 2 - 3 dni 8 -1 2dni 

Przechowywanie w zamrai:arce (temperatura -16°( ± -20°C) 

Produkty 
Zwyklyczas Czas przechowywania od odessania 
przechowywania powietrza 

Mi~so 3 - 5 miesi~cy 1 - 1,5 roku 
Mi~so m ielone 4 miesiqce 1 rok 
Dr6b 6 miesi~cy 1 - 1,5 roku 
Ryby i owoce morza 3-5 miesi~cy 1 rok 
Warzywa 8 - 1 0 miesi~cy 2 - 2,5 roku 
Owoce 6 - 12 miesi~cy 1,5 - 2,5 roku 
Pieczywo 6 - 12 miesi~cy 2-2,5 roku 

Przechowywanie w temperaturze pokojowej (temperatura 25°( ± 2°() 

Produkty 
Zwyklyczas Czas przechowywania od odessania 
przechowywania powietrza 

Chleb 1-2 dni 6 - 8 dni 
Ryi:/mq_ka 3-5 miesi~cy 1 rok i wi~cej 
Orzeszki ziemne I ziarna 3-6 miesi~cy 1 rok i wi~cej 

Herbata 5-6 miesi~cy 1 rok i wi~cej 

UWAGA: 
Powyzsze wartosci sq zalecanymi wartosciami i ich dtugosc moze r6i:nic si~ 
w zalei:nosci od warunk6w przechowywania. 

WSKAZ6WKII RADY 



Wazne ostrzezenia 
Po rozmrozeniu produkt6w zapakowanych 
pr6zniowo nalezy przechowywac je 
w lod6wce. Zaleca si~ rozmrazanie 
produkt6w pakowanych pr6zniowo 
w lod6wce, nie w temperaturze pokojowej. 

RADY DOTYCZJ\CE 
PRZYGOTOWYWANIA PRODUKTOW 
PRZED PAKOWANIEM PROiNIOWYM 
Mi~so i ryby 
Mi~so i ryby nalezy poporcjowac i pokroiC 
wedtug potrzeby. Zaleca si~ doktadne 
schtodzenie mi~sa i ryb przed pakowaniem 
pr6zniowym, ewentualnie wtozenie ich na 
ok. 1 godzin~ do zamrazarki. W ten spos6b 
mi~so i ryby zachowajq soczystosc i ksztah. 
Jesli wtoi.ysz mi~so lub ryby do zamrazarki, 
podczas pakowania pr6zniowego nalezy 
post~powac szybko. 

Warzywa 
Aby zachowac kolor, tekstur~ i smak warzyw, 
nalezy je przez pakowaniem pr6zniowym 
zblanszowac. Proces blanszowania polega 
na kr6tkim obgotowaniu warzyw w gorqcej 
wodzie i wtozeniu ich do bardzo zimnej wody 
(moze bye z kostkami lodu). W ten spos6b 
zatrzymasz proces gotowania i produkty 
zatrzymajq kolor, tekstur~ i smak. 

Warzywa Czas gotowania 

Szparagi 4 minuty 

Brokuty 3 minuty 

Marchew- cata 5 minut 

Marchew- pokrojona 3 minuty 
w plasterki 

Brukselka, kalafior 3 minuty 
(podzielony na r6zyczki) 

Cukinia 3 minuty 

Fasolka szparagowa 3 minuty 

Groszek 1,5 minuty 

Ziemniaki - mtode 3-5 minut 

UWAGA: 
Grzyby, cebula i czosnek nie nadajq si~ 
do pakowania pr6zniowego. 

Owoce 
Zaleca si~, a by owoce, zwtaszcza drobne, 
takie jak maliny, jagody itp., catkiem zamrozic 
przed pakowaniem pr6i:niowym. Wt6z 
owoce na oketo 2 godziny do zamrai:arki, 
a nast~pnie zapakuj je pr6zniowo. 

Sery 
Przez pakowanie pr6zniowe zachowasz 
swiezosc sera, jednak nie wszystkie 
rodzaje sera mozna pakowac pr6zniowo. 
Mi~kkie sery, swieze sery, sery z p lesniq na 
powierzchni i wewnqtrz nie nadajq si~ do 
pakowania pr6zniowego. 

Sypkie skladniki 
Na kraw~dz worka z sypkimi produktami 
zaleca si~ wtozenie kawatka papieru do 
pieczenia, aby zapobiec wydostaniu si~ 
sypkich produkt6w podczas odsysania 
powietrza. Zwtaszcza drobne sypkie 
produkty, takie jak mqka lub cukier 
puder, mogtyby zostac zassane do srodka 
zgrzewarki pr6zniowej i mogtoby dojsc do jej 
uszkodzenia. 

Plyny 
Do pakowania pr6zniowego ptyn6w uzywaj 
wytqcznie pojemnik6w. Worki nie nadajq si~ 
do pakowania pr6zniowego ptyn6w. 

Produkty inne niz spozywcze 
Pakowac pr6zniowo mozna takie inne 
produkty, jesli chcesz je ochronic: 

przed utlenianiem, korozjq lub w ilgociq; 

przed zanieczyszczeniami lub plesniami; 

przed uszkodzeniem, np. podczas 
transportu, w podr6zy (np. na statku). 

WSKAZOWKI I RADY 







Przed czyszczeniem sprawdi, czy przew6d 
sieciowy jest odtqczony z gniazdka 
sieciowego. 

1. Nie zanurzaj zgrzewarki pr6i:niowej, kabla 
zasilajqcego ani wtyczki kabla w wodzie 
ani innych cieczach. 

2. Do czyszczenia nie nalei:y ui:ywac 
ostrych srodk6w czyszczqcych, mogtyby 
zarysowac powierzchni~. 

3. Wytrzyj powierzchni~ mi~kkq gqbkq 
zwili:onq w cieptej wodzie z odrobinq 
ptynu do mycia naczyn. 

4. Przy pomocy r~cznika papierowego 
zetrzyj produkty spoi:ywcze lub ptyny 
z otworu do odsysania. 

5. Przed ui:yciem zgrzewarki upewnij si~, i:e 
jest sucha. 

UWAGA 
Nie zanurzaj 
urzctdzenia, kabla 
zasilaj~cego ani 
wtyczki kabla 
w W·odzie ani innych 
cieczach. 

PRZECHOWYWANIE 
Przechowuj pr6i:niowq zgrzewark~ do fol ii 
w suchym, dobrze wentylowanym miejscu 
w pozycj i p ionowej. 
Nie ktadi na zgrzewarce i:adnych 
przedmiot6w. 

• KONSERWAUA I CZYSZCZENIE 
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Problem Przyczyna Rozwictzanie 

Wyswietlacz si~ nie Wtyczka kabla Wt6z wtyczk~ kabla zasilajq_cego 
zapaiH. doprowadzajqcego jest prawidtowo do gniazdka 

nieprawidtowo wtozona do sieciowego. 
gniazdka sieciowego. Wypr6buj inne gniazdko sieciowe. 

Sprawdz, czy nie wytqczyly si~ 
bezpieczniki w domu. 

Bezpiecznik nie jest w pozycji Przetqcz bezpiecznik na pozycj~ 
CLOSED. CLOSED. 

Funkcja zostanie Worekjest dziurawy. Wymien worek. 
przerwana po Stworzone tqczenie na worku Upewnij si~, ze tqczenie jest 
2 minutach i juz si~ n·ie nie jest szczelne. prawidtowo stworzone i ze nie ma 
wtqczy. w nim zgi~c lub otwor6w. 

Worek nie jest prawidtowo Umiesc worek prawidtowo na 
umieszczony na pasie do pasie do odsysania powietrza. 
odsysania powietrza. 

Piankowe uszczelki si~ nie Upewnij si~, ze obie uszczelki 
stykajq. znajdujq si~ na swoim miejscu 

i nie sq uszkodzone. 

Powietrze dostaje Worekjest dziurawy. Wymien worek. 
si~ z powrotem do tqczenia na worku nie zostaty Sprawdz, czy wszystkie tqczenia 
worka, pomimo ze prawidtowo stworzone. worka zostaly prawidtowo 
zostato wczesniej stworzone i czy nie wykazujq 
odessane, ewentualnie uszkodzen. 
z worka wydostaje Jesli w worku jest zbyt wiele 
si~ powietrze po ptynu, tqczenie moze nie bye 
zastosowaniu funkcji szczelne. Wylej ptyn i upewnij 
BLOW. si~, ze kraw~dz worka, na kt6rej 

b~dzie stwarzane tqczenie, jest 
zupetnie such a i czysta. 

Funkcja si~ nie Urzqdzenie jest przegrzane. Odtqcz wtyczk~ kabla zasilajqcego 
wtqczyta i przycisk z gniazdka i pozostaw urzqdzenie 
CANCEL szybko do ostygni~cia na oketo 30 minut. 
mruga. 

ROZWI.'\ZYWANIE PROBLEMOW 



UWAGA: 
Jesli problem nie zostaf rozwiqzany lub 
jesli nie jest podany w powyiszej tabeli, 
przestan uiywac urzqdzenia, odfqcz wtyczk~ 
przewodu zasilajqcego z gniazda sieciowego 
i zwr6c si~ do autoryzowanego serwisu marki 
Catler. 

UWAGA 
Aby zapobiec przegrzaniu, mi~dzy 
poszczeg61nymi cyklami odsysania 
powietrza naleiy odczekac 
przynajmniej 20 sekund. Zostaw 
otwartq pokrywk~ przed odsysaniem 
powietrza. 
Jesli worek si~ topi, pas uszczelniajqcy 
moie bye za gorqcy. Przed kolejnym 
uiyciem zgrzewarki odczekaj na jej 
ostygni~cie przez okoto 30 sekund. 
Aby osiqgnqc najlepsze rezultaty, 
nie uiywaj work6w wielokrotnie, 
zwtaszcza jesli byto w nich surowe 
mi~so, ryby lub duste produkty. 
Nie ui:ywaj work6w wielokrotnie, 
jesli zostaty wykorzystane do 
przygotowania produkt6w lub 
podgrzewania w kuchence 
mikrofalowej. 

ROZWIJ\ZYWANIE PROBLEMOW 



WSKAZOWKIIINFORMACJE DOTYCZJ\CE GOSPODARKI ZUiYTYM OPAKOWANIEM 
Zuzyty materiaf opakowaniowy nalezy dostarczyc do punktu przeznaczonego do sktadowania 
odpadu, wyznaczonego przez urz~dy lokalne. 

UTYLIZACJA ZUiYTYCH URZ,#\DZEN ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

-
Ten symbot umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ie 
zuzytych wyrob6w elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowac wraz 
ze zwyktym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, 
utylizacji i recyklingu tych wyrob6w nalezy przekazac je do wyznaczonych sktadnic 
odpad6w. W niekt6rych krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich 
mozna zamiast tego zwr6cic tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy 
kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Wfasciwa likwidacja tych produkt6w 
pozwoli zachowac cenne zr6dfa surowc6w naturalnych i pomoze w zapobieganiu 
negatywnemu wptywowi na srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moie 
spowodowac niewtasciwa likwidacja odpad6w. Szczeg6fowych informacji 
udzielq Panstwu urz~dy miejskie lub najblizsze sktadnice odpad6w. W przypadku 
niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogq zostac natozone kary zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

Dotyczy przedsi~biorc6w z kraj6w Unii Europejskiej 
Jesli chcq Panstwo likwidowac urzqdzenia elektryczne i elektroniiczne, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu. 

Likwidacja wyrob6w w k1rajach spoza Unii Europejskiej 
Ten symbol obowiqzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcq Panstwo zlikwidowac ten 
wyr6b, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczqcych prawidfowego 
sposobu likw~dacji od lokalnych urz~d6w lub od sprzedawcy. 

( E Ten wyr6b spefnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, kt6re go dotyczq. 

Zastrzegamy sobie mozliwosc dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych 
wyrobu bez uprzedzenia. 

J~zykiem oryginafu jest j~zyk czeski. 
Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Rfcany CZ-251 01 
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