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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 Önt, hogy az elektromos készülékek 
használata során legyen óvatos és tartsa be az alábbi utasításokat:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
A VS 812 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐ 
HASZNÁLATÁHOZ
• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek 

és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális 
képességű személyek csak felügyelet alatt 
használhatják, vagy ha tájékoztatták őket 
a készülék biztonságos használatáról és 
tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

• Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
• A felhasználó által végzett tisztítást és 

karbantartást nem végezhetik gyerekek 
felügyelet nélkül.

• Ha a tápkábel sérült, cseréjét bízza 
szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes 
helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel 
a készüléket tilos használni.
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• A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el valamennyi utasítást, és az útmutatót 
tegye biztonságos helyre esetleges későbbi szükség esetére.

• Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzat feszültsége megegyezik 
a készülék alsó részén található címkén jelzett feszültséggel. Bármilyen kétség esetén 
forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. 

• A készülék első használata előtt távolítson el, és környezetkímélő módon semmisítsen 
meg minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, nem sérült-e a készülék. Ha 
a készülék sérült, hagyja abba a készülék használatát és forduljon a Catler szakszervizhez. 
Ne javítsa a készüléket önmaga. A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható 
részeket.

• A készüléket egyenes, tiszta és száraz felületen használja. Fontos, hogy a készüléket 
vízszintesen helyezze el. Ne használja a készüléket nedves, gyúlékony vagy 
robbanásveszélyes környezetben.

•  Ne használja és ne tegye a készüléket forró felületekre vagy hőforrásokra vagy azok 
közelébe.

• A készüléket, a tápkábelt és a villásdugót soha ne mártsa vízbe vagy más folyadékba. 
• Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
• A készüléket áthelyezése, tisztítása vagy eltárolása előtt győződjön meg róla, hogy ki 

van kapcsolva, kihűlt, és a tápkábel ki van húzva az aljzatból. A hálózati kábelt mindig 
a csatlakozódugónál, ne a kábelnél fogva húzza ki.

• Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. Ne használja a szabadban.
• Ne használja a készüléket, ha nedves a keze.
• A készülék levegő elszívására volt tervezve. Ne kapcsolja be az elszívást anélkül, hogy 

megfelelően rögzítené a zacskót a légmentesítő nyílásra.
• Legalább 5 másodpercig hagyja lehűlni a készüléket az egyes elszívási ciklusok között. Ne 

használja a készüléket 25 egymást követő ciklusnál tovább. Ezután hagyja a készüléket 
legalább 30 percig lehűlni, mielőtt újra használná.

• Ne érjen hozzá a varrathoz közvetlenül a létrehozása után. Égési sérülést szenvedhet.
• Ne érintse meg a szigetelőszalagot, nehogy megsérüljön. Ez a rész a stabil varrat 

létrehozása során felforrósodhat. Ne érjen hozzá közvetlenül a varrat létrehozása után.
• Használat közben ne nyomja túl erősen a készülék tetejét, hogy ne sérüljön meg.
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a tömítő csatlakozásba.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
• Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt. A berendezést csak jól földelt aljzatba 

csatlakoztassa.
• A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy 

összegabalyodni.
• Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más 

készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy 
hosszabbító kábelt.

• Ne használja a készüléket mozgó gépjárműben vagy hajón, ne használja a szabadban, ne 
használja más célra, mint amire szolgál. Ellenkező esetben sérülés következhet be. 

• A mindennapos tisztítás kivételével minden karbantartást Catler szakszervizre kell bízni. 
Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa és semmilyen módon ne módosítsa 
a készüléket.



6AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

• Javasoljuk, hogy telepítsen megszakítót (szabványos biztonsági kapcsolók 
a konnektorban), hogy így fokozott védelmet nyújtson a készülék használatakor. 
Javasoljuk, hogy az áramvédőt (névleges hibaáram leoldási értéke ne legyen több, mint 
30 mA) arra az áramkörre szerelje fel, amelyre a készüléket fogja csatlakoztatni. További 
szakmai tanácsért forduljon a villanyszerelőjéhez.

A használati útmutató a www.catler.cz címen is elérhető.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
NE MÁRTSA VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA.
HASZNÁLAT ELŐTT TELJESEN TEKERJE 
LE A TÁPKÁBELT.

EZ A JEL AZT JELZI, HOGY 
A KÉSZÜLÉK KETTŐS SZIGETELÉSSEL 
RENDELKEZIK A VESZÉLYES HÁLÓZATI 
FESZÜLTSÉG ÉS A FELHASZNÁLÓ 
SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐ RÉSZEK 
KÖZÖTT. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁHOZ 
CSAK EREDETI ALKATRÉSZEKET 
SZABAD HASZNÁLNI.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
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ISMERKEDJEN MEG A VS 812 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐVEL

1 2

3 4

5

6
7
8

9

10

1. DRY gomb
 A levegő elszívására és a viszonylag 

száraz ételek lezárására szolgál.
2. MOIST gomb
 A levegő elszívására és a nagyobb 

nedvességtartalmú ételek lezárására 
szolgál.

3. SEAL /EXTERNAL VACUUM gomb
 A levegő elszívása nélkül zárja le 

a csomagot.
 A levegő elszívására szolgál a vákuumos 

tartozék használatakor.

4. Elszívási ciklus befejezése/lezárás 
jelzője

5. Készüléktest
6. Kivehető csepptálca
7. Fényjelző a csepptálca kiürítéséhez
8. Nyílás a zacskó behelyezéséhez
9. Tápkábel tárolóhely (a talp alsó 

részében)
10. Vákuumtartozék
 Lehetővé teszi a levegő kiszívását 

tartályból vagy cipzáras zacskóból.
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ÉLELMISZEREK FRISSESSÉGÉNEK 
MEGŐRZÉSE
Használja ki új Catler VS 812 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 812 vákuumos 
fóliahegesztő a hagyományos módszerekhez 
képest akár ötször is meghosszabbítja 
az élelmiszerek tárolási idejét. 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. 
Így a heti étrendet előre megtervezheti. 
Gyorsan és könnyen eltárolhatja a romlékony 
élelmiszereket, vagy a ritkábban 

használt élelmiszerek élettartamát 
meghosszabbíthatja. 

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 812 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐ FUNKCIÓI
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A VS 812 VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐ HASZNÁLATA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt távolítson el 
a készülékről minden csomagolást, 
reklámmatricát/címkét. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy a csomagolásból kivett 
minden tartozékot. Ellenőrizze, nem 
sérült-e a készülék vagy valamelyik tartozéka.
A külső felületet törölje le kevés 
mosogatószerrel kevert meleg vízben 
megnedvesített szivaccsal.

HASZNÁLAT
Helyezze a készüléket száraz, sima és szilárd 
felületre a hálózati aljzathoz megfelelő 
távolságba.
Helyezze be a tápkábel dugóját a hálózati 
aljzatba, és az összes gomb háttérvilágítása 
bekapcsol.
Helyezze az ételt a vákuumfóliás lezáró 
készülékben való használatra alkalmas 
zacskóba. A zacskót ne töltse meg csordultig. 
Hagyjon elegendő helyet (kb. 8 cm-t száraz 
ételeknél, kb. 10 cm-t magasabb víztartalmú 
ételeknél) a lezárás kialakításához.

DRY GOMB
A DRY gomb a levegő elszívására és 
a viszonylag száraz ételek lezárására szolgál.
• Helyezze be a zacskót a készülék 

nyílásába. A zacskót elég mélyen kell 
behelyezni, hogy a hegesztés ne legyen 
túl közel a zacskó széléhez.

• Nyomja meg a DRY gombot és a levegő 
elszívásának folyamata elkezdődik. 
A folyamat közben a DRY gomb villogni 
fog.

• Amint a levegő kikerül a zacskóból, 
a lezárás automatikusan elkezd kialakulni. 
A folyamat közben a SEAL gomb villogni 
fog.

• Amint a teljes ciklus befejezésének 
jelzőfénye kigyullad, a légelszívás és 
a lezárás befejeződött.

• Emelje ki a zacskót.

• Ha leszeretné állítani a folyamatot, 
nyomja meg a DRY gombot.

MOIST GOMB
A MOIST gomb a levegő elszívására és 
a nagyobb nedvességtartalmú ételek 
lezárására szolgál.
• Helyezze be a zacskót a készülék 

nyílásába. A zacskót elég mélyen kell 
behelyezni, hogy a hegesztés ne legyen 
túl közel a zacskó széléhez.

• Nyomja meg a MOIST gombot és 
a levegő elszívásának folyamata 
elkezdődik. A folyamat közben a MOIST 
gomb villogni fog.

• Amint a levegő kikerül a zacskóból, 
a lezárás automatikusan elkezd kialakulni. 
A folyamat közben a SEAL gomb villogni 
fog.

• Amint a teljes ciklus befejezésének 
jelzőfénye kigyullad, a légelszívás és 
a lezárás befejeződött.

• Emelje ki a zacskót.
• Ha leszeretné állítani a folyamatot, 

nyomja meg a MOIST gombot.
• Ha a csepptálca feletti jelzőfény kigyullad, 

a csepptálcát óvatosan ki kell venni és ki 
kell üríteni a tartalmát.

SEAL GOMB
A SEAL gomb csak a lezárás kialakítására 
szolgál.
• Helyezze be a zacskót a készülék 

nyílásába. A zacskót elég mélyen kell 
behelyezni, hogy a hegesztés ne legyen 
túl közel a zacskó széléhez.

• Nyomja meg a SEAL gombot és a lezárás 
kialakításának folyamata elkezdődik. 
A folyamat közben a SEAL gomb villogni 
fog.

• Amint a teljes ciklus befejezésének 
jelzőfénye kigyullad, a lezárás folyamata 
befejeződött.

• Emelje ki a zacskót.
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• Ha leszeretné állítani a folyamatot, 
nyomja meg a SEAL gombot.

VÁKUUMTARTOZÉK
A vákuumtartozék a vákuumos 
fóliahegesztővel való használatra szánt 
tartályokból vagy zipzáras zacskókból való 
levegő kiszívására szolgál.
• Húzza ki a vákuumtartozékot. Az 

EXTERNAL VACUUM gomb világítani 
kezd.

• Helyezze a vákuumtartozék átlátszó 
végét a tartályon lévő csatlakozóba.

• Nyomja meg a EXTERNAL DRY gombot 
és a levegő elszívásának folyamata 
elkezdődik. A folyamat közben az 
EXTERNAL VACUUM gomb villogni fog.

• Ha a levegő elszívási folyamat 
befejeződött, az EXTERNAL VACUUM 
gomb világítani kezd.

• Ha leszeretné állítani a folyamatot, 
nyomja meg az EXTERNAL VACUUM 
gombot.

PALACK LÉGMENTESÍTÉSE
A vákuumtartozék a levegő palackból, 
például borosüvegből történő kiszívására 
is használható. Ahhoz, hogy a levegőt ki 
lehessen szívni a palackból, fontos, hogy 
egy speciális, erre a célra kialakított kupakot 
helyezzen a palack nyakára. A speciális kupak 
nem a csomagolás része. A speciális kupakot 
helyezze a palack nyakára.
• Távolítsa el az átlátszó végzáró kupakot 

a vákuumtartozékról, és helyezze be 
a vákuumtartozék keskeny végzáró 
kupakját a kupakba.

• Nyomja meg a EXTERNAL DRY gombot 
és a levegő elszívásának folyamata 
elkezdődik. A folyamat közben az 
EXTERNAL VACUUM gomb villogni fog.

• Ha a levegő elszívási folyamat 
befejeződött, az EXTERNAL VACUUM 
gomb világítani kezd.

• Ha leszeretné állítani a folyamatot, 
nyomja meg az EXTERNAL VACUUM 
gombot.

FIGYELEM!
LEGALÁBB 

5 MÁSODPERCIG 
HAGYJA LEHŰLNI 
A KÉSZÜLÉKET AZ 
EGYES ELSZÍVÁSI 
CIKLUSOK KÖZÖTT. 
NE HASZNÁLJA 
A KÉSZÜLÉKET 
25 EGYMÁST 
KÖVETŐ CIKLUSNÁL 
TOVÁBB. 
EZUTÁN HAGYJA 
A KÉSZÜLÉKET 
LEGALÁBB 30 
PERCIG LEHŰLNI, 
MIELŐTT ÚJRA 
HASZNÁLNÁ.
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KÉSZENLÉTI MÓD
A vákuumhegesztő automatikusan készenléti 
módba kapcsol 10 perc tétlenség után. 
Készenléti üzemmódban csak a SEAL 
gomb világít, a többi gomb háttérvilágítása 
kikapcsol. A készenléti üzemmódból való 
kilépéshez nyomja meg a SEAL gombot.
Ha nem szándékozik használni 
a vákuumhegesztőt, húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót és jól szellőző helyen tárolja.
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• 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. 

AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

TÁROLÁS HŰTŐSZEKRÉNYBEN (5 °C ± 3 °C HŐMÉRSÉKLET)

Élelmiszer Normál tárolási idő A légmentesítéstől 
számított tárolási idő

Sajtos hús 2–3 nap 12-13 nap
Halak és a tenger gyümölcsei 1–3 nap 6-8 nap
Hőkezelt hús 3-5 nap 10-18 nap
Zöldség - nyers 3-5 nap 7-10 nap
Gyümölcs 4-6 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 2-3 hónap 1 év
Halak és a tenger gyümölcsei 1–3 hónap 1 év

TIPPEK ÉS TANÁCSOK
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MEGJEGYZÉS:
A fenti értékek ajánlott értékek, és 
hosszuk a tárolási körülményektől 
függően változhat.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A vákuumos élelmiszereket leolvasztás után 
hűtőszekrényben kell tárolni.
Ajánlott a vákuumos élelmiszereket 
hűtőszekrényben, nem szobahőmérsékleten, 
leolvasztani.

TANÁCSOK AZ ÉLELMISZER 
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ VÁKUUMOZÁS ELŐTT

HÚS ÉS HAL
A húst és a halat szükség szerint vágja fel és 
adagolja. Javasoljuk, hogy vákuumozás előtt 
hűtse le alaposan a húst és a halat, vagy kb. 
1 órára tegye fagyasztóba. Ezzel a hús és 
a halak megtartják a levüket és alakjukat.

Ha húst vagy halat a fagyasztóba teszi, akkor 
a vákuumozásnál gyorsan kell eljárni.

ZÖLDSÉGFÉLÉK
A zöldséget színének, textúrájának és 
ízének megóvása érdekében a vákuumozás 
és fagyasztás előtt tanácsos blansírozni. 
A blansírozás során a zöldségeket röviden 
forró vízben forraljuk, majd nagyon hideg 
vízbe (esetleg jégkockákkal) tesszük. Ez 
leállítja a főzési folyamatot, és az élelmiszer 
megőrzi színét, textúráját és ízét.

TÁROLÁS SZOBAHŐMÉRSÉKLETEN (25 °C ± 2 °C HŐMÉRSÉKLET)

Élelmiszer Normál tárolási idő A légmentesítéstől 
számított tárolási idő

Rizs / liszt 2–4 hónap 1 év vagy több
Mogyoró / hüvelyesek / tea 2–3 hónap 1 év vagy több

Zöldségfélék Főzési idő
Spárga 4 perc
Brokkoli 3 perc
Répa - egész 5 perc
Répa - karikázott 3 perc
Kelbimbó, karfiol (rózsákra szedve) 3 perc
Cukkini 3 perc
Zöldbab 3 perc
Borsó 1,5 perc
Burgonya - új 3 – 5 perc
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MEGJEGYZÉS:
A gomba, a hagyma és a fokhagyma 
nem alkalmasak vákuumozásra.

GYÜMÖLCS
Javasoljuk a gyümölcsöket, különös 
tekintettel a kisméretűekre, például málna, 
áfonya stb., vákuumozás előtt teljesen 
lefagyasztani. Helyezze a gyümölcsöt 
a fagyasztóba kb. 2 órára, majd vákuumozza.

SAJTOK
A vákuum a sajtot frissen tartja, de nem 
minden sajtot lehet vákuumozni. Lágy sajtok, 
friss sajtok, a felületén és belül penészes 
sajtok nem alkalmasak vákuumozásra.

ÖMLESZTETT ALAPANYAGOK
Javasoljuk, hogy helyezzen egy darab 
sütőpapírt a laza ételeket tartalmazó 
zacskó szélére, hogy megakadályozza a laza 
anyagok kiszívását. Különösen finom laza 
alapanyagokat, például liszt vagy porcukor 
bejuthat a vákuumhegesztő belsejébe, és 
a készülék megsérülhet.

FOLYADÉKOK
A folyadékok vákuumozására csak tartályokat 
használjon. A zacskók nem alkalmasak 
folyékony élelmiszerek vákuumozására.

NEM ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK
Más termékeket is csomagolhat vákuumosan, 
hogy megvédje őket:
– oxidáció, korrózió vagy nedvesség ellen;
– szennyeződés vagy penész ellen;
– sérülések ellen, pl. szállítás közben, úton 

(pl. hajón).
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Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy 
a tápkábel ki van húzva a hálózatból.

FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET, 

A TÁPKÁBELT ÉS 
A VILLÁSDUGÓT 
SOHA NE MÁRTSA 
VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA.

A külső felületet törölje le kevés 
mosogatószerrel kevert meleg vízben 
megnedvesített szivaccsal.
Papírtörlővel törölje le az élelmiszert vagy 
folyadékot a légmentesítő nyílásról.
Ha a csepptálca feletti jelzőfény kigyullad, 
a csepptálcát óvatosan ki kell venni és ki kell 
üríteni a tartalmát.
A tisztításhoz ne használjon durva 
tisztítószereket, ezekkel megkarcolhatja 
a felületet. 

TÁROLÁS
A vákuumos fóliahegesztőt száraz, jól 
szellőző helyen tárolja vízszintes helyzetben. 
Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyat.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus 
készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és 
újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más 
európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le 
lehet adni. 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 nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
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.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01


