
 

 

 

 

 

Машина за вакуумиране R-003 
 

Инструкция за употреба 

 

 

 

 

Моля прочетете инструкциите внимателно преди употребата на уреда. Обърнете внимание на 

предпазните мерки. Препоръчваме Ви да ги  запазите за бъдещи справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основни инструкции за безопасност 
Уредът може да се използва от деца над 8 год. Както и от хора с намалени физически , сензорни и ментални 

възможности или липса на опит или познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за безопасно  

използване на уреда и разбират опасностите които могат да възникнат. Децата не трябва да си играят с уреда. 

Почистването и поддръжката не трябва да се прави от деца без надзор. 

Наблюдавайте уреда постоянно докато работи. Наглеждайте децата, които са близо до уреда по време на 

работа. 
Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване или до повреда на уреда. 
Моля уреда да се използва само по предназначение. Производителят не е отговорен при нараняване вследствие 

на неправилна употреба на уреда. 
Уреда е предназначен само за домашна употреба, а не за ползване навън или за търговски цели. 
Премахнете всички опаковки и транспортни материали отвън и отвътре на уреда. 
Проверете уреда за видими повреди или нараняване или за липсващи части. 

Не използвайте уреда с друг захранващ кабел освен този  който е предоставен от производителя. 

Проверете дали не е възможно да издърпате или да преместите кабела или удължителния кабел. 

Уредът не трябва да се използва заедно с таймер или отделно устройство за дистанционно управление. 

Изключете уреда и извадете щепсела от контакта преди почистване или когато уреда не се използва. 

Избягвайте да дърпате кабела, когато извадите щепсела от контакта. Вместо това задръжте щепсела. 

Пазете кабела и уреда далеч от източници на топлина, горещи предмети и открит огън. 

Уверете се, че кабелът е напълно удължен. 

Кабелът не трябва да е усукан или навит около уреда. 

Проверявайте редовно, че нито кабелът нито щепселът е повреден и не използвайте уреда, ако има някаква 

повреда или ако е паднал на пода, попаднал във вода или е по друг начин повреден. 

Ако уредът, кабелът или щепселът са повредени, уредът трябва да се провери и при необходимост да се 

ремонтира от оторизиран сервизен център. 

Свържете само с 230 V, 50 Hz. Гаранцията не е валидна, ако уредът е свързан с неправилно напрежение. 

Никога не се опитвайте да ремонтирате самия уреда. Моля, свържете се с магазина, откъдето сте закупили уреда 

за гаранционен ремонт. 

Неоторизираните ремонти или модификации ще  направят гаранцията невалидна. 

Внимание! Някои части от този уред могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание 

трябва да се обърне на децата и уязвимите хора. 

Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца на възраст под 8 години. 

 

Специални инструкции за безопасност 
• Уредът трябва да се остави да се охлади за 2 минути между топлинно запечатване или вакуумно запечатване. 

• Не се опитвайте да запечатвате торбички, съдържащи течности или течни хранителни продукти, тъй като 

съдържанието на торбичката може да бъде засмукано от уреда и да го унищожи. 

• Използвайте само торбички, препоръчани от доставчика. Не използвайте  други кухненски торбички или 

подобни, тъй като това може да повреди уреда. 

• Извадете торбата веднага щом е запечатана. Ако  торбата се остави в уреда, докато горещият проводник се 

охлади, може да се залепи към уреда. 

• Винаги дръжте горещия проводник чист, за да избегнете замърсяване на храната или веществата, които трябва 

да бъдат опаковани. 

• Винаги дръжте горещия проводник чист от остатъци от храна и мръсотия, така че да не се намалява 

запечатващата мощност. 

• Моля, не използвайте вакуума или запечатващата функция, когато горният капак е отворен. Уверете се, че 

горният капак е поставен на позиция (с бутона за освобождаване) преди  да ползвате вакуумната или 

запечатващата функция. 

 

 

 

 

 

 

 



Описание на уреда 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Бутон за освобождаване 
2. Повърхност за притискане 
3. Индикаторна лампа за запечатване 
4. Бутон за запечатване 
5. Стоп бутон 
6. Бутон за вакумиране и запечатване 
7.Индикаторна лампа за вакуумиране 
8.Ограничителна линия 
9. Тръбичка за изсмукване на въздуха 
10.Стопер 
11. Залепваща лента 
12 Линия на залепване 
13. Държач на торбичката 
14 Нож 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рязане на вакуумиращата торбичка 
1. Натиснете държача (13), за да освободите поставката на торбата. 
2. Поставете необходимата дължина на торбата (размерът на торбата трябва да е поне 7 см по-дълъг от 
съдържанието) в поставката. 
3. Издърпайте държача (13) обратно, за да заключите поставката на торбичката. 
4. Натиснете режещото острие (14) и го изрежете, за да отрежете торбата. 

 

Запечатване на торбичка без вакум  
1. Напълнете  торбичката с необходимото съдържание. Уверете се, че има поне 7 см от съдържанието до 

мястото, където торбата ще бъде запечатана. 

2. Натиснете  двата бутона за освобождаване (1) и отворете капака. 

3. Поставете ръба на торбата върху горещия проводник линията за запечатване (12). Торбата не трябва да 

надвишава огран ичителната линия (8). 

4. Загладете торбичката, така че да няма гънки, когато докосва горещия проводник. 

5. Затворете капака. 

6. Натиснете бутона за запечатване (4) и внимателно натиснете и двете повърхности за притискане (2). 

7. Индикаторът (3) ще се включи и уредът ще създаде запечатващ маркер върху торбата. 

8. Когато индикаторът изгасне (3) след около 5 секунди, процесът на топлинно запечатване е завършен. 

9. Изчакайте няколко секунди. Отворете капака и внимателно извадете торбичката. 

 

Запечатване с вакуум 
1. Напълнете  торбичката с необходимото съдържание. Уверете се, че има поне 7 см от съдържанието до 

мястото, където торбата ще бъде запечатана. 

2. Натиснете двата бутона за освобождаване (1) и отворете капака. 

3. Поставете ръба на торбата върху горещия проводник върху линията на запеатване (12) и поставете отвора на 

торбата в областта на вакуума във вътрешността на запечатващата лента (11).  Торбичката не трябва да 

превишава както крайния стопер (10), така и линията за запечатване (8). 

4. Изгладете чантата, така че да няма гънки, когато докосва горещия проводник. 

5. Затворете капака. 

6. Натиснете бутона за вакуума и запечатването (6) и леко натиснете и двете повърхности  за притискане (2). 

7. Индикаторът (7) ще светне и уредът ще изсмуче въздуха от торбата, докато не се постигне вакуум. 

Индикаторът (7) ще се изключи отново. 

8. Индикаторът (3) ще се включи и уредът ще създаде запечатващ маркер върху торбата. 

9. Когато индикаторът изгасне (3) след около 5 секунди, процесът на термично запечатване е завършен. 

10. Изчакайте няколко секунди. Отворете капака и внимателно извадете торбичката. 
Бележка: Можете да прекъснете процеса на запечатване или вакуумиране по всяко време като натиснете бутон 

Стоп (5). 

Предимства на опаковането с вакум 
Вакуумната опаковка се съхранява по-добре и по-дълго в хладилника или фризера в сравнение с храната в 

опаковка с въздух в нея. 

Някои видове храна могат също да бъдат приготвени / повторно нагрявани чрез поставяне на запечатаната 

торбичка в чиния с вода или в микровълнова фурна. Когато готвите храна в микровълнова фурна, пробийте дупки 

в торбата с вилица, за да може да излиза парата. 

Също така е възможно да се запечатват / вакуумират неща като вестници, лекарства и т.н. за пътуване, къмпинг 

или плаване, така че да не се намокрят. 

 

Почистване 
• Винаги изключвайте уреда в електрическия контакт и извадете щепсела преди почистване. 

• Почистете с помощта на влажна кърпа и ако е необходимо, малко препарат. Никога не използвайте абразивни 

почистващи препарати или разтворители. 

• Ако на горещия проводник има остатъци от торби, можете да запечатвате, без да поставяте торба в уреда. 

Внимателно избършете горещия проводник, преди той да се охлади отново. 

 

 

 

 



 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 
2002/96/EC. 
 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ 

подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици 

за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване 

на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 

задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 


