Ruční vakuovačka
model FSFRSH0050

Důležité bezpečnostní pokyny.
V zájmu vlastní bezpečnosti dodržujte všechny pokyny obsažené v
tomto návodu k použití.
1. Přečtěte si pečlivě pokyny k používání. Přečtěte si všechny pokyny
v tomto návodu před použitím.
2. Nepoužívejte přístroj na mokrém nebo horkém povrchu ani ve
venkovním prostředí.
3. UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
neponořujte jakoukoliv část přístroje, napájecí kabel nebo zástrčku
do vody nebo jiné tekutiny.
4. Chcete-li odpojit nabíjení, odpojte adaptér z elektrické zásuvky.
Neodpojujte tahem za napájecí kabel.
5. Neprovozujte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo
zástrčkou. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje, nebo je
jakýmkoli způsobem poškozeno. Odešlete jej do servisního
střediska uvedeného v návodu.
6. Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Používejte pouze
nabíjecí adaptér dodávaný s tímto produktem.
7. Pečlivě dohlížejte na děti při používání jakéhokoliv elektrického
spotřebiče. Nedovolte, aby byl výrobek používán jako hračka.
8. Pozor: krátký napájecí kabel je určen ke snížení rizik ze zachycení
nebo vypnutí delšího kabelu. Nedoporučuje se používat
prodlužovací kabel.
9. Dbejte na to, aby napájecí kabel, adaptér a vakuovací přístroj nebyl
umístěn na ohřátých plochách.
10. Přístroj má nikl-metal-hydridové baterie. Tyto musí být
recyklovány nebo likvidovány dle národních a místních zákonů a
předpisů. Nespalujte je. Baterie nevystavujte vysokým teplotám
ani je nevstavujte styku s kapalinami.

Důležité tipy
1. Vakuové balení není náhrada za skladování v chladničce nebo v
mrazničce. Všechny rychle se kazící potraviny, které vyžadují
skladování v chladničce, musí být po vakuování uloženy do
chladničky.
2. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte pouze sáčky, folie a
dózy značky FoodSaver ™ .
3. Při vakuování sáčků s plastovým zipem, může malé množství
tekutiny, drobek apod. vniknout do ventilu, což může způsobit
únik vzduchu. Chcete-li se tomu vyhnout, postupujte podle
následujících tipů:
a. Polévky, omáčky a jiné kapaliny: použijte dózy, které pak skladujte
v chladničce. Neskladujte tekutiny v sáčcích se zipem.
b. Práškové nebo jemně zrnité-potraviny: Nepřeplňujte sáčky nebo
použijte dózu. Pod ventil sáčku lze umístit kávový filtr nebo
ubrousek k zamezení vniku částic do uzavíracího ventilu.
c. Ujistěte se, že zip je uzavřen a beze zbytků jídla. Zbytky jídla v zipu
mohou způsobit netěsnost, která časem způsobí průnik vzduchu
do sáčku.
4. Nespouštějte vakuovačku naprázdno. Zapínejte ji až po přiložení k
dóze.

5. Při použití dóz je naplňte pouze maximálně cca 2 cm pod víčko.

Vakuovačka je určena pouze pro použití v domácnosti.
Tento návod si pečlivě uložte.

Před prvním použitím přístroj nabíjejte nejméně 24
hodin.

Popis zařízení

1. Tělo vakuovačky
2. Kontrolka nabíjení
3. Tlačítko „START“ vakuování
4. Nabíječka
5. Zdířka k nabíječce
6. Přepouštěcí nádržka

Vakuové balení a bezpečnost potravin
Vakuové balení prodlužuje životnost potravin tím, že odstraní ěv tšinu
vzduchu z uzavřených obalů, čímž se sníží oxidace, která ovlivňuje
výživové hodnoty, chuť a celkovou kvalitu. Odstranění vzduchu může
také zabránit růstu mikroorganismů:
Plísně - nemohou růst v prostředí s nízkým obsahem kyslíku, a proto
vakuové balení může zpomalit růst plísní.
Kvasinky - výsledky procesu kvašení, které mohou ovlivnit vůni a
chuť. Kvasinky potřebují vodu, cukr a teplé prostředí. Mohou přežít i
bez vzduchu. Zpomalení množení kvasinek vyžaduje chlazení, zatímco
zmrazení jej zastaví úplně.
Bakterie - Výsledkem jejich množení je nepříjemný zápach, nebo
zabarvení. Za správných podmínek, Clostridium botulinum
(organismus, který způsobuje Botulismus) může růst bez přístupu
vzduchu a někdy jej nelze detekovatčichem ani chuťově. Ačkoli to je
extrémně vzácné, může to být velmi nebezpečné.
Chcete-li zachovat potraviny bezpečné, je nezbytné udržení nízké
teploty.
Je důležité si uvědomit, že vakuové balení není náhradou pro
konzervování a nemůže úplně zabránit stárnutí potravin. Může pouze
zpomalit změny v kvalitě. Je obtížné předpovědět, jak dlouho budou
potraviny zachovány, protože to závisí na okamžiku, kdy byly
zavakuovány.

Upozornění pro bezpečnost potravin
Vakuujte co nejčerstvější potraviny, zejména ty, které podléhají
rychlé zkáze.

Doporučení
Tvrdé sýry:
Chcete-li zachovat sýry čerstvé, vakuujte je po každém použití.
DŮLEŽITÉ: Měkké sýry by se neměly nikdy vakuovat.
Pečivo:Pro vakuování pečiva používejte dózy, pečivo pak drží lépe
tvar.

Nabíjení vakuovačky.
Před prvním použitím přístroje jej nabíjejte nejméně 24 hodin.
Pokud tak neučiníte, sníží to životnost baterie. Kontrolka nabíjení svítí
po celou dobu připojení nabíječky.

Vakuování zip sáčků FoodSaver™
Krok 1: Naplnění sáčku
Vložte potraviny do sáčku. Sáček položte zeleným kroužkem nahoru.
Uzavřete sáček přejetím přitlačenými prsty po těsnícím zipu. Dbejte
na čistotu zipu.

Krok 2: Odsátí vzduchu ze sáčku

Trysku vakuovačky přitiskněte na zelený kroužek na sáčku a stiskněte
zelené tlačítko "Start".

Krok 3: Chlazení
Uložte sáčky s potravinami do ledničky.

DŮLEŽITÉ: Sáčky nejsou určeny pro kapaliny.

Vakuování dóz FoodSaver™ - pouze dózy typ T020-00024
Krok 1: Naplnění a uzavření dózy
Naplňte a pevně zavřete dózu nejlépe oběma rukama.
Krok 2: Připojení adaptéru (adaptér je součástí sady dóz T020-00024)
Připojte adaptér na dózy na vakuovačku FoodSaver ™

Krok 3: Odsátí vzduchu
Přitiskněte adaptér vakuovačky na ventil na víku dózy a stiskněte
zelené tlačítko "Start". Odsávejte nejméně 10 sekund. Odsátí
vzduchu pak zkontrolujete podle vytvoření důlku na těsnění ventilku
dózy.

Krok 4: Napuštění vzduchu zpět do dózy
Chcete-li napustit vzduch zpět do dózy, nadzvedněte okraj těsnění na
víku dózy. Projeví se to slabým syknutím.

DŮLEŽITÉ: Pokud se kapalina shromažďuje v přepouštěcí nádržce,
zastavte vakuování, jakmile kapalina dosáhne poloviny výšky nádržky.

Péče a čištění
1. Vždy odpojte nabíječku před čištěním.
2. Neponořujte přístroj do vody.
3. Vyhněte se použití abrazivních prostředků k čištění všech části
přístroje. Tyto čisticí prostředky mohou poškrábat povrch a
poškodit gumové části.
4. Vakuovačku otřete vlhkým hadříkem namočeným do mýdlové
vody.
5. Přepouštěcí nádržku umyjte po každém znečištění.

DŮLEŽITÉ:
Přepouštěcí nádržku sundáte prostým tahem.

Dózy FoodSaver™
1. Dózy lze bezpečně umýt v myčce nádobí. Můžete také umýt oba
kusy v teplé mýdlové vodě. Vše dobře opláchněte a osušte.

2. Nepokoušejte se odstranit těsnění z šedé gumy.
3. Dózy FoodSaver™ lze mýt v myčce.
4. Dózy FoodSaver™ lze použít v mikrovlnné troubě.

Poradce při potížích
Vakuovačka se nespustí při stisku tlačítka Start
1. Ujistěte se, že je vakuovačka nabita.
Vakuovačka se spustí, ale sáček se nestáhne:
1. Ujistěte se, zip je pevně uzavřený. Přejeďte prsty po celém zipu.
2. Vzduchový ventil není na rovném povrchu. Ve ventilu mohou
být zbytky jídla.
3. Nepřeplňujte sáček.
4. Nepoužívejte nadměrnou sílu při otevírání sáčku. To by mohlo
vést k poškození zipu.
Sací hubice a vzduchový ventil nejsou ve správném kontaktu:
1. Ujistěte se, že sací hubice je položena na zelený kruh kolem
vzduchového ventilu. Lehce přitlačte - příliš silné přitlačení
bude mít za následek selhání odstranění vzduchu ze sáčku.
Vzduch byl odstraněn ze sáčku, ale pak vniká zpět:
1. Prověřte zip a ventilu sáčku. Zbytky potravin v zipu nebo ventilu
mohou způsobit netěsnost.
2. Vlhkost potravin může také způsobit netěsnost podél okrajů
zipu nebo pod ventilem. Zkuste otřít a znovu vakuovat.
3. Vakuování ostrých předmětů může způsobit protržení sáčku.
Ostré předměty zabalte tak, aby hrany nepřišly do styku se
sáčkem.

Dózy FoodSaver™ netěsní:
Ujistěte se, že gumové těsnění na vnitřní straně víka, je čisté.
Prověřte okraj dózy, zda není prasklá nebo poškrábaná. To by mohlo
znemožnit utěsnění dózy.

DŮLEŽITÉ: Vakuové balení není náhrada za skladování v chladničce
nebo v mrazničce. Všechny rychle se kazící potraviny, které vyžadují
skladování v chladničce, musí být po vakuování uloženy do
chladničky.

Linka pomoci a servis (záruční i pozáruční)

Řídící systémy, spol. s r . o.
Ještědská 90/117a
460 09 Liberec 8
Tel. 485 130 303
www.bionaire.cz
e-mail: info@bionaire.cz

Objednávání náhradních sáčků a dóz

Aktuální nabídku zip sáčků a dóz získáte:
- u svého prodejce
- v eshopu na http://www.bionaire.cz
- na tel. čísle 485 130 303

Sáčky a dózy vhodné pro ruční vakuovačku

Sada obsahuje 3 kusy
čtyřhranných dóz.
Objem dózy 0,7l.

Sada 12 kusů opakovaně
použitelných zip sáčků pro
vakuování
velikost 28 x 28 cm
objem 3,78l

Katalogové číslo:
T020-00024

Katalogové číslo:
FSFRBZ0316
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