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Használati útmutató 

VÁKUUMOZÓ GÉP 
R-004 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. 
Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó / importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 
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• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel 
ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel. 

• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték  Nem szolgál kültéri 
használatra. 

• Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- 
vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében. 

• Ne használja a készüléket nedves felületen vagy párás környezetben. 
• A készüléket egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre tegye. 
• Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül. 
• A tasak vége és tartalma között mindig hagyjon 5-7 cm szabad helyet, hogy 

ne töltse túl és ne legyen probléma a hegesztés előtti lezárással. 
• Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva. 
• Hogy a nagyobb élelmiszerdarabokat tartalmazó tasak hegesztésekor 

meggátoljuk a tasak hullámossá válását, javasoljuk, hogy a készülékbe való 
betételnél a tasakot simítsa el és kezével tartsa, amíg a gép megkezdi a 
lezárást. 

• Hegesztést követően azonnal vegye ki a gépből a tasakot. Ha benthagyja a 
gépben és a hegesztőcsík lehűl, a tasak beleragadhat a gépbe. 

• A hegesztőcsíkot és a lécet tartsa tisztán, hogy hegesztés közben a lezárás 
akadálymentes legyen. 

• A már gyárilag hegesztett tasakszéleket ne akarja ismételten lezárni. 
• Külső vákuumozás során mindig hagyjon a vákuumdoboz fedele és tartalma 

között legalább 3 cm szabad helyet. 
• A vákkumozás során a vákuumtérbe élelmiszerdarab vagy folyadék juthat. 

Ezt a teret rendszeresen tisztítsa. 
• Folyékony élelmiszert tartalmazó tasakok vákuumhegesztése során fokozott 

elővigyázatossággal járjon el. A tasak tartalma ugyanis beszívódhat a 
készülékbe és károsíthatja azt. A folyadékot feldolgozás előtt javasoljuk 
lefagyasztani. 

• A vákuumozás nem pótolja a hővel történő konzerválást, sem a hűtést, 
csupán meghosszabbítja az élelmiszer fogyaszthatóságát. 
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• Az esetleges anaerob baktériumok általi kontamináció miatt nem javasolt friss 
gomba, hagyma, fokhagyma és ömlesztett sajt  vákuumcsomagolása. 

• Egyes zöldségek (pl. brokkoli, káposzta, kelkáposzta, karfiol, fehérretek, stb.) 
természetes módon gázokat termelnek, melyek fokozatosan felfújhatják a 
tasakot. Ezért javasoljuk, hogy vákuumozás előtt az ilyen zöldséget rövid 
időre tegyük a fagyasztóba, majd vákuumcsomagolásban tároljuk hűtőben. 

• Éles élelmiszerek vagy tárgyak vákuumozása esetén ezeket először úgy 
csomagolja, hogy ne tépjék fel a tasakot. 

• A készülék védőbiztosítékkal van ellátva. 10 üzemelési ciklust követően a 
biztosíték 2 percre aktiválódik (ez idő alatt villog az indikátor). Ezután a 
készülék ismét üzemeltethető. Ne működtesse a készüléket egyfolytában 1 
percnél tovább. 

• Csak vákuumozásra szolgáló csomagolóanyagot használjon. 
• A jó eredmény elérése érdekében csak a javasolt tartozékokat használja. 
• Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a 

készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. 
• Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ne hagyja fedelét lezárva, 

hogy a tömítés ne menjen tönkre. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

1. Vezérlőpanel 
2. Vágóléc 
3. Hegesztőléc 
4. Felső tömítés 
5. Fedél 
6. Fedélzár 
7. Hegesztőcsík 
8. Vákuumtér 
9. Alsó tömítés 
10. Applikátor csatlakozó 

 
 
 
 
A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vákuumozás gomb 
2. Normál/kíméletes üzemmód 

beállítása  
3. Száraz/nedves élelmiszer 

üzemmód beállítása  
4. Hegesztés gomb 
5. Vákuumozás és 

hegesztés/megszakítás gomb 
6. Vákuumozás indikátora 

7. Normál üzemmód indikátora 
8. Kíméletes üzemmód indikátora 
9. Száraz élelmiszer üzemmód 

indikátora 
10. Nedves élelmiszer üzemmód 

indikátora 
11. Hegesztés indikátora 
12. Vákuumozás és hegesztés 

indikátora
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
TASAK VÁGÁSA ÉS HEGESZTÉSE 

• Nyissa fel a készülék hátulján lévő vágóléc egyik 
végét. 

• Húzza ki a vákuumtekercset a léc és a készülék 
között annyira, hogy a vágást követően a tasak 
hossza megfelelő (tartalmánál legalább 5-7 cm-rel 
hosszabb) legyen. 

• Bal kézzel tartsa a tasakot és jobb kézzel balról 
jobb irányba haladva a vágósínnel vágja le. 

• Nyissa fel a készülék fedelét és tegye a tasak végét 
a hegesztőcsíkra. 

• Zárja le (kattanásig) a fedélt és ellenőrizze, hogy jól 
van-e rögzítve. A hegesztés indításához nyomja 
meg a hegesztés gombot. Miután a hegesztés 
indikátora elalszik, a fedélt a készülék mindkét 
oldalán lévő gombokkal oldja fel és vegye ki a kész 
tasakot. 

 
HEGESZTÉS 

• Töltse meg a tasakot a kívánt tartalommal. Ellenőrizze, hogy a tasak tartalma 
és vége között legyen legalább 5-7 cm szabad hely a hegesztéshez. 

• Nyissa fel a készülék fedelét és tegye a tasak végét a hegesztőcsíkra. A 
tasak nem érhet a hegesztési téren túl. 

• Simítsa el a tasakot úgy, hogy a hegesztés helyén ne legyenek rajta 
gyűrődések, majd hajtsa le és zárja le a fedélt (kattanásig). 

• Az élelmiszertől függően állítsa be a száraz vagy nedves élelmiszer 
üzemmódot (alapbeállítás: száraz élelmiszer). A hegesztés a kiválasztott 
élelmiszertípus szerint történik. A nedves élelmiszer módban a hegesztés 
tovább tart. 

• A hegesztés indításához nyomja meg a hegesztés gombot. Meggyullad a 
hegesztés indikátora és a készülék lezárja a tasakot. Miután az indikátor 
elalszik, a hegesztés folyamata befejeződött. Oldja fel és nyissa fel a fedélt és 
vegye ki a tasakot. 
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VÁKUUMOZÁSSAL TÖRTÉNŐ HEGESZTÉS 
• Töltse meg a tasakot a kívánt tartalommal. 

Ellenőrizze, hogy a tasak tartalma és vége között 
legyen legalább 5-7 cm szabad hely a 
hegesztéshez. 

• Nyissa fel a készülék fedelét. 
• Helyezze a tasakot a hegesztőcsíkra és a tasak 

végét bújtassa a vákuumtérbe a tömítések közé.  
A tasaknak nem szabad a tömítésen túl, sem a 
hegesztési téren túl érnie. 

• Simítsa el a tasakot úgy, hogy se a tömítés, se a 
hegesztés helyén ne legyenek rajta gyűrődések, 
majd hajtsa le és zárja le a fedélt. 

• A folyamat indítása előtt állítsa be a normál vagy 
a kíméletes vákuumozási módot (alapbeállítás: 
normál üzemmód). A kíméletes üzemmód a 
ropogós élelmiszereknél hasznos. Ezután állítsa 
be a száraz vagy nedves élelmiszer üzemmódot. 

• A folyamat indításához nyomja meg a 
vákuumozás és hegesztés/megszakítás gombot. Meggyullad az indikátor és a 
készülék önműködően véghezviszi a vákuumozás a hegesztés egész 
folyamatát. 

• Miután az indikátor elalszik, oldja fel és nyissa fel a fedélt és vegye ki a 
tasakot. Az élelmiszert hűtőszekrényben vagy fagyasztóban tárolhatja. 

Megj.: A vákuumozás és hegesztés folyamatát a vákuumozás és hegesztés /      
megszakítás gomb ismételt lenyomásával bármikor megszakíthatja. 
• A készülék védőbiztosítékkal van ellátva. 10 üzemelési ciklust követően a 

biztosíték 2 percre aktiválódik (ez idő alatt villog az indikátor). Ezután a 
készülék ismét üzemeltethető. Ne működtesse a készüléket egyfolytában 1 
percnél tovább. 
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KÜLSŐ VÁKUUMOZÁS 
• Töltse a vákuumdobozba a szükséges tartalmat és 

jól zárja le. Ellenőrizze, hogy az edény tartalma és 
fedele között legyen legalább 3 cm szabad hely. 

• Az applikátor egyik végét csatlakoztassa a 
készüléken lévő kimenetbe, a másik végét pedig 
dugja a doboz szelepén lévő nyílásba. Ellenőrizze, 
hogy a fedél jól le van-e zárva és nyomja meg a 
vákuumozás gombot. 

• Várja meg a folyamat automatikus befejezését, 
majd húzza ki az applikátort. 

• Az edény felnyitása előtt nyissa ki a szelepet. 
 
A VÁKUUMOZÁS ELŐNYEI 

• Vákuumcsomagolásban az élelmiszer tovább eláll, mint azok az élelmiszerek, 
amelyeket éri a levegő. A vákuumozás csökkenti az élelmiszer oxidációját, s 
ezzel megőrzi a benne lévő tápanyagokat, jó ízét és minőségét, s egyúttal 
csökkenti a baktériumok szaporodásának ill. a penészgombák 
keletkezésének kockázatát. 

• A maximális fogyaszthatóság érdekében javasoljuk, hogy a vákuumcsomagolt 
élelmiszereket tárolja hűtőszekrényben vagy fagyasztóban. A 
vákuumcsomagolt élelmiszerek hozzávetőleges szavatosságát a lenti táblázat 
mutatja. 

Megj.: A vákuumozás nem pótolja az élelmiszerek konzerválását, sem a hűtés ill. 
fagyasztás szükségességét, csupán meghosszabbítja azok tartósságát. 
• Vákuumcsomagolhatunk különböző tárgyakat is, pl. igazolványokat, 

gyógyszereket, stb., pl. utazás céljából, nehogy víz vagy más károsodás érje. 
A vákuumozás gátolja a tárgyak oxidációját, korrózióját vagy bepárásodását. 

 
ÉLELMISZER TÁROLÁS TÁBLÁZAT 
Élelmiszer Tárolás Vákuumcsomagolásos 

fogyaszthatóság 
Normál 
fogyaszthatóság 

Marha-, sertés-, 
bárányhús 

Fagyasztó 2-3 év 6 hónap 
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Darálthús Fagyasztó 1 év 4 hónap 
Csirkehús Fagyasztó 2-3 év 6 hónap 
Hal Fagyasztó 2 év 6 hónap 
Kemény sajtok 
(cheddar, parmezán) 

Hűtőszekrény 4-8 hónap 1-2 hét 

Zöldség (spárga, 
brokkoli, káposzta, 
kukorica, zöldborsó, 
zöldbab, stb.) 

Fagyasztó 2-3 év 8 hónap 

Saláta, spenót Hűtőszekrény 2 hét 3-6 nap 
Gyümölcs 
(Sárgabarack, 
őszibarack, szilva, 
stb.)  

Fagyasztó 1-3 év 6-12 hónap 

Málna, szeder, eper Hűtőszekrény 1 hét 1-3 nap 
Fekete áfonya, vörös 
áfonya 

Hűtőszekrény 2 hét 3-6 nap 

Péksütemény Fagyasztó 1-3 év 6-12 hónap 
Dió Spájz 2 év 6 hónap 
Szemeskávé Fagyasztó 2-3 év 6 hónap 
Szemeskávé Spájz 1 év 3 hónap 
Őrölt kávé Fagyasztó 2 év 6 hónap 
Őrölt kávé Spájz 5-6 hónap 1 hónap 
Szószok, levesek Fagyasztó 1-2 év 3-6 hónap 
Edényben maradt olaj Spájz 1-1,5 év 5-6 hónap 
Hüvelyesek és 
szárazbab 

Spájz 1-2 év 6 hónap 

Tésztafélék, rizs  Spájz 1-2 év 6 hónap 
Szárított hús Spájz 1-2 év 6 hónap 
Liszt, cukor Spájz 1-2 év 6 hónap 
Chips Spájz 3-6 hét 1-2 hét 
Aprósütemény, keksz Spájz 3-6 hét 1-2 hét 
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Figyelmeztetés: Az esetleges anaerob baktériumok általi kontamináció miatt nem 
javasolt friss gomba, hagyma, fokhagyma és ömlesztett sajt  vákuumcsomagolása. 
 
TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA 
Probléma Megoldás 
A vákuumpumpa be van 
kapcsolva, de nem szívja el 
a levegőt 

Győződjön meg, hogy a tasak vége jól van-e 
hegesztve 
Helyezze be ismét a tasakot és próbálja meg még 
egyszer. Győződjön meg, hogy a tasak nyitott vége 
helyesen van-e betéve a vákuumtérbe. 
Ellenőrizze, hogy a tasak a tömítések között nem 
gyűrődik-e. 
A tömítés az előző használat óta lelaposodhatott. 
Nyissa fel a fedélt és hagyja a tömítést 10-20 percig 
kiegyenedni. 
A tasak tartalma és vége között hagyjon 5-7 cm 
szabad helyet 
Ellenőrizze, hogy a készülékben nincs-e idegen 
tárgy vagy szennyeződés 
Ellenőrizze, hogy nincs-e csatlakoztatva a külső 
vákuumozásra szolgáló applikátor. 
Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva . 

A vákuumozott tasak 
felfújódik 

A tasak nincs jól lehegesztve. 
A nedves élelmiszer gátolhatja a hegesztés 
folyamatát. Hegesztés előtt mindig ellenőrizze, hogy 
a hegesztés helye teljesen száraz-e. 
Sérült/lyukas a tasak. 
A gázokat termelő élelmiszereket vákuumozás előtt 
rövid ideig fagyassza le. 

A tasak nincs jól lehegesztve Az élelmiszer túl nedves, hegesztés előtt rövid ideig 
fagyassza le. 
Ellenőrizze, hogy a hegesztő lécen vagy csíkon 
nincs-e idegen tárgy vagy szennyeződés. 
Ellenőrizze, hogy nem gyűrődött-e a tasak. 
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A tasak a lezárás helyén 
felolvad 

Túl forró a hegesztőcsík Az egyes hegesztések 
között mindig várjon legalább 20 percet, míg a 
hegesztőcsík lehűl. 
Csak a jelen modellnél alkalmazható tasakot 
használja. 

Laza a tömítés Vegye ki a tömítést, tisztítsa meg és tegye vissza. 
Az indikátor nem világít Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a készüléket a 

hálózatba. 
Kérjük, forduljon márkaszervízhez 

 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózatból.  
• A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg. 
• A vákuumteret, a hegesztőlécet és a hegesztőcsíkot folyamatosan tartsa 

tisztán. 
• Ha  hegesztőcsíkon tasakmaradványok vannak, a hegesztési folyamatot 

véghezviheti tasak betétele nélkül. Ezután – még mielőtt lehűlne – a 
hegesztőcsíkot óvatosan törölje le. 

• Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket. 
• Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ne hagyja fedelét lezárva, 

hogy a tömítés ne menjen tönkre. 
• Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában, száraz helyen. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges teljesítmény 130 W 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek. 


