
Systém pro vakuové balení – uživatelský manuál

Distributor zařízení v ČR:

L.L. Fox CZ s.r.o.
IČO: 22796070
DIČ: CZ22796070
Sídlo a provozovna: Srbská 497/11 - Liberec XI - Růžodol I, 460 01 Liberec
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Systém pro vakuové balení

Nový produkt určený speciálně pro zlepšení ukládání mraženého jídla a skladování stlačeného oblečení. 
Tento produkt lze použít s vakuovými sáčky pro jídlo / sáčky pro ukládání oblečení / vakuovou hadicí / vakuovou uzávěrem / 
vakuovým víkem nádoby.
Děkujeme za nákup tohoto produktu. Přečtěte si pozorně tento uživatelský manuál a bezpečně ho uschovejte pro budoucí použití.

Důležitá bezpečnostní upozornění:
Před použitím našeho produktu si prosím pozorně přečtěte a dodržujte následující základní bezpečnostní opatření:
1. Před nabitím si prosím zkontrolujte, že napětí síťového adaptéru je v souladu s napětím uvedeným na tomto spotřebiči.
2. V případě, že při kontinuálním nabíjení nedošlo ke změně světel ani po 10 hodinách, nabíjení ukončete.
3. Nenasávejte tekutiny přímo. Pokud je tekutina nasáta tryskou, zařízení přestane okamžitě pracovat.
4. Pokud uzavřené nebo vakuované plastové sáčky umístíte do mikrovlnné trouby, nejprve se ujistěte, že jsou otevřené.
5. Čistění zařízení provádějte vlhkým hadříkem. Neponořujte zařízení přímo do vody. Přední transparentní sací tryska je odnímatelná

a lze ji čistit samostatně.
6. Zařízení držte mimo dosah dětí, jelikož to není hračka.
7. Prosím nepřikládejte zařízení přímo na jakoukoliv část těla.
8. Vakuové skladování nemůže přímo nahradit chlazení nebo mrazení potravin.
9. Vyčistěte a vysušte vakuový sáček / lahev / víčko důkladně před dalším použitím.
10. Pokud používáte box s uzávěrem, přesvědčte se, že hrdlo uzávěru má hladký povrch a nehrozí tak riziko netěsnosti. 
11. Vakuové sáčky jsou vhodné pro suché, uvařené a pevné potraviny. Nejsou vhodné pro skladování jídla, které obsahuje malé 

částice nebo kosti, například mouka nebo kosti apod.

Provozní instrukce: 
1. Vložte prosím jídlo do vakuového sáčku nebo vakuového boxu. 
2. Vyměnitelná hlava by měla padnout na ventil (Pokud nesedí, vyměňte hlavu)
3. Zmáčkněte tlačítko „Start“ pro spuštění nasávání. Jakmile dosáhne tlak požadované hodnoty, zařízení se automaticky zastaví. Tuto 
operaci prosím znovu neopakujte.
4. Pro lepší účinek vložte po vakuování jídlo v sáčku do ledničky ke zchlazení či zamražení. 



Řešení potíží:

Chyba Metoda

Zařízení nereaguje při stisku tlačítka vakuování Zkontrolujte prosím zda je zařízení nabité, pokud 
ne, nabijte je.

V sáčku po vakuování stále zůstává vzduch

Použijte plastový klip a opatrně sáček uzavřete.

Zkontrolujte, zda je ventil v sáčku umístěn na 
hladké ploše.

Zkontrolujte, zda je silikonový kroužek na zařízení 
rovný.

Jídla by v sáčku nemělo být příliš mnoho a nemá 
být umístěno pod vakuovým ventilem.

Prověřte, zda sáček není poškozen (netěsnost).

Nemačkejte opětovně tlačítko odsávání, pokud je 
stále v sáčku přítomen vzduch, protože tak dojde k 
vypnutí zařízení.

Zkontrolujte uzávěr sáčku, zda neobsahuje jemné 
částečky zhoršující těsnost.

Napájecí napětí 5V

Li-ion Battery 1200 mAh

Stupeň vakuování -60 Kpa

Rychlost vakuování 3L/min

Velikost 150mm* Ø57mm

Hmotnost 195g

Parametry:


