
RANKINIS VAKUUMAVIMO APARATAS

BREVILLE BRVS1192X01 FoodSaver
NAUDOTOJO VADOVAS

Palygin  su kitais maisto saugojimo metodais, maistas išliks šviežias ilgiau.

Svarbios saugumo taisyklės
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Nenaudokite su kitais nei gamintojo rekomenduojamais priedais, nes tai gali tap  gaisro, elektros šoko ir sužeidimų priežas mi. 
Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, kad sumažintumėte gaisro, elektros šoko ir/ar
sužeidimų kimybę.

1. A džiai perskaitykite visas naudojimo taisykles, prieš naudodami prietaisą.
2. Norėdami išveng  elektros šoko grėsmės, nemerkite prietaiso korpuso, laido, kištuko ir įkrovimo lizdo į vandenį ar kitus

skysčius. Prieš atgal įdėdami valytas dalis, palikite jas išdžiū . Žr. valymo skil .
3. Vaikai (ne jaunesni kaip 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami
grėsmes, galinčias kil  prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens. Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie
nežaistų su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir tvarky  prietaiso.

4. Išjunkite  prietaisą  iš  rozetės,  prieš  prijungdami  ir  nuimdami  detales  bei  prieš  valydami.  Išjunkite prietaisą  iš  rozetės,
traukdami už kištuko. Netraukite už laido.

5. Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistams. Naudokite
prietaisą k su įkroviklio adapteriu, parduodamu kartu su prietaisu.

6. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis sugedo arba buvo apgadintas.
7. Nenaudokite prietaiso atvirame ore. Nenaudokite jo pagal komercinę paskir . Naudokite prietaisą k namuose ir k pagal

paskir .
8. Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalo ar spintelės kraštų bei liestųsi prie įkaitusių paviršių.
9. Laikykite  laidą  taip,  kad netyčia  už  jo  neužkliūtumėte,  jo  nepatrauktumėte  ir  nesupainiotumėte  bei  neapverstumėte

prietaiso.
10. Nelaikykite prietaiso ant arba netoli šlapių paviršių bei šilumos šal nių, tokių kaip įkaitusi dujinė ar elektrinė viryklė arba

įkaitusi orkaitė. Visuomet naudokite prietaisą ant sauso, tvirto ir lygaus paviršiaus.
11. Visuomet pirmiausia prijunkite kištuką prie prietaiso, tuomet įstatykite kištuką į rozetę (jei prietaisas turi išimamą laidą).
12. Vakuuminis pakavimas – ne šaldytuvo ar šaldiklio pakaitalas. Supakavę gendan  maistą, laikykite jį šaldytuve ar šaldiklyje.

Antrą kartą nenaudokite maišelių, kuriuose laikėte žalią mėsą, žuvį ar daug riebalų turinčius produktus, kad išvengtumėte
infekcijų. 

Svarbūs patarimai
1. Geriausius rezultatus gausite, naudodami FoodSaver® vakuuminius maišelius ir maisto indelius.
2. Kai pakuojate maistą į maišelius, nedidelis skysčių kiekis,  trupiniai ar maisto dalelės gali  netyčia patek  į vožtuvą, taip

susidarant oro nuotėkiui. Norėdami išveng  šios problemos, darykite taip:
a. Jei pakuojate sriubas, padažus ir skysčius, naudokite indelį ir paskui įdėkite jį į šaldytuvą. Nerekomenduojame

naudo  vakuuminių maišelių.
b. Jei pakuojate miltelių ir smulkios konsistencijos produktus, stenkitės neperpildy  maišelių arba naudokite indelį.

Taip pat galite įdė  kavos filtrą  ar  popierinio  rankšluosčio  gabalėlį  tarp maisto ir  vožtuvo,  prieš  pradėdami
pakavimą.

c. Įsi kinkite, kad maišelis yra uždarytas sandariai ir sandarinimo juostelėje nėra maisto likučių. Maisto likučiai gali
tap  oro nuotėkio priežas mi, taigi ilgainiui bus prarandamas maišelio sandarumas.

3. Naudodami  FoodSaver®  vakuuminius  maišelius  ir  maisto  indelius,  nepamirškite  į  vietą  įdė  talpyklos.  Jei  naudojate
FoodSaver® butelių  kamščius,  skardines  ir  kitus  priedus,  išimkite  talpyklą  ir  sandarinimo žiedą,  naudodami aksesuarų
priedą.

4. Naudodami maisto indelius, nepamirškite palik  2,5 cm indelio viršuje.
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Sveikiname  !  
Netrukus galėsite džiaug s FoodSaver® rankinio pakavimo aparato suteikiamais privalumais. FoodSaver® pakavimo sistema padėjo
milijonams  šeimų  už krin  maisto  šviežumą  ilgiau.  Rankinė  vakuumavimo  sistema  skirta  pašalin  orą  iš  specialaus  dizaino
FoodSaver® vakuuminių maišelių ir indelių. Rankinė vakuumavimo sistema yra kompak ško dizaino ir patogiai naudojama kasdien.

Vakuuminio pakavimo principai
Vakuuminis pakavimas ir maisto saugumas
Vakuuminio  pakavimo  procesas  pailgina  maisto  nkamumą  naudo ,  pašalindamas  orą  iš  maisto  maišelių  ir  indelių  bei  taip
sumažindamas oksidaciją. Tai turi  teigiamos įtakos maisto mais nei vertei,  skoniui ir bendrai  kokybei. Oro pašalinimas taip pat
lė na mikroorganizmų dauginimąsi. Nenaudojant vakuuminio pakavimo, galimos šios problemos:

 Pelėsis. Lengvai ap nkama problema. Pelėsis neauga mažai deguonies turinčioje aplinkoje,  taigi vakuuminis pakavimas
sulė ns pelėsio atsiradimą.

 Mielės.  Fermentacijos  proceso rezultatas,  ap nkamas  pagal  skonį  ir  kvapą.  Mielėms  aug  reikia  vandens,  cukraus  ir
palankios  temperatūros.  Mielės  gali  aug  ek  su,  ek  be  oro.  Norėdami  sulė n  mielių  augimą,  laikykite  maistą
šaldytuve, dar geriau – šaldiklyje.

 Bakterijos. Nemalonaus kvapo, spalvos praradimo ir/ar suminkštėjusios tekstūros priežas s. Esant nkamoms sąlygoms,
Clostridium botulinum gali aug  be oro ir bū  neap nkama pagal skonį ar kvapą. Nors ši problema iškyla labai retai, ji gali
bū  labai pavojinga. Norint saugiai laiky  maistą, labai svarbu palaiky  žemą temperatūrą.

Vakuuminis pakavimas – ne šaldytuvo ar šaldiklio pakaitalas. Vakuuminis pakavimas neatkurs sugedusio maisto kokybės, jis gali k
sulė n  kokybės  praradimą.  Sunku  pasaky ,  kiek  ilgai  maisto  produktai  išliks  geriausio  skonio,  išvaizdos  ir  tekstūros,  nes  tai
priklauso nuo maisto būklės pakavimo dieną. 
Maisto saugumo perspėjimas
Naudokite šviežius gendančius produktus iškart juos įsigiję. Net ir nkamai laikomas maistas ilgainiui praranda šviežumą ir mais nę
vertę.
Maisto saugojimo patarimai
Kietas  sūris:  norėdami,  kad  sūris  ilgiau  išliktų  šviežias,  supakuokite  jį  prietaisu,  kaskart  baigę  naudo .  Dėmesio:  niekuomet
nenaudokite prietaiso minkštam sūriui pakuo .
Kepiniai: norint pakuo  minkštus kepinius, rekomenduojame naudo  FoodSaver® indelį, nes taip jie geriau išlaikys formą. 

Naudojimas
Prietaiso įkrovimas
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkraukite jį bent 24 val. Neįkrovus prietaiso, sutrumpės baterijos tarnavimo laikas. Krovimo 
indikatoriaus lemputė degs, prietaisui esant įjungtam į rozetę. Ji nerodo prietaiso įkrovimo lygio. 
Atkreipkite dėmesį: norėdami palaiky  baterijos tarnavimo laiką, kraukite bateriją 24 val. kas 6 mėnesius. 
Dėmesio: prietaiso talpykloje susikaupus skysčiams, nutraukite darbą. Išimkite talpyklą ir išvalykite ją.
FoodSaver® maišelių pakavimas

1. Pripildykite ir uždarykite maišelį. Sudėkite maistą į FoodSaver® maišelį. Padėkite maišelį taip, kad pilkas apskri mas 
žiūrėtų į viršų. Pirštais perbraukite per sandarinimo juostelę, kad uždarytumėte maišelį.

2. Pašalinkite orą. Pridėkite rankinį pakavimo aparatą prie pilko maišelio apskri mo ir spauskite vakuumo mygtuką tol, kol 
maišelyje neliks oro. Atleiskite mygtuką, kad nutrauktumėte darbą.

3. Padėkite maišelį su maistu į šaldytuvą ar lentyną.
FoodSaver® maisto indelių pakavimas

1. Pripildykite ir uždarykite indelį. Padėkite indelį ant plokščio paviršiaus ir sudėkite maistą į indelį. Uždenkite dangtelį ir 
paspauskite abiem rankomis, kad jis užsifiksuotų.

2. Pašalinkite orą. Pridėkite rankinį pakavimo aparatą prie žalio dangtelio vožtuvo. Duobutei nesileidus, spauskite vakuumo 
mygtuką 10 sekundžių.

3. Padėkite indelį su maistu į šaldytuvą ar lentyną.
FoodSaver® priedų pakavimas

1. Prijunkite priedą. Išimkite permatomą talpyklą iš pagrindinio prietaiso korpuso. Prijunkite priedų prievadą prie priedo.
2. Pašalinkite orą. Paspauskite vakuumo mygtuką ir palaikykite 10-20 sekundžių.
3. Padėkite priedą su maistu į šaldytuvą ar lentyną.
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Sudedamosios dalys
A. Vakuumo mygtukas
B. Krovimo indikatoriaus lemputė
C. Ergonomiškas korpusas
D. Talpykla (išimama lengvam valymui)
E. Kontaktai
F. Priedų prievadas
G. Krovimo stovelis

Valymas ir trikdžių šalinimas
Valymas ir priežiūra

1. Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš jį valydami.

2. Nemerkite  krovimo  stovelio,  prietaiso  korpuso,  laido  ir  įkroviklio  į  vandenį  ar  kitus
skysčius.

3.  Nenaudokite ėsdinančių valiklių, valydami prietaiso detales. Šie valikliai gali apgadin
guminius tarpiklius ir prietaiso paviršių.

4. Valykite  maisto  likučius  aplink  detales,  naudodami  sudrėkintą  skudurėlį  ir  švelniai
veikian  indų ploviklį.

5. Ištuš nkite talpyklą, kaskart baigę naudo  prietaisą. Perplaukite ją šiltame, muiliname
vandenyje. Prieš įstatydami ją atgal į vietą, palikite išdžiū . 

Dėmesio, svarbu: norėdami išim  talpyklą iš FoodSaver®, viena ranka laikykite prietaisą, o kita
traukite permatomą talpyklą iš prietaiso korpuso.
Naudokite FoodSaver® maišelius šviežio maisto saugojimui šaldytuve ar lentynoje. Nenaudokite
jų maisto saugojimui šaldiklyje. Nenaudokite jų skysčiams saugo .
Jei pakuojate skysčio turin  maistą, įsi kinkite, kad skys s nepasiekia maišelio vožtuvo. Reguliariai krinkite ir valykite prietaiso
talpyklą.
FoodSaver® maisto indeliai

1. Galite  plau  indelio  pagrindą  ir  dangtelį  viršu niame indaplovės  stalčiuje.  Taip  pat  galite  plau  šias detales  šiltame,
muiliname vandenyje.  Gerai  jas perplaukite  ir  išdžiovinkite.  Galite plau  vakuuminio  vožtuvo dangtelį  ir  tarpiklį  šiltu,
muilinu vandeniu. Nepamirškite perplau  ir gerai išdžiovin .

2. Galite naudo  FoodSaver® indelius maisto pašildymui mikrobangų krosnelėje. Nenaudokite jų maisto kepimui. 

Trikdžių šalinimas
Paspaudus įjungimo mygtuką, neprasideda vakuumavimas.

1. Įsi kinkite, kad prietaisas yra įkrautas.
Prietaisas įsijungia, bet maišelis neapgaubia maisto.

1. Įsi kinkite, kad užsidarė pakavimo juostelė. Pirštais perbraukite per visą juostelės ilgį.

2. Oro vožtuvas nėra ant plokščio paviršiaus. Pakeiskite maišelio padė  taip,  kad vožtuvas gulėtų ant stalviršio ir  po juo
nebūtų maisto.

Prastas vakuumo galvutės ir vožtuvo kontaktas.
1. Įsi kinkite, kad vakuumavimo galvutė yra virš pilko apskri mo ir padėta ant vožtuvo. Švelniai paspauskite.

Oras pasišalino iš maišelio, tačiau vėliau į jį grįžo.
1. Apžiūrėkite vožtuvą ir pakavimo juostelę. Šiose vietose susikaupę maisto likučiai gali leis  įei  orui.

2. Maišelis  gali iki  galo neužsidary , jeigu palei tvir nimo kraštus yra maisto likučių ar daug drėgmės.  Nuvalykite vidinę
maišelio dalį ir pamėginkite uždary  iš naujo.

3. Jei  naudojate  prietaisą  aštriems  daiktams  pakuo ,  maišelis  galėjo  bū  pradurtas.  Pastebę  skylutę,  naudokite  naują
maišelį. Uždenkite aštrius produktus minkšta medžiaga, pvz. popieriniu rankšluosčiu, ir iš naujo uždarykite.

FoodSaver® indelyje nesusidaro vakuumas.
1. Įsi kinkite,  kad  tarpiklyje,  esančiame  vidinėje  dangtelio  pusėje,  nėra  nešvarumų  ir  maisto  likučių.  Nuimkite  vožtuvo

dantelį ir pa krinkite, ar vožtuve nėra nešvarumų. Reguliariai valykite vožtuvą, baigę naudo  prietaisą.  Įsi kinkite, kad
dangtelis yra gerai prisitvir nęs prie indelio. 
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Garan ja
Išsaugokite pirkimo čekį, nes k taip galios prekės garan ja.
Prietaiso gedimui įvykus garan niu 2 metų laikotarpiu ir dėl su dizainu arba gamyba susijusių problemų, nuneškite prietaisą į
pirkimo vietą kartu su garan niu lapeliu ir pirkimo čekiu.
Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garan joje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solu ons“
(JCS (Europe)) pasilieka išskir nę teisę keis  garan jos sąlygas. 
JCS  (Europe)  pasižada  nemokamai  pataisy  arba  pakeis  sugedusį  prietaisą  arba  jo  detales,  nepasibaigus  garan niam
laikotarpiui, laikan s šių sąlygų:

 Turite iš karto informuo  pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;

 Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų. 
Gamintojo garan ja negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

 Naudojant prietaisą ne nkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;

 Specialiai gadinant prietaisą;

 Naudojant prietaisą įjungtą į ne nkamos įtampos elektros lizdą;

 Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;

 Jeigu prietaisą taisė ar keitė ki  nei JCS (Europe) įgalio  asmenys.
Garan ja nedengia atvejų, kai prietaisas normaliai nusidėvi jį įprastai naudojant, pvz. trupu  pakinta jo spalva arba susibraižo
paviršius.
Garan ja galioja k prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui ir netenka galios, jeigu prietaisas naudojamas kaip bendrojo
naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskir .
Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Nemeskite  elektrinių  prietaisų  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Nebenaudojamais  elektriniais  ir  elektroniniais  prietaisais
atsikratykite  nustatytuose  surinkimo  ir  perdirbimo  punktuose.  Išsamesnės  informacijos  apie  antrinį  atliekų  panaudojimą
kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


