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Techniniai duomenys

VAKUUMINIO PAKAVIMO APARATO NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad
liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes tiek kurdami dizainą, tiek
gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei perspėjimus ir visuomet jų laikykitės.
Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui,
pridėkite ir šias instrukcijas.
Jei gerai nesupratote tam tikrų šio vadovo vietų arba jei kilo abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės pagalbos į
gamintojo atstovą ar prekybos agentą.

Saugumo taisyklės
 Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su prietaisu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą

techninės priežiūros centrą.

 Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite plastikinę pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su ja

neuždustų.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje (9) nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę (9) rasite ant prietaiso.

 Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip vakuuminio pakavimo aparatas, skirtas naudoti namuose. Bet koks

kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

 8‐erių metų ir vyresni vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl

savo neprityrimo ir reikalingų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis,

prižiūrimi už juos atsakingo asmens ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant.

 Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

 NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

 NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso.

 NELEISKITE, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir pan.).

 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis ar norėdami pakeisti jo priedus, taip pat kai prietaisą valote ar

taisote.

 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į

autorizuotą techninės priežiūros centrą.

 Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai ir

gyvybei.

 Prietaisas skirtas naudoti tik namuose ir patalpose.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir nelaikykite jo po tekančio vandens srove.

 Prietaisas nepritaikytas naudoti su išoriniu laikmačiu, nuotolinio valdymo ar panašiomis sistemomis.

 Nenaudokite prietaiso netoli vandens pilnos kriauklės. Naudodami prietaisą, laikykite jį tokioje vietoje, kad jis

negalėtų įkristi į kriauklę ar kitą vandens talpyklą.

 Nenaudokite prietaiso netoli viryklės. Neleiskite, kad laidas liestųsi prie įkaitusių ar lengvai įkaistančių paviršių,

atsidurtų netoli atviros ugnies, puodų ir pan.
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Naudojami simboliai
II apsaugos klasės prietaisas

Draudžiama

Dėmesio!

Sudedamosios dalys ir priedai
Palyginkite savo prietaisą su naudotojo vadovo pradžioje esančia vakuuminio pakavimo aparato schema [A pav.]. Žemiau

pateikiama numeracija atitinka [A] paveikslėlio dalių numeraciją.

1. Dangtelio atvėrimo rankenėlė

2. Dangtelis

3. Vakuumavimo indikatorius

4. ON/OFF mygtukas

5. Maišelio laikiklis

6. Hermetiško uždarymo juostelė

7. Maišelio užspaudimo reguliatorius

8. Maišelio užspaudimo indikatoriaus lemputė

9. Techniniai duomenys

10. Kištukas

11. Laido laikymo skyrelis

Naudojimo patarimai

Dėmesio!

 Hermetiškai užspaudęmaišelius, pirštais nelieskite uždarymo juostelės (6), nes ji gali būti labai įkaitusi.

 Jei procesas užtrunka labai ilgai ir ant uždarymo juostelės (6) pastebite išsilydžiusio plastiko pėdsakų, išjunkite prietaisą,

leiskite uždarymo juostelei (6) visiškai atvėsti ir pašalinkite plastiko likučius, naudodami neaštrius įrankius.

Neleiskite, kad ant prietaiso patektų skysčių ar dulkių. Nesilaikant šios taisyklės, gamintojo garantija negalioja.

 Prietaisas turėtų būti naudojamas atidžiai laikantis higienos reikalavimų. Gerai plaukite rankas. Vietoje, kurioje naudojate

prietaisą, neturėtų būti nešvarumų.

 Maistas, kurį ketinate pakuoti, naudodami vakuuminio pakavimo aparatą, neturėtų būti prieš tai atšildytas ar jau pradėjęs

gesti.

Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 1.5 min. iš eilės.

 Baigę kiekvieną prietaiso naudojimo ciklą, leiskite prietaisui pailsėti bent 2 minutes. Nenaudokite prietaiso daugiau nei 20

ciklų iš eilės. Jiems pasibaigus, padarykite bent 15 min. pertraukėlę prieš vėl naudodami prietaisą.

 Laikykite maišelius vėsioje, sausoje ir švarioje vietoje.

Nedėkite įmaišelius maisto produktų su aštriais kampais.

Naudojimas
 Įstatykite kištuką (10) į rozetę.

 Spustelėkite ON/OFF mygtuką (4).

 Reguliatoriumi (7) nustatykite vidurinę padėtį.

 Atidarykite prietaiso dangtelį.

 Įdėkite maišelį į laikiklį (5) atvira puse [B pav.].

 Užverkite dangtelį (2).

 Rankomis užspauskite dangtelio šonus [C pav.].

 Vakuuminio pakavimo prietaisas pradės veikti. Indikatorius (3) atsidurs dešinėje pusėje.

 Atleiskite dangtelį, užsidegus paruošto maišelio indikatoriaus lemputei (8).

 Vakuuminio pakavimo aparatui išsijungus, paspauskite dangtelio rankenėlę (1) [D pav.].

 Atidarykite dangtelį.

 Išimkite maišelį ir įsitikinkite, kad maišelis gerai uždarytas, hermetiškas antspaudas tolygus, be defektų.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
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Valymas ir priežiūra
 Baigę naudotis prietaisu, jį išvalykite.

 Valykite prietaisą drėgna, gerai išgręžta kempine. Nusausinkite sausu skudurėliu.

 Išvalykite maišelio laikiklyje‐padėkliuke (5) esančius maisto likučius.

Naudingi patarimai

Vakuuminis pakavimas – tai maisto konservavimo technika, kuri ypač gerai tinka šviežio maisto laikymui. Tokiu būdu supakuotas

maistas turėtų būti laikomas žemoje temperatūroje, geriausia – šaldiklyje ar šaldytuve.

Jei vakuuminio pakavimo technika supakavote šviežius maisto produktus, jūros gėrybes ar maltą mėsą, laikykite juos tik šaldiklyje, o

ne šaldytuve.

Jei norite tokiu būdu supakuoti virtąmaistą, leiskite jam pirmiausia atvėsti iki kambario temperatūros (žemesnės nei 40°C).

Šio pakavimo metodo privalumai akivaizdūs, pažvelgus į žemiau esančios lentelės, sudarytos remiantis Parmos universiteto Maisto

technologijos instituto mokslininkų tyrimais, duomenis:

Maisto rūšis Laikymas šaldytuve 0°/+3°C

temperatūroje (dienos)

Laikymas šaldytuve 0°/+3°C

temperatūroje, supakavus vakuuminio

pakavimo būdu (dienos)

Mėsa 2 4

Vaisiai ir daržovės 2 10

Gabalėliais pjaustyta mėsa 1 25

Kietasis sūris, supjaustytas 10 45

Prietaiso išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamųmedžiagų. Jas išmeskite pagal galiojančius aplinkos apsaugos standartus.

Nebetinkamas naudoti prietaisas išmetamas laikantis Europos Sąjungos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama

aplinka, prietaisą sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą,

kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Techninė priežiūra ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu pirkėjų aptarnavimo ir techninės priežiūros

centru.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


