
VAKUUMAVIMO APARATAS ZYLE
ZY320VS 

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Naudokite jį k pagal paskir  ir vadovaukitės nurodymais instrukcijose. Perskaitykite visas
instrukcijas ir išsaugokite jas naudojimui ateityje.

Saugumo įspėjimai
1. Vaikams draudžiama naudo  prietaisą. Prižiūrėkite vaikus, jei prietaisas naudojamas netoliese. Laikykite prietaisą vaikams

nepasiekiamoje vietoje.
2. Nemerkite laido, kištuko ar viso prietaiso į vandenį, neplaukite po vandeniu, nes tai gali sukel  elektros šoką.
3. Laikykite prietaisą, jo laidą ir kištuką toliau nuo karščio ir ugnies šal nių, karštų paviršių, orkaitės ir kt. Laikykite prietaisą 

ant sauso, stabilaus, nejudančio paviršiaus.
4. Ištraukite prietaiso laido kištuką iš el. nklo lizdo, kai prietaisas nenaudojamas ir prieš valymą.
5. Nenaudokite prietaiso lauke. Jis skirtas k namų naudojimui.
6. Prietaisas neskirtas komerciniam naudojimui.
7. Sandarinant daugiau nei 20 maišelių paeiliui palaukite mažiausiai 20 min. prieš toliau tęsdami naudojimą.
8. Laikykite viršu nį dangtelį uždarytą nenaudojant.
9. Sandarinimo žiedas ir juosta turi bū  laikomi švarūs, kitaip gali nesusidary  vakuumas.
10. Pastebėjus prietaiso gedimą prašome nutrauk  prietaiso naudojimą ir kreip s į servisą.
11. Draudžiama naudo  mai nimo laido ilgiklius.
12. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų, nes tai gali sukel  gaisrą, elektros šoką ar galite susižeis .
13. Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs arba atrodo pažeistas. Nenaudokite, jei pažeistas prietaiso laidas ar kištukas, 

taip pat jei prietaisas prastai veikia. Nuneškite prietaisą į servisą.
14. Prietaisu negali naudo s asmenys su fizine, psichine, ju mine negalia arba neturintys reikiamos pa r es ir žinių.

DĖMESIO: vakuumavimas NĖRA pakaitalas maisto šaldymui. Gendan s maistas turi bū  laikomas šaltai po vakuumavimo.
PASTABA: visuomet a rpinkite gendan  maistą šaldytuve arba mikrobangų krosnelėje, nea rpinkite gendančio maisto 
kambario temperatūroje.
SVARBU: prieš šildant sušalusį vakuumuotą maistą maišelyje padarykite skylutes arba prakirpkite, kad karštas oras galėtų 
išei . Taip pat galima atšildy  verdant žemoje temperatūroje iki 75°C „Sous vide“ būdu.

Patarimai
Ruošiant mėsą ir žuvį
Šaldykite mėsą ir žuvį 1–2 val. prieš vakuumavimą. Tai padės išlaiky  sul s ir formą bei už krins geresnį sandarumą. Jei tai nėra 
įmanoma,  padėkite sulenktą popierinį rankšluos  tarp maisto ir maišelio viršaus, tačiau žemiau sandarinimo vietos. Palikite 
rankšluos  suger  perteklinę drėgmę vakuumavimo proceso metu.

Ruošiant sūrius
Vakuumuokite sūrius po kiekvieno naudojimo. Jeigu padarėte maišelį trupu  per didelį, galite jį vėl iš naujo sandarin  po kiekvieno 
naudojimo.
Dėmesio: nevakuumuokite minkštų sūrių

Ruošiant daržoves
Blanširavimas yra procesas, kuris turėtų bū  atliktas prieš vakuumuojant daržoves. Šis procesas neleidžia daržovėms praras  
natūralaus skonio, kvapo, spalvos ir formos. Norėdami blanširuo  apvirkite arba nuplikykite daržoves, taip pat galite jas pašildy  
mikrobangų krosnelėje. Blanširavimo laikas gali skir s: nuo 1–2 min. lapinėms daržovėms ir žirneliams iki 3–4 min. pjausty ems 
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brokoliams ir cukinijoms, 5 min. morkoms, 7–11 min. kukurūzų burbuolėms.  Iškart po blanširavimo panardinkite daržoves į šaltą 
vandenį.
PASTABA: visos daržovės (įskaitant brokolius, briuselio kopūstus, kopūstus, žiedinius kopūstus, kale kopūstus, ropes) išskiria dujas 
laikant. Todėl po blanširavimo šias daržoves geriausia laiky  šaldiklyje.
SVARBU: švieži grybai, svogūnai ir česnakai ne nka vakuumavimui.

Ruošiant birų maistą
Norint vakuumuo  birų maistą kaip miltai geriausia naudo  jų originalią pakuotę vakuumavimo maišelyje. Kitu atveju smulkūs 
grūdeliai vakuumavimo metu gali bū  įtrauk  į prietaisą ir jį pažeis .

Ruošiant skysčius
Prieš vakuumuojant skysčius kaip sriuba, juos bū na sušaldy . Tuomet išimkite sušaldytą produktą iš indo ir vakuumuokite 
maišelyje. Tuomet galite laiky  šaldiklyje. Norint varto  produktą, esiog nukirpkite maišelio kampą ir šildykite mikrobangų 
krosnelėje arba įmeskite į puodą su vandeniu ir šildykite 75°C temperatūroje.

Sudedamosios dalys

A. Sausas/drėgnas maistas – paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte tarp sauso ir drėgno maisto vakuumavimo.
B. Trumpalaikis/ilgalaikis sandarinimas – paspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte trumpalaikį arba ilgalaikį sandarinimo

pą. Vakuumuojant drėgną maistą arba naudojant storesnį maišelį patar na rink s ilgalaikį sandarinimą.
C. Vakuumavimo ir sandarinimo mygtukas – paspauskite, kad vakuumuotumėte ir po to iškart automa škai sandarintumėte

maišelį.
D. Pulsavimo mygtukas – reikalingas ypač delikačiam maistui vakuumuo  kontroliuojant procesą. Spauskite mygtuką, kad

įjungtumėte vakuumo pompą, atleiskite mygtuką ir išjunkite pompą.
E. Vakuumavimo indelio mygtukas – spauskite, norėdami vakuumuo  indelį.
F. Sandarinimas  (SEAL)/atšaukimas  (CANCEL)–  spauskite  norėdami  pasirink  tarp  sandarinimo  ir  atšaukimo  funkcijų.

Sandarinama be vakuumavimo. Atšaukiamas bet koks vykstan s procesas.
G. Vakuuminio indelio jung s – skirta vakuuminių indelių vakuumavimo žarnelei prijung  (žarnelė nepridedama).

H. Guminė sandarinimo juostelė.
I. Sandarinimo tarpinės (viršu nė ir apa nė).
J. Indelių vakuumavimo žarnelės vieta (komplekte nėra).
K. Pjoviklio laikymo vieta.
L. Mažas maišelių pjoviklis.
M. A darymo mygtukai – spauskite norėdami a dary  dangtelį po sandarinimo pabaigos.
N. Vakuumavimo kamera.
O. Kai nimo juosta – padengta aukštai temperatūrai atsparia teflono juostele. Nenuplėškite.
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Techninės specifikacijos:
 Įtampa, dažnis: 220–240 V, 50 Hz.
 Galia: 130 W.

Kaip pagamin  pritaikyto dydžio maišelius
Prietaisas  turi  mažą  maišelių  pjoviklį,  kuris  nka  pjau  įvairiems  vakuumavimo  maišeliams.  Naudokite  išimamą  pjoviklį,  kad
atpjautumėte norimo ilgio maišelį iš ri nėlio. Pjaukite k esiai.

1. Įstatykite prietaiso kištuką į el. nklo lizdą.
2. A darykite dangtelį.  Įdėkite vieną nukirpto maišelio galą (įsi kinkite, kad jis lygus ir  nesusiraukšlėjęs)  ant sandarinimo

juostelės. Nesijaudinkite, jei liečiama tarpinė.
3. Prispauskite dangtelį abiejose pusėse delnais, kol išgirsite spragtelėjimą.

PASTABA:  sandarinimo  juostelė  neveiks  nkamai,  kol  dangtelis  nebus  gerai  prispaustas.  Įsi kinkite,  kad  dangtelis
užsirakino abiejose pusėse prieš sandarinimą.

4. Norėdami pradė  sandarinimą paspauskite sandarinimo (SEAL) mygtuką ir pamatysite šviečiančią indikatoriaus lemputę.
Jai išsijungus sandarinimo procesas bus baigtas.

5. Norėdami išim  maišelį paspauskite a darymo mygtukus abiejuose prietaiso šonuose ir a darykite dangtelį.
6. Maišelis paruoštas vakuumavimui.

ĮSPĖJIMAS: sandarinimo juosta bus karšta! Leiskite prietaisui atvės  mažiausiai 20 s. prieš sekan  sandarinimą. Ypač daug
naudojant prietaisą jis automa škai išsijungs, kad neperkaistų. Taip atsi kus, palaukite 25 min. leisdami pilnai atvės .

Kaip vakuumuo  ir sandarin  maišelius
1. Įdėkite norimus vakuumuo  produktus į paruoštą maišelį. Įsi kinkite, kad maišelis nėra pažeistas. Palikite mažiausiai 5 cm

tarp maisto ir maišelio viršaus dėl maišelio susitraukimo.
2. A darykite  dangtelį  ir  įdėkite  atvirą  maišelio  galą  į  vakuumavimo  kamerą.  Įsi kinkite,  kad  maišelis  yra  lygus,

nesusiraukšlėjęs, sausas ir švarus.

3. Prispauskite dangtelį abiejuose šonuose delnais, kol išgirsite spragtelėjimą. Kitu atveju vakuumavimas nevyks.
4. Norėdami  pradė  vakuumavimo procesą spauskite  vakuumavimo ir  sandarinimo (VACUUM SEAL) mygtuką.  Prietaisas

pradės vakuumuo  ir tuomet sandarin , kai oras bus pašalintas.
PASTABA: naudojant drėgną maistą rinkitės tam skirtu mygtuku drėgno maisto parink  prieš vakuumuodami.

5. Išsijungus  indikatoriaus  lemputei  paspauskite  a darymo  mygtukus  abiejuose  šonuose,  a darykite  dangtelį  ir  išimkite
maišelį.

Įspėjimai:
 Nesandarinkite sugedusio maisto ar degių skysčių.
 Už krinkite, kad vakuumo pompa neįtrauks jokių skysčių. Taip atsi kus paspauskite CANCEL mygtuką.
 Nesandarinkite du kartus tos pačios vietos, nes galite sudegin  maišelį.
 Prietaisui esant perkrautam automa škai aktyvuosis apsauga nuo perkai mo ir išjungs prietaisą. Ištraukite kištuką iš el.

nklo lizdo ir leiskite atvės  25 min.

Kaip naudo  pulsavimo funkciją
Su pulsavimo (PULSE) funkcija jūs galite reguliuo  vakuumo s prumą. Spauskite PULSE mygtuką ir atleiskite, kad sustabdytumėte.
Minkštas maistas neturėtų bū  vakuumuojamas taip pat standžiai kaip kietas maistas.

1. Įdėkite norimus vakuumuo  produktus į paruoštą maišelį.  Palikite mažiausiai  5 cm tarp maisto ir maišelio viršaus dėl
maišelio susitraukimo.

2. A darykite dangtelį ir įdėkite atvirą maišelio galą į vakuumavimo kamerą.
3. Prispauskite dangtelį abiejuose šonuose delnais, kol išgirsite spragtelėjimą.
4. Spauskite  ir  laikykite pulsavimo (PULSE)  mygtuką,  kol  pasieksite norimą vakuumo lygį.  Norėdami sustabdy  vakuumą

esiog atleiskite mygtuko spaudimą, spauskite vėl norėdami pratęs  vakuumavimą.
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5. Norėdami pradė  sandarinimo procesą spauskite sandarinimo (SEAL) mygtuką. 
6. Išsijungus  indikatoriaus  lemputei  paspauskite  a darymo  mygtukus  abiejuose  šonuose,  a darykite  dangtelį  ir  išimkite

maišelį.

Kaip naudo  prietaisą su vakuumavimo indeliu
DĖMESIO: vakuumavimo indelis ir žarnelė nėra pridedami.

1. Nuvalykite indelio viršų ir apačią, įsi kinkite, kad indelis sausas ir švarus.
2. Įdėkite maistą į indelį ir palikite bent 3 cm tarpą iki dangtelio.
3. Uždėkite dangtelį, įstatykite vieną žarnelės galą į prietaiso jung , o kitą galą į parengtą indelio angą. Gerai prispauskite.
4. Prispauskite prietaiso dangtelį kairėje ir dešinėje delnais (išgirsite spragtelėjimą).
5. Spauskite  indelio  vakuumavimo  mygtuką  CANISTER,  kad  pradėtumėte  vakuumavimą.  Norėdami  nutrauk  indelio

vakuumavimą  spauskite  CANISTER  dar  kartą.  Prietaisas  turi  vakuumo  ju klį,  kuris  sustabdys  indelio  vakuumavimą,
pasiekus reikiamą lygį indelyje.

6. Pasibaigus vakuumavimui,  prietaisas sustos automa škai. Galite išim  žarnelę iš prietaiso ir indelio (nustatykite CLOSE
padė ).

Priežiūra ir valymas
 Visuomet išjunkite prietaisą iš el. nklo lizdo prieš valymą.
 Nepanardinkite prietaiso į vandenį ir neplaukite po vandens srove.
 Nenaudokite abrazyvinių valiklių, ėdžių cheminių medžiagų, baliklių ir kt.
 Valykite išorinį korpusą minkšta, lengvai sudrėkinta šluoste, galite naudo  muilą.
 Prietaiso vidų valykite popieriniu rankšluosčiu.
 Kruopščiai išdžiovinkite visas dalis prieš naudojimą.
 Vakuumavimo kameroje gali lik  maisto likučių, ypač skysčių. Naudokite švelnų indų ploviklį ir šiltą, drėgną šluostę, kad

nuvalytumėte maisto likučius. Išdžiovinkite.
 Laikykite prietaiso dangtelį neužrakintą nenaudojant.

Galimų trikdžių sprendimas
Paspaudus VACUUM mygtuką nieko nevyksta

 Įsi kinkite, kad įjungtas mai nimo laido kištukas.
 Įsi kinkite, kad mai nimo laidas nėra pažeistas.
 Įsi kinkite, kad el. nklo lizdas funkcionuoja.
 Įsi kinkite, kad vakuumavimo maišelis yra nkamai įdėtas į vakuumavimo kamerą.
 Paspauskite abu dangtelio šonus ir įsi kinkite, kad jis prisispaudė.
 Palaukite 25 m. leisdami prietaisui atvės  po naudojimo ir bandykite vėl.

Vakuumuojant oras nėra ištraukiamas iš maišelio
 Pa krinkite, ar maišelyje nėra skylių, jis nesulankstytas, nesusiraukšlėjęs ir nepažeistas.
 Pa krinkite, ar nepažeis  ar neatsilaisvinę viršu nė ir apa nė sandarinimo tarpinės.
 Maisto produktai su daug skysčio gali gerai nesivakuumuo . Prapjaukite maišelį ir nušluostykite popieriniu rankšluosčiu

maišelio vidų prieš procedūrą.
 Pa krinkite, ar maišelis nkamai įdėtas į vakuumavimo kamerą.

Oras prasiskverbia į vakuumuotą maišelį
 Pa krinkite,  ar  maišelis  sandarus,  jame  gali  bū  skylė  ar  susiraukšlėjimas.  Tokiu  atveju  nukirpkite  maišelį  ir  vėl

sandarinkite arba imkite naują maišelį.
 Įsi kinkite, kad maišelyje nėra daug drėgmės ar skysčio nuo maisto. Tokiu atveju prapjaukite maišelį ir iššluostykite skys

bei vėl sandarinkite arba dalinai sušaldykite skystą maistą prieš procedūrą.
 Įsi kinkite, kad maišelyje esan s maistas nėra aštrus ar pjaunan s. Radus skylę, imkite naują maišelį.
 Pa krinkite, ar skys s nuo maisto nepratekėjo ant sandarinimo juostos.
 Pa krinkite, ar viršu nė ir apa nė sandarinimo tarpinės nėra atsipalaidavusios ar pažeistos.

Maišelis neužsisandarina
 Pa krinkite, ar nėra skylių, sulenkimų, raukšlių ant maišelio.
 Įsi kinkite, kad maišelyje nėra daug drėgmės ar skysčio nuo maisto. Tokiu atveju prapjaukite maišelį ir iššluostykite skys

bei vėl sandarinkite arba dalinai sušaldykite skystą maistą prieš procedūrą.
 Storas maišelis nkamai nesisandarins. Pasirinkite ilgalaikį sandarinimą, kuris nkamas storesniems maišeliams.
 Įsi nkite, kad gaminant maišelį iš ri nėlio maišelį uždėjote nkamai ant sandarinimo juostos.
 Leiskite prietaisui atvės  tarp sandarinimo procedūrų bent po 20 s.
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Nemeskite  a tarnavusių  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.

Apie „Zyle“ Youtube
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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