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WAśNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI 

Podczas uŜytkowania urządzenia naleŜy zawsze przestrzegać środków ostroŜności i przed uŜyciem 

zapoznać się z instrukcjami: 

1. Przed podłączeniem przewodu do gniazda ściennego lub odłączeniem go naleŜy upewnić się, Ŝe kontrolka jest 

wyłączona. Jeśli urządzenie nie jest uŜywane, albo przed myciem, naleŜy odłączyć przewód od gniazda; 

2. Urządzenie nie jest zabawką, jeśli jest uŜywane przez dzieci lub w pobliŜu dzieci, naleŜy zachować szczególną 

ostroŜność i przechowywać urządzenie w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Pakowarka próŜniowa nie 

jest przeznaczona do uŜytku przez dzieci ani osoby o obniŜonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub 

umysłowych albo nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, o ile nie działają pod nadzorem lub po przeszkoleniu; 

3. Nie naleŜy uŜywać niezalecanych ani nieprzeznaczonych akcesoriów, nie naleŜy uŜywać urządzenia niezgodnie 

z przeznaczeniem; 

4. NaleŜy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony i skontaktować się z 

dostawcą w celu wymiany; 

5. Nie naleŜy zbliŜać się do ruchomych części; 

6. Nie naleŜy samodzielnie dokonywać naprawy urządzenia; 

7. Nie naleŜy korzystać z urządzenia, które upadło lub zostało w inny sposób uszkodzone; 

8. Nie naleŜy zbliŜać urządzenia do gorących powierzchni ani źródeł ciepła; 

9. Stosowanie przedłuŜacza z tym urządzeniem nie jest zalecane. Jednak w przypadku zastosowania 

przedłuŜacza, naleŜy uŜyć przedłuŜacza zgodnym z danymi znamionowymi urządzenia; 

10. Odłączając urządzenie naleŜy chwytać za wtyczkę, aby uniknąć obraŜeń; 

11. Przed podłączeniem urządzenia i przystąpieniem do pracy, wymagane jest osuszenie rąk; 

12. Urządzenie naleŜy uŜytkować na stabilnej powierzchni, np. na stole lub blacie; 

13. Nie ma potrzeby stosowania środków smarnych, np. oleju ani wody. 

14. Podczas czyszczenia urządzenia nie naleŜy zanurzać go w wodzie ani innej cieczy; 

15. Nie naleŜy uŜywać urządzenia na zewnątrz ani na mokrej powierzchni, urządzenie przeznaczone jest do uŜytku 

domowego w pomieszczeniach; 

16. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania, naleŜy zwrócić się do producenta, serwisu lub wykwalifikowanej 

osoby w celu jego wymiany, aby uniknąć zagroŜenia. 
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UśYTKU DOMOWEGO NALEśY ZACHOWAĆ 

 
 
 
 
 

BUDOWA I FUNKCJE URZĄDZENIA 

1. Przycisk Vacuum&seal  /  Cancel (odsysanie i zgrzewanie /anulowanie):     

W zaleŜności od stanu urządzenia, przycisk ten ma dwie funkcje: 

� W stanie gotowości, rozpoczyna automatyczne odsysanie powietrza z worka, a następnie 

automatycznie zgrzewa worek po opróŜnieniu; 

� Podczas pracy (odsysanie lub zgrzewanie) powoduje zatrzymanie urządzenia. 

 

2.Przycisk Pressure (Ciśnienie): UmoŜliwia wybór róŜnych wartości ciśnienia próŜni: 

� Ustawienie normalne (Normal): do normalnego przechowywania w warunkach normalnego 

ciśnienia; 

� Ustawienie delikatne (Gentle): do niektórych miękkich i łatwych do zgniecenia produktów, w 

przypadku których wymagane jest niŜsze ciśnienie próŜni. 

� Domyślne ustawienia to normalne i wysokie ciśnienie próŜni. 

 

3.Przycisk Food (śywność):  UmoŜliwia wybór czasu zgrzewania worka 

� Ustawienie Dry (suche): dla suchych worków i Ŝywności bez wilgoci, krótszy czas 

zgrzewania; 

� Ustawienie Moist (mokre): dla mokrych worków lub Ŝywności wilgotnej, dłuŜszy czas 

zgrzewania. 

� Domyślnie ustawiona jest opcja dla worków suchych i normalnego czasu zgrzewania. 

 

4.Canister (pojemnik): Do zasysania powietrza z pojemników, nakrętek słoików, zatyczek do wina lub innych 

akcesoriów za pomocą przewodu. 

5.Marinate (marynowanie): Naciśnij, aby zamarynować Ŝywność w misie marynatora. 
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6.Przycisk Seal (zgrzewanie) Przycisk ten ma dwie funkcje: 

� Do zgrzania otwartej krawędzi worka bez zasysania powietrza, słuŜy do utworzenia worka z rolki. 

� Gdy uŜywana jest automatyczna funkcja „Vacuum & seal”, naciśnięcie tego przycisku powoduje 

zatrzymanie pompy silnika i natychmiastowe rozpoczęcie zgrzewania worka, co umoŜliwia 

operatorowi sterowanie ciśnieniem próŜni wewnątrz worka i ochronę delikatnej Ŝywności przed 

zgnieceniem.  

7. Diody LED: Wskazują stan procesu wytwarzania próŜni lub zgrzewania oraz stan ustawień urządzenia. 

8. Wejście przewodu: SłuŜy do podłączania przewodu łączącego urządzenie z pojemnikiem i zatyczką do wina 

przed uŜyciem funkcji „Marinate” albo „Canister”. 

 

9. Przycisk zwolnienia blokady: urządzenie wyposaŜone w dwa przyciski. Naciśnij oba przyciski jednocześnie, 

aby otworzyć pokrywę. Spowoduje to uwolnienie ciśnienia próŜni wewnątrz urządzenia. 

 

10. Wlot powietrza: Wlot powietrza łączący komorę próŜniową z pompą.  Nie naleŜy zasłaniać tego wlotu 

podczas układania worka w trybie „Vacuum & Seal”. 

 

11. Komora próŜniowa: Umieść otwartą krawędź worka w komorze, powietrze zostanie zassane z worka, 

usunięty zostanie takŜe nadmiar płynów. 

12. Listwa zgrzewająca: Worek do zgrzania naleŜy umieścić na listwie. 

 

13. Uszczelka dolna: Blokuje dostęp powietrza i razem z uszczelką górną umoŜliwia wytworzenie próŜni w 

komorze próŜniowej. Po uŜyciu naleŜy ją oczyścić i osuszyć, w przypadku wypaczenia lub uszkodzenia 

wymienić. 

. 

14. Element zgrzewający: Pokryty teflonem element zgrzewający, który zgrzewa worek. 

15. Uszczelka górna: Blokuje dostęp powietrza i razem z uszczelką dolną umoŜliwia wytworzenie próŜni w 

komorze próŜniowej. Po uŜyciu naleŜy ją oczyścić i osuszyć, w przypadku wypaczenia lub uszkodzenia 

wymienić. 
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16.NóŜ do cięcia worków: Dociśnij i przesuń, aby przyciąć worek do poŜądanego rozmiaru. 

 

17.Rama noŜa: Zapewnia oparcie i prowadzenie noŜa  

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

I. Utworzenie worka z rolki 

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania; 

2. Otwórz pokrywę górną.  

3.Upewnij się, Ŝe nóŜ do cięcia worków znajduje się z boku urządzenia, następnie  

odchyl ramę noŜa do tyłu - Rys. 1 

 

 

 

 

 

4. Wyciągnij odpowiednią długość worka z rolki - Rys. 2 

 

 

 

 

5.Zamknij ramę noŜa upewniając się, Ŝe znajduje się 

w odpowiednim miejscu worka, następnie przesuń nóŜ z jednego końca do 

drugiego, aby wyciąć worek -  Rys. 3 

 

 

 

6. ZałóŜ jedną krawędź worka na górną część listwy   

zgrzewającej, ale nie wprowadzaj go do komory  próŜniowej -  Rys. 4 

Rys.1 

Rys.2 

Rys.3 

Rys.4 
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7. Zamknij pokrywę górną i dociśnij do momentu  

kliknięcia z obu stron - Rys. 5 

 

 

 

 

 

8. Naciśnij przycisk Seal (Zgrzewanie), aby rozpocząć zgrzewanie 

 worka - Rys. 6 

 

 

 

 

6. Naciśnij przycisk zwolnienia blokady, aby otworzyć pokrywę 

i wyjąć worek z urządzenia. Worek jest  gotowy do zgrzewania 

i pakowania próŜniowego- Rys. 7 

 

 

 

 

II. Pakowanie próŜniowe w worku 

1. Umieść Ŝywność w worku. NaleŜy uŜywać WYŁĄCZNIE specjalnych worków próŜniowych z wytłoczeniami tzw. 

worków moletowanych. 

2. Oczyść i wyprostuj otwartą krawędź  worka, upewnij się, Ŝe nie ma na niej kurzu, fałd ani załamań. 

3 .Umieść otwartą krawędź worka w komorze próŜniowej. Upewnij się,  

Ŝe wlot powietrza nie jest zakryty workiem. - Rys. 1 

 

 

 

 

 

Rys. 1 

Rys.5 

Rys.6

Rys.7 
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4. Dociśnij pokrywę z obu stron  do momentu kliknięcia - Rys. 2 

 

 

 

 

 

 

5. Sprawdź stan diody LED  przycisku „FOOD” (śywność) i przycisku  Pressure” (Ciśnienie), aby zatwierdzić 

czas zgrzewania w zaleŜności od wilgotności zapakowanej Ŝywności (mokra lub sucha) i Ŝądane ciśnienie próŜni  

(ustawienie normalne/delikatne) w zaleŜności od rodzaju Ŝywności;  

 

6. Następnie naciśnij przycisk Vacuum & Seal, urządzenie rozpocznie wytwarzanie próŜni i automatycznie zgrzeje 

worek - Rys. 3 

UWAGA: Podczas pakowania próŜniowego z workiem urządzenie  

wytwarza bardzo wysokie ciśnienie próŜni, aby uniknąć zgniecenia  

delikatnej Ŝywności naleŜy obserwować stan ciśnienia wewnątrz 

worka i nacisnąć przycisk „SEAL” niezwłocznie po uzyskaniu 

poŜądanego ciśnienia próŜni. Urządzenie wówczas zatrzyma pompę i przełączy się w tryb zgrzewania 

worka.  

 

7. Pakowanie próŜniowe jest zakończone. Naciśnij jednocześnie przyciski zwolnienia blokady z boków urządzenia, 

aby otworzyć pokrywę i wyjąć zapakowane worki - Rys. 4 

UWAGA:  

� Aby uzyskać najlepszy efekt zgrzewania, zaleca się 

pozostawienie urządzenia do ostygnięcia na 1 minutę 

przed ponownym uŜyciem. Po zapakowaniu kaŜdego 

           worka naleŜy zetrzeć płyny lub pozostałości Ŝywności z komory próŜniowej. 

� Nie naleŜy zgrzewać worków jeden po drugim w trybie ciągłym poniewaŜ moŜe doprowadzić to 

przegrzania elementu zgrzewającego. Urządzenie nie będzie pracować, jeśli przycisk „Seal” 

zostanie naciśnięty w ciągu 15 sekund od ostatniego uruchomienia. 

Rys.2 

 

Rys.3 

Rys.4 
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� MoŜna stosować wyłącznie worki dostarczane przez producenta. Nie wolno uŜywać worków 

nieprzeznaczonych do pakowania próŜniowego. Stosować wyłącznie worki MOLETOWANE 

� Aby otworzyć zgrzany worek, przetnij jego krawędź noŜyczkami. 

 

 III. Pakowanie próŜniowe w pojemniku lub misie 

1.Przetrzyj pokrywę i dno pojemnika, upewnij się, Ŝe są one czyste i 

suche. 

 

2.Umieść Ŝywność w pojemniku uwaŜając, by nie przepełnić go - pokrywa 

musi dobrze przylegać do brzegów pojemnika. Oczyść brzeg  

pokrywy pojemnika i dolną uszczelkę pokrywy pojemnika;  

 

2. WłóŜ końcówkę przewodu do wlotu powietrza,  

  drugi koniec zamocuj w otworze  

w pokrywie pojemnika – Rys. 1 

 

4. Sprawdź stan diody LED przycisku „Pressure” i upewnij się, Ŝe 

ustawienie to „Normal”; 

 

5. Aby rozpocząć odsysanie, naciśnij przycisk „Canister” – Rys. 2. Aby uniemoŜliwić uciekanie powietrza 

spomiędzy pokrywy i pojemnika, po rozpoczęciu zasysania dociśnij pokrywę. Urządzenie zostanie 

automatycznie zatrzymane po osiągnięciu wystarczającego ciśnienia próŜni. 

 

6. Wyjmij przewód z pojemnika lub misy niezwłocznie po zakończeniu działania.  

 

 

Otwieranie pojemnika po pakowaniu próŜniowym 

Aby otworzyć pojemnik, naciśnij przycisk zwolnienia blokady na pokrywie 

pojemnika. 

 

Uwaga:  

� Na początku pakowania próŜniowego w pojemniku lub misie dociśnij 

Rys. 1 

Rys. 2 
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delikatnie, na kilka sekund, pokrywę lub przejściówkę przewodu, aby zlikwidować luzy i uniemoŜliwić 

ucieczkę powietrza przez szczeliny między pokrywą a górną krawędzią pojemnika. 

� Aby sprawdzić, czy wytworzona została próŜnia, pociągnij za pokrywę. Nie powinna się otworzyć. 

� Na rynku dostępnych jest wiele pojemników, w tym wytwarzanych przez firmę Bigland. Ich obsługa moŜe być 

inna. Zapoznaj się z instrukcją obsługi kaŜdego pojemnika.  

 

Ⅳ. Marynowanie mięsa za pomocą misy do marynowania  

1.Wyjmij przewód z obudowy, podłącz do wejścia urządzenia i otworu  

w pokrywie pojemnika – Rys. 1 

 

 

 

2.Sprawdź stan diody LED  przycisku „Pressure”,   

aby potwierdzić ciśnienie próŜni dla  

danego rodzaju Ŝywności (Normal/Gentle); 

Domyślnie wybierany jest tryb normalny.  

 

3.Naciśnij przycisk „Marinate”, aby rozpocząć – Rys. 2. 

Podczas pracy miga dioda LED kontrolki. Urządzenie automatycznie  

wypuści powietrze po zakończeniu zasysania i przejdzie  

w stan spoczynku na 3 minuty, czyli 1 cykl roboczy. Okres ciągłej pracy  

urządzenia obejmuje 3 cykle. Cały proces trwa ok. 10 minut. 

 

4. Proces marynowania jest zakończony w momencie, gdy zgaśnie dioda kontrolki. Zdejmij przewód z wejścia 

urządzenia i pokrywy pojemnika.  

Uwaga:  

� Na początku pakowania próŜniowego w pojemniku dociśnij delikatnie, na kilka sekund, pokrywę lub 

przejściówkę przewodu, aby zlikwidować luzy i uniemoŜliwić ucieczkę powietrza przez szczeliny między 

pokrywą a górną krawędzią pojemnika. 

� Aby sprawdzić, czy wytworzona została próŜnia, pociągnij za pokrywę. Nie powinna się otworzyć. 

� Nie naciskaj Ŝadnego przycisku, aby nie przerwać procesu. 

�  

Rys. 1 

Rys. 2 
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 IV. Komora na przewód                                           

1.Przewód zasilania moŜesz przechowywać w komorze znajdującej się w tylnej części urządzenia. Nie owijaj 

przewodu wokół urządzenia.        

 

Wskazówki dotyczące najlepszych wyników pakowania próŜniowego 

1. Nie wkładaj zbyt duŜo Ŝywności do worka: pozostaw wystarczająco duŜo miejsca od otwartej strony worka, 

by moŜna było umieścić worek w komorze próŜniowej bez powstawania fałdek ani zmarszczek; 

2. Nie zwilŜaj otwartej krawędzi worka. Mokre worki trudno szczelnie zgrzać. Jeśli Ŝywność jest wilgotna albo 

worek mokry, moŜna wybrać opcję „Moist” (Wilgoć), w przypadku której czas zgrzewania jest dłuŜszy, dzięki 

czemu nadaje się lepiej do zgrzewania mokrych worków. 

3. Oczyść i wygładź otwartą krawędź worka przed zgrzaniem. Upewnij się, Ŝe nie ma Ŝadnych pozostałości w 

otwartej części worka ani fałd czy ciał obcych, które mogą utrudnić szczelne zgrzanie.  

4. Nie pozostawiaj zbyt duŜo powietrza wewnątrz worka. Przed odessaniem powietrza ściśnij worek, aby 

wypchnąć nadmiar powietrza z jego wnętrza. Nadmiar powietrza w worku zwiększa obciąŜenie pompy 

próŜniowej i spadek mocy silnika, co moŜe uniemoŜliwić odessanie powietrza z worka. 

5. Nie naleŜy pakować próŜniowo Ŝywności z ostrymi zakończeniami, np. ośćmi albo twardymi skorupami! 

Ostrze zakończenia mogą przebić worek! Taką Ŝywność lepiej pakować w pojemniku. 

6. Zaleca się zgrzewanie jednego worka na minutę, aby umoŜliwić powrót urządzenia do stanu startowego. 

7. Jeśli urządzenie z nieznanych przyczyn nie osiągnie wymaganej próŜni, układ próŜniowy zostanie 

automatycznie wyłączony w ciągu 60 sekund, 

w takim przypadku naleŜy sprawdzić, czy worek jest szczelny i czy jest poprawnie umieszczony. 

8. Upewnij się, Ŝe worek nie jest pęknięty ani zniekształcony i Ŝe na uszczelkach wokół komory próŜniowej nie 

ma zabrudzeń. Jeśli tak jest, naleŜy wyjąć uszczelkę, dokładnie umyć ją i osuszyć albo wymienić na nową. 

9. W trakcie pakowania próŜniowego, niewielkie ilości płynów, okruszków albo pozostałości Ŝywności mogą 

zostać wciągnięte do komory próŜniowej, zatykając pompę i powodując uszkodzenie urządzenia. Aby tego 

uniknąć naleŜy zamrozić wilgotną i soczystą Ŝywność przed zgrzaniem worków lub umieścić złoŜony 

ręcznik papierowy w pobliŜu górnej części worka. W przypadku Ŝywności w formie proszku lub drobnych 

ziaren naleŜy uwaŜać, by nie przepełnić worka. MoŜna takŜe włoŜyć do środka filtr kawowy przed 

pakowaniem próŜniowym. 

10. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, naleŜy wstępnie zamrozić owoce i zblanszować warzywa przed 

pakowaniem. 

11. Przed pakowaniem próŜniowym naleŜy ostudzić płyny. Podczas pakowania gorące płyny będą kipieć i 
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przelewać się przez krawędzie słoika. Uwaga: Do zgrzewania słoików niezbędna jest odpowiednia 

końcówka. 

12. śywność o krótkiej przydatności do spoŜycia naleŜy przechowywać w zamraŜarce lub chłodziarce. 

Pakowanie próŜniowe wydłuŜa okres przechowywania Ŝywności, jednak nie konserwuje jej. 

13. Napełnij worek w 2/3 wodą, zgrzej krawędź (nie usuwaj powietrza). WłóŜ do zamraŜarki, dzięki temu 

uzyskasz lód albo okład z lodu przydatny przy urazach sportowych. 

14. Wiele artykułów spoŜywczych sprzedaje się pakowane próŜniowo, np. ser i mięsne wyroby garmaŜeryjne. 

Teraz moŜesz zachować smak i świeŜość tych artykułów, przepakowując je próŜniowo w worki po otwarciu 

oryginalnego opakowania. 

15. Produkty sypkie, np. mąka, ryŜ, mieszanki do ciast i naleśników dłuŜej zachowują świeŜość, jeśli pakowane 

są próŜniowo. Orzechy i przyprawy zachowują smak i są jednocześnie chronione przed zwietrzeniem. 

16. W przypadku artykułów o ostrych zakończeniach i krawędziach, np. kości lub suchego makaronu, naleŜy 

zabezpieczyć ostre końce papierowymi ręcznikami, aby nie przebiły worka. 

17. Pakowanie próŜniowe moŜna stosować nie tylko do Ŝywności. Zapewnia ono czyste i suche warunki 

przechowywania akcesoriów turystycznych, np. zapałek, zestawów pierwszej pomocy i odzieŜy. W ten 

sposób moŜna takŜe przechowywać flary sygnałowe albo chronić srebro i cenne przedmioty. 1. Główną 

funkcją urządzenia jest wydłuŜenie okresu przechowywania wielu rodzajów artykułów Ŝywnościowych i 

zapewnienie ich świeŜości, aromatu oraz wygody przygotowania. Ogólnie rzecz biorąc, pakowanie 

próŜniowe pozwala wydłuŜyć świeŜość Ŝywności nawet trzykrotnie w porównaniu z tradycyjnymi metodami 

przechowywania Ŝywności. Stosowanie urządzenia umoŜliwi zmniejszenie ilości zepsutej Ŝywności i 

uzyskanie oszczędności. 

a) MoŜesz przygotować posiłki wcześniej i zapakować je próŜniowo w całości lub w porcjach. Nie naleŜy 

stosować worków w kuchenkach mikrofalowych ani do gotowania Ŝywności, do ogrzewania 

zapakowanych próŜniowo produktów naleŜy stosować ogólnie przyjęte metody. 

b) MoŜesz z wyprzedzeniem przygotować posiłki na piknik, wycieczkę czy grilla. 

c) MoŜesz wyeliminować wystąpienie oparzeliny mrozowej. 

d) MoŜesz pakować takie artykuły Ŝywnościowe, jak mięso, ryby, drób, owoce morza i warzywa, aby je 

mrozić albo chłodzić. 

e) MoŜesz zapakować próŜniowo suche produkty, np. fasolę, orzechy czy płatki zboŜowe, co wydłuŜa ich 

okres przechowywania. 

18. Pakowanie próŜniowe jest idealnym rozwiązaniem do pakowania składników i porcji dla osób dbających o 
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zdrowie, na diecie lub o szczególnych wymaganiach. 

19. Urządzenie moŜna takŜe stosować do przechowywania i zabezpieczenia innych przedmiotów: kolekcji 

znaczków, ksiąŜek, biŜuterii, kart, komiksów itp.; drobnych artykułów technicznych, np. śrub, gwoździ, 

kołków, a takŜe lekarstw, opatrunków i innych artykułów do pierwszej pomocy itp.  

Uwaga:  

Po zakończeniu pakowania próŜniowego naleŜy zawsze zostawić otwartą pokrywę urządzenia, zamknięcie jej 

spowoduje zniekształcenie uszczelek i negatywnie wpłynie na uŜytkowanie urządzenia. 

 

PRZECHOWYWANIE śYWNOŚCI I INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE 

Pakowarka próŜniowa zmienia podejście do zakupów i przechowywania Ŝywności. Gdy nawykniesz do pakowania 

próŜniowego, stanie się ono nieodłączną częścią przygotowywania Ŝywności. Podczas przygotowywania i 

pakowania próŜniowego Ŝywności za pomocą pakowarki, naleŜy przestrzegać zasad, aby zagwarantować jakość i 

bezpieczeństwo Ŝywności. Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uwaŜnie tę część:   

1. Reakcje chemiczne powiązane z powietrzem, temperaturą, wilgotnością i działaniem enzymów, 

namnaŜaniem się drobnoustrojów czy zanieczyszczenie przez owady powodują zepsucie Ŝywności. 

2. Główną przyczyną utraty wartości odŜywczej, konsystencji, smaku i ogólnej jakości Ŝywności jest utlenianie. 

W większości przypadków namnaŜanie się drobnoustrojów wymaga obecności powietrza, poniewaŜ 

dostarcza ono i odprowadza wilgoć z artykułów spoŜywczych, jeśli nie są one chronione za pomocą 

odpornego na wilgoć opakowania. NaraŜenie mroŜonej Ŝywności na kontakt z powietrzem w zamraŜarce 

moŜe spowodować wystąpienie oparzeliny mrozowej. 

3. Pakowanie próŜniowe usuwa nawet 90% powietrza z opakowania. Zawartość tlenu w powietrzu wynosi ok. 

21%, zatem usunięcie 90% powietrza powoduje zmniejszenie poziomu tlenu do 2-3% w Ŝywności pakowanej 

próŜniowo. Spadek poziomu tlenu poniŜej 5% uniemoŜliwia namnaŜanie się drobnoustrojów. 

4. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy kategorie drobnoustrojów: pleśń, droŜdŜe i bakterie, są one obecne 

wszędzie, ale tylko w niektórych warunkach mogą sprawiać problemy.  

5. W środowisku o niskiej zawartości tlenu lub braku wilgoci pleśń nie moŜe się rozrastać. W środowisku 

wilgotnym, przy obecności cukru i w umiarkowanej temperaturze namnaŜać się mogą droŜdŜe, nawet przy 

braku powietrza. Chłodzenie umoŜliwia spowolnienie wzrostu droŜdŜy, a zamroŜenie pozwala na jego 

zatrzymanie. Bakterie natomiast mogą namnaŜać się w środowisku tlenowym i beztlenowym.  

6. Jednym z najbardziej niebezpiecznym rodzajem bakterii jest clostridium botulinum (laseczka jadu 

kiełbasianego), moŜe wzrastać w środowisku beztlenowym w temperaturze od 4˚to 46˚C. Warunki wzrostu 
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obejmują Ŝywność niezawierającą kwasu, środowiska i niskiej zawartości tlenu i temperatury wyŜszej od 4˚C 

przez dłuŜszy okres. 

7. Produkty zamroŜone, suszone, kwaśne, słone lub słodkie są odporne na działanie laseczki jadu 

kiełbasianego. śywność niekwaśna, do której naleŜą: mięso, owoce morza, ługowane oliwki, drób, ryby, jaja i 

grzyby; Ŝywność mało kwaśna, która obejmuje głównie warzywa; Ŝywność średnio kwaśna: przejrzałe 

pomidory, cebula, papryczki chilli, figi i ogórki łatwo ulega zakaŜeniu jadem kiełbasianym.  

8. śywność najbardziej podatną na zakaŜenie jadem kiełbasianym naleŜy przechowywać w warunkach 

chłodniczych w krótkim okresie i zamraŜać w przypadku dłuŜszego przechowywania, a po obróbce 

termicznej natychmiast spoŜyć.  

9. W niektórych suchych artykułach spoŜywczych, takich jak mąka czy płatki zboŜowe, mogą znajdować się 

larwy owadów. Jeśli takie produkty nie zostaną zapakowane próŜniowo, w okresie przechowywania larwy 

mogą przepoczwarzyć się i skazić Ŝywność. Aby uniemoŜliwić ryjkowcom i innym owadom wylęganie się, 

naleŜy przechowywać tego rodzaju Ŝywność w szczelnych opakowaniach próŜniowych. 

10. Unikanie zepsucia: Ŝywność naleŜy przechowywać w niskich temperaturach, poniewaŜ niewiele 

drobnoustrojów moŜe wzrastać bez obecności powietrza. 

11. Jeśli temperatura w lodówce przewyŜsza 4˚C (w szczególności przez dłuŜszy okres), są to warunki korzystne 

dla wzrostu szkodliwych drobnoustrojów, naleŜy więc utrzymywać temperaturę nie wyŜszą niŜ 4˚C. 

12. Jeśli temperatura w zamraŜarce wynosi -17˚C lub mniej, są to warunki odpowiednie do przechowywania 

Ŝywności, aczkolwiek zamraŜanie nie eliminuje drobnoustrojów, jedynie spowalnia ich wzrost. 

13. Temperatura przechowywania produktów pakowanych próŜniowo ma wpływ na suche produkty: okres 

przechowywania wydłuŜa się 3-4 razy przy kaŜdym spadku temperatury o 10˚C. 

 

14.  W przypadku pakowania duŜych kawałków mięsa, ryb lub innych produktów Ŝywnościowych 

zalecamy następujące postępowanie: 

1. Umyj dokładnie ręce oraz wszelkie przybory i powierzchnie, które będą uŜywane do krojenia i 

pakowania Ŝywności. 

2. Produkty szybko psujące się schłodź lub zamroź niezwłocznie po zapakowaniu. Nie pozostawiaj ich w 

temperaturze pokojowej. 

3. Pakowanie próŜniowe wydłuŜa okres przechowywania produktów suchych. śywność o wysokiej 

zawartości tłuszczu psuje się w wyniku utleniania i ciepła. Pakowanie próŜniowe wydłuŜa okres 

przechowywania produktów takich jak orzechy lub płatki zboŜowe. Przechowywać w chłodnym, 
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ciemnym miejscu.  

4. Pakowanie próŜniowe nie wydłuŜa okresu przechowywania owoców i warzyw takich jak jabłka, 

banany, ziemniaki i warzywa korzeniowe, o ile nie zostaną przed zapakowaniem obrane ze skórki.  

5. ŚwieŜe warzywa takie jak brokuły, kalafior i kapusta wydzielają gazy podczas pakowania próŜniowego. 

Odpowiednie przygotowanie tych produktów do pakowania próŜniowego obejmuje zblanszowanie i 

zamroŜenie. 

 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA śYWNOŚCI 

Zasady bezpieczeństwa Ŝywności opierają się na badaniach naukowych i zdrowym rozsądku. PoniŜsze zasady są 

istotne dla bezpieczeństwa i optymalnego przechowywania Ŝywności.  

1. Po podgrzaniu, rozmroŜeniu lub ogrzaniu, Ŝywność szybko psującą się naleŜy niezwłocznie spoŜyć. 

2. śywność puszkowaną lub zapakowaną próŜniowo przez producenta moŜna po otwarciu opakowania 

zapakować próŜniowo ponownie. Aby poprawnie schłodzić i przechowywać ponownie zapakowane 

produkty, naleŜy postępować zgodnie z instrukcjami. 

3. Nie naleŜy rozmraŜać Ŝywności w gorącej wodzie ani za pomocą innych źródeł ciepła. W takim 

przypadku nie ma znaczenia sposób jej zapakowania. 

4. Nie naleŜy spoŜywać Ŝywności szybko psującej się pozostawionej w temperaturze pokojowej na więcej 

niŜ kilka godzin. Ma to szczególne znaczenie, jeśli potrawa została przygotowana w gęstym sosie, w 

opakowaniu próŜniowym lub w środowisku o niskiej zawartości tlenu. 

5. śywność zapakowaną próŜniowo naleŜy ułoŜyć równomiernie w chłodziarce lub zamraŜarce, aby 

umoŜliwić równomierne jej schłodzenie. 

MYCIE I KONSERWACJA 

Zgrzewarka próŜniowa  

1. Przed przystąpieniem do mycia naleŜy zawsze odłączać urządzenie od zasilania. 

2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innej cieczy; 

3. Unikać stosowania ściernych produktów ani materiałów czyszczenia urządzenia, spowoduje to 

zarysowanie powierzchni. 

4. Do usuwania pozostałości Ŝywności lub oczyszczania elementów urządzenia naleŜy uŜywać 

delikatnego środka myjącego i zwilŜonej ciepłą wodą ściereczki. 

5. Przed ponownym uŜyciem osuszyć dokładnie. 

Uwaga: Uszczelkę piankową wokół komory próŜniowej naleŜy dokładnie osuszyć przed ponownym 
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zamontowaniem. Podczas demontaŜu naleŜy zachować ostroŜność, aby uniknąć uszkodzeń i 

zamontować uszczelkę w dokładnie tym samym połoŜeniu, aby uniknąć wycieku próŜni. 

 

Worki próŜniowe 

1. Niniejszy model pakowarki próŜniowej wymaga stosowania WYŁĄCZNIE worków moletowanych. 

2. Worki próŜniowe naleŜy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego 

3. Podczas mycia worków w zmywarce naleŜy wywrócić worki na drugą stronę i rozłoŜyć równomiernie na 

górnym koszu zmywarki, aby zapewnić dostęp wody podczas zmywania. 

4. Przed ponownym uŜyciem dokładnie osuszyć. 

UWAGA: Aby uniknąć ewentualnego zachorowania, nie uŜywać ponownie worków, w których 

przechowywano surowe mięso, surowe ryby albo tłustą Ŝywność. Nie naleŜy uŜywać 

ponownie worków, które uŜywane były w kuchence mikrofalowej lub do gotowania. 

Akcesoria  

Wszystkie akcesoria naleŜy myć w ciepłej wodzie z delikatnym płynem do naczyń, nie zanurzać pokrywy w wodzie. 

1. Pojemniki (bez pokrywy) moŜna myć na górnym koszu zmywarki. Pokrywę pojemnika naleŜy przetrzeć 

wilgotną ściereczką. 

2. Przed ponownym uŜyciem naleŜy dokładnie osuszyć akcesoria. 

3. Pojemnika ani pokrywy nie wolno uŜywać w kuchenkach mikrofalowych ani zamraŜarkach. 

 

Przechowywanie zgrzewarki próŜniowej: 

1. - Urządzenie naleŜy przechowywać na płaskiej, zabezpieczonej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.  

2. NaleŜy pamiętać o odblokowaniu pokrywy urządzenia, gdy nie jest ono uŜywane. Pokrywa powinna 

być zamknięta, ani uniknąć wypaczenia uszczelek, co powoduje wyciek. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Brak reakcji urządzenia podczas próby pakowania próŜniowego 

1.      Sprawdzić przewód zasilania, powinien być dokładnie podłączony do gniazdka. 

2.      Sprawdzić przewód zasilania pod kątem uszkodzeń. 

3.      Sprawdzić, czy gniazdko działa poprawnie podłączając inne urządzenie. 

4.      Jeśli urządzenie jest wyposaŜone w przełącznik trybu, upewnić się, Ŝe jest on poprawnie ustawiony. Patrz 

instrukcja obsługi. 

5.      Upewnij się, ze worek jest poprawnie umieszczony w komorze próŜniowej, poniŜej wlotu powietrza. 
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Powietrze nie zostało zupełnie usunięte z worka:  

1.      Aby poprawnie zgrzać worek, otwarta krawędź worka powinna w całości znajdować się w komorze 

próŜniowej.  

2.      Sprawdzić listwę zgrzewającą i uszczelkę pod pokrywą pod kątem zabrudzeń i poprawnego połoŜenia. 

Upewnić się, Ŝe występują pęknięcia ani wypaczenia uszczelek na pokrywie i podstawie wokół komory 

próŜniowej. Przetrzeć i umieścić na właściwym miejscu. 

3.      Worek próŜniowy moŜe być nieszczelny. Aby to sprawdzić, zgrzać worek zawierający trochę powietrza, 

zanurzyć w wodzie i nacisnąć. Unoszące się bąble powietrza oznaczają nieszczelność worka. Zgrzać 

ponownie albo uŜyć innego worka. 

4.      UŜywać wyłącznie dedykowanych worków z tłoczeniami dostarczonych przez producenta.  

5.   Wycieki wzdłuŜ uszczelki, które mogą być spowodowane przez obecność fałd, okruszków, tłuszczu albo 

płynów. Otworzyć worek, przed ponownym zgrzaniem wytrzeć od wewnątrz górną część worka i wygładzić 

wzdłuŜ listwy zgrzewającej. 

Urządzenie nie przechodzi w tryb zgrzewania po odessaniu powietrza:  

1.        Urządzenie wyposaŜone jest we wbudowany czujnik ciśnienia próŜni. Urządzenie nie przełączy się w tryb 

zgrzewania, jeśli ciśnienie próŜni wewnątrz worka nie osiąga wstępnie zdefiniowanej wartości. Sprawdzić 

listwę zgrzewającą i uszczelkę pod pokrywą pod kątem zabrudzeń i poprawnego połoŜenia. Przetrzeć i 

umieścić na właściwym miejscu, następnie spróbować ponownie. 

2.        Upewnić się, Ŝe występują pęknięcia ani wypaczenia uszczelek na pokrywie i podstawie wokół komory 

próŜniowej. Zdjąć uszczelkę z zagłębienia, umyć i dokładnie osuszyć albo wymienić na nową (u 

sprzedającego lub w najbliŜszym punkcie serwisowym). 

3.        Worek próŜniowy moŜe być nieszczelny. Aby to sprawdzić, zgrzać worek zawierający trochę powietrza, 

zanurzyć w wodzie i nacisnąć. Unoszące się bąble powietrza oznaczają nieszczelność - zgrzać ponownie 

albo uŜyć innego worka. 

4.  Wycieki wzdłuŜ uszczelki, które mogą być spowodowane przez obecność fałd, okruszków, tłuszczu albo 

płynów wydostających się z worka. Otworzyć worek, przed ponownym zgrzaniem wytrzeć od wewnątrz górną 

część worka i wygładzić wzdłuŜ listwy zgrzewającej. 

Po zgrzaniu do wnętrza worka dostało się powietrze 

1.      Wycieki wzdłuŜ uszczelki, które mogą być spowodowane przez obecność fałd, okruszków, tłuszczu albo 

płynów. Otworzyć worek, przed ponownym zgrzaniem wytrzeć od wewnątrz górną część worka i wygładzić 

wzdłuŜ listwy zgrzewającej. 
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2.      MoŜe wystąpić uwolnienie naturalnych gazów albo fermentacja Ŝywności (np. świeŜych owoców albo 

warzyw). Otworzyć worek, jeśli istnieje podejrzenie, Ŝe Ŝywność zaczęła się psuć i wyrzucić ją. Brak 

odpowiedniego schłodzenia lub zmiany temperatury w chłodziarce mogą powodować psucie się Ŝywności. 

Jeśli Ŝywność nie jest zepsuta, naleŜy ją niezwłocznie spoŜyć. 

3.      Sprawdzić worek pod kątem przebicia, przez które przedostaje się powietrze. Nie pakować próŜniowo 

produktów z ostrymi zakończeniami (np. kości albo skorupy). Ostre zakończenia zabezpieczyć w worku 

ręcznikami papierowymi. 

Worek topi się: 

Jeśli listwa lub element zgrzewający przegrzeją się i stopią worek, konieczne moŜe być podniesienie 

pokrywy i pozostawienie elementu grzewczego na kilka minut do ostudzenia. 

Z pojemnika nie moŜna odessać powietrza: 

1. Upewnić się, Ŝe przejściówka jest poprawnie podłączona do urządzenia i pojemnika. 

2. Sprawdzić, czy pokrętło pojemnika znajduje się w połoŜeniu „zgrzewanie”. 

3. Na początku odsysania powietrza docisnąć pokrywę ALBO przejściówkę, aby uniknąć wycieku przez 

uszczelkę pokrywy.  

4. Sprawdzić, czy nie występują istotne uszkodzenia, jeśli tak, naleŜy wymienić pokrywę. 

5. Sprawdzić działanie zgrzewarki próŜniowej. 

6. Upewnić się, Ŝe krawędź pojemnika jest czysta.  W razie wykluczenia powyŜszych przypadków 

naleŜy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.  

 

UTYLIZACJA URZĄDZENIA     

OCHRONA ŚRODOWISKA      

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia, naleŜy przekazać je do odpowiedniego punktu recyklingu 

odpadów. 
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PRIORYTET - OCHRONA ŚRODOWISKA  

1. Symbol znajdujący się na produkcie albo opakowaniu oznacza, Ŝe produkt nie moŜe być traktowany 

jako odpad komunalny. NaleŜy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów zajmującego się 

recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

2. Poprawnie utylizując urządzenie zapobiegasz potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i 

zdrowie człowieka, które moŜe wystąpić w przypadku nieprawidłowej utylizacji produktu. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą 

zajmującą się odbiorem odpadów. 
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