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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
 
Ved brug af dette elektriske apparat skal 
sikkerhedsforanstaltningerne altid overholdes, herunder 
følgende: 

LÆS ALLE PUNKTERNE 
1. Læs omhyggeligt alle instruktionerne, inden du bruger dette apparat, og gem det til 

senere brug. 

2. Sørg for, at maskinens dæksel er i ulåst tilstand, og træk stikket ud af stikkontakten, 

når den ikke er i brug eller før rengøring. 

3. Dette apparat er ikke et legetøj, når det bruges af eller i nærheden af børn, er det 

nødvendigt med opmærksomhed, og opbevaring af dette skal ske et sikkert sted 

uden for børn rækkevidde. 

4. Brug ikke dette apparat til andet formål undtagen dets tilsigtede brug. 

5. Stop med at bruge maskinen straks, hvis ledningen er beskadiget, og få den 

udskiftet af en professionel. 

6. Hold væk fra bevægelige dele. 

7. Tildæk ikke det varme tætningselement, der er placeret på kanten af maskinens 

topdæksel. Det er varmt og kan blive forbrændt. 

8. Forsøg ikke at reparere dette apparat selv. 

9. Brug ikke apparatet, hvis det er faldet eller ser ud til at være beskadiget. 

10. Undgå at gøre følgende: træk eller bær i ledningen, brug ledningen som et 

håndtag, luk en dør på ledningen eller træk ledningen omkring skarpe kanter eller 

hjørner. Brug ikke apparatet over ledningen eller hvis ledningen / stikket er vådt. 

11. Holdes væk fra varm gas, opvarmet ovn, elektrisk brænder eller andre varme 

overflader. Brug ikke dette apparat på en våd eller varm overflade eller i 

nærheden af en varmekilde. 

12. Det er bedre ikke at bruge en forlængerledning til denne enhed. Hvis der bruges
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en, skal den dog have en klassificering, der svarer til eller overstiger dette apparat. 

13. Fjern forbindelsen ved hjælp af stikket, ikke ledningen, for at undgå personskade. 

14. Inden stikket tilsluttes eller betjenes, skal du sørge for, at dine hænder er tørre og 

sikre at de udfører handlingerne. 

15. Når det er i “ON” eller arbejdsposition, skal du altid være på en stabil overflade, 

såsom bord. 

16. Det er ikke nødvendigt at bruge noget smøremiddel, såsom smøreolier eller vand, 

på dette apparat. 

17. Sænk ikke nogen del af dette apparat, netledningen eller stik i vand eller anden 

væske. 

18. Brug ikke dette apparat udendørs eller på en våd overflade, det anbefales kun til 

husholdningsbrug, indendørs brug. 

19. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte 

fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, 

medmindre de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet af en person, 

der er ansvarlig for deres sikkerhed. 

20. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 

21. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dets 

serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare. 

22. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn. 

OBS! KUN TIL HUSHOLDNING 
 
Voltage:220-240V~50Hz,120W 
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KEND DIN VAKUUMPAKKER 
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1. AUTO VAC /CANCEL :    
Denne knap har to funktioner afhængigt af maskinens status: 

Ved standby-tilstand starter den automatisk drift af at vakuum pakning og forsegler 

derefter posen automatisk, når vakuumet er færdigt; 

Ved tilstand (vakuum eller forsegling) standser det maskinen. 

 

2. Manuel Seal :   

Denne knap indeholder to funktioner: 

• For at forsegle den åbne ende af en pose uden at vakuumpakke, der bruges til 

at fremstille en pose fra en poserulle; 

• Når den automatiske “Vacuum & tætning” -funktion er i drift, stopper denne knap 
motorpumpen og begynder straks at forsegle posen, så mindre vakuumtryk inde 

i posen kan styres af operatøren for at undgå knusning for sarte genstande. 

 
3. Pulse :  
Tryk på denne knap, og enheden begynder at vakuumpakke; fortryd, det stopper. 

Denne proces kan gentages. Tryk derefter på “manuel seal”, når det ønskede tryk er 

opfyldt. Forskelligt tryk afhængigt af forskellige typer fødevarer kan vælges. 

 
4. Canister:  

Her vil den begynde at vakuumpakke fra bøtter, krukke låg, 
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vinstoppere eller andet tilbehør gennem en slange. 

 

5. Sealing Choice : Tre forskellige indstillinger til valg af den bedste tætningstid 

 Single: Til tørre poser og genstande uden fugtighed med en kortere 

forseglingstid.  

 Double: Til fugtige poser eller madvarer med lidt fugtighed med en 

længere forseglingstid. 

 Extended : Til våde poser eller fødevarer med høj fugtighed med en 

længere forseglingstid end ved dobbelt.  

 

6. Slange åbning:   

Til at indsætte slangen i.  

 

7. Håndtag:  

Tryk på håndtaget let for at låse enheden.  

 

8. Slange adapter: 
Brug denne slange adapter til at forbinde vakuumbeholderen med maskinen. 

 

9. Forseglings strimmel:  

Placer posen, der skal forsegles, over den her strimmel. Rengør, tør eller udskift den 

hvis den er beskidt eller ødelagt.  

 

10.  Pakning:  

Hold luften væk ved at danne vakuumkammer. Rengør og tør eller udskift pakningen 

når den er ødelagt eller beskidt. 

 

11.  Luftindtag:  

Luftindtag forbindes med vakuumkammer og pumpe. Dæk ikke dette indtag, når du 

anbringer posen til vakuum og forsegling.  
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12. Væske tank:  

Placer den åbne ende af posen inde i kammeret. Derefter træk luften ud af posen og 

væsketanken vil så opsamle væskeoverløb fra posen. Kan tages ud til rengøring 

efter. 

 

13. Forseglings element:  

Teflonbelagt varmeelement, som er varmt og forsegler posen. 

 

14. Håndholdt kniv :  

En separat håndskærer til nemt at kunne skære poser og ruller.  

 

BETJENINGSVEJLEDNING 
I.  LAV EN POSE FRA EN RULLE 
1. Klar med en saks eller en håndskærer. 

2. Træk posematerialet ud i den passende længde, og brug poseskæreren til at 

klippe en pose. Hvis poserne i din hånd er de forudskårne poser, kan det bruges 

direkte med maskinen.  

3. Læg den ene ende af posen oven på tætningselementet, men den må ikke være 

inde i vakuumkammeret. 

4. Luk dækslet, og tryk på håndtaget for at låse dækslet. 

5. Tryk på knappen "Manuel forsegling" for at begynde at forsegle poserne. 

Indikatorlampen for at indikere forseglingens drift, viser forseglingsforløbet. 

6. Når indikatoren slukkes, er forseglingen færdig, hæv håndtaget for at åbne 

dækslet og tag posen ud af maskinen. Posen er derefter færdig og er klar til 

vakuumforsegling 

.II. VAKUUMPAKNING MED EN POSE 
1. Læg tingene ind i posen. Brug kun de specielt designet vakuumposer leveret af os 



                                                                                           

 

 

- 7 - 

med vakuumkanaler. 
2. Rengør og ret den åbne ende af posen, og sørg for, at der ikke er støv, rynker eller 
folder. 
3. Placer den åbne ende af posen inden i vakuumkammerområdet. Sørg for, at 
luftindtaget ikke er dækket af posen. 
4. Læg dækslet ned, og tryk på håndtaget for at låse dækslet. 
5. Kontroller LED-status for “fødevarer” for at bekræfte tætningstid afhængigt af 
fugtighedsstatus for emballerede genstande (enkelt / dobbelt / forlænget) afhængigt 
af fødevaretypen; 
6.Tryk derefter på AUTO / VAC-knappen, enheden begynder at vakuumsuge og 
forsegler posen automatisk. Indikatorlampen for at indikere vakuum og forsegling 
fungerer, LED viser vakuum & forsegling fremskridt. 
 
BEMÆRK: Dette produkt giver et meget højt vakuumtryk under vakuumfunktionen 
med en pose, for at undgå knusning af det sarte produkt med det høje vakuumtryk, 
skal du overvåge status for vakuumtrykket inde i posen og tryk øjeblikkeligt på 
"MANUAL SEAL" -knappen når det ønskede vakuumtryk opnås. Pumpen stopper og 
skifter for at varmeforsegle posen. 
7. Når indikatoren slukkes, er vakuumemballagen færdig. Hæv håndtaget for at åbne 
dækslet og tag de pakkede tasker ud. 
 
BEMÆRK: 

• Dette apparat kan vakuumere og forsegle kontinuerligt mere 
end 100 cyklusser uden overophedning. Tør overskydende 
væske eller madrester ud i vakuumkammeret efter hver pose 
er pakket. 

• Dit apparat kan kun arbejde på de specifikke poser, der 
leveres af os. Forsøg ikke at bruge andre poser, der ikke er 
beregnet til vakuumemballage. 

• Skær posen lige på tværs med en saks for at åbne en 
forseglet pose. 
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• III.PULSE/FORSEGLING FUNKTION 
1.Denne funktion foretrækkes til vakuumpakning, når du ønsker en lille vakuumeffekt, 

som f.eks. tomater, chips eller lignende. Eller hvis du har fugtige råvarer eller en 

sovs, hvor du bare vil tømme luft ud af posen og derefter stoppe apparatet, før 

væsken komprimeres. 

2. Tryk på madknappen for at vælge forseglingstype på det produkt, der skal 

vakuumpakkes: Vælg "standard" til tørre råmaterialer, "forlænget" til fugtigt indhold. 

3. Tryk på knappen Pulsvakuum flere gange, indtil du får det ønskede resultat, og 

tryk derefter på knappen Manuel tætning for at forsegle posen. 

 
 Ⅳ. VAKUUMPAKNING I BEHOLDER 
1. Sørg for at beholder og beholderbasen, er rene og tørre. 
2. Sæt produkterne i beholderen, og fyld dem ikke for meget op, så dækslet kan 
være i god kontakt med beholderens kant. Rengør dækslet på beholderen og 
bundforseglingspakningen på beholderdækslet; 
3. Indsæt den ene ende af slangen i ACC PORT på enheden og den anden ende af 
slangen i centerhullet på beholderdækslet 
4. Tryk på beholderknappen for at starte støvsugning. For at sikre, at der ikke er 
nogen luft, der lækker mellem dækslet og beholderen, skal du bruge din hånd til at 
skubbe dækslet ned i. Maskinen stopper automatisk, når der opnås nok vakuumtryk. 
5. Tag først slangespidsen ud af beholderdækslet, og tag derefter slangespidsen ud 
af maskinen, når den er afsluttet. 
OBS: SKAL først tage slangespidsen ud af beholderdækslet, når du er færdig med at 
vakuumpakke, ellers forårsager det lækage for beholderen. 
 
ÅBEN BEHOLDEREN EFTER VAKUUM 
For at åbne beholderen skal du trykke på knappen “Udløs” på beholderens låg. 
 
Note:  

• Tryk let på dækslet eller på slangeadapteren i begyndelsen af 
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vakuumemballagen i en beholder eller i en beholder for at sikre, at slangen 

ikke løsner, og for at undgå, at luft lækker gennem mellemrummet mellem 

dækslet og topkanten til beholderen et par sekunder. 

• For at teste vakuum skal du blot trække i dækslet. Den skal ikke bevæge 

sig; 

• Forskellige dåse findes på markedet. 

 

 

Ledningsopbevaring 
• Sæt netledningen i lagerområdet, når du ikke bruger maskinen, der er i 

bunden af maskinen. Træk ikke ledningen rundt om apparatet.        

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
VAKUUMFORSEGLER 

1. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. 

2. Dyp ikke ned i vand eller anden væske. 

3. Undgå at bruge slibeprodukter eller -materiale til at rengøre enheden, da de 

vil ridse overfladen. 

4. Brug en mild opvaskesæbe og en varm, fugtig klud til at aftørre madrester 

eller omkring komponenter. 

5. Tør grundigt inden brug igen. 

Note: Skumpakningerne omkring vakuumkammeret skal tørres grundigt, før de 

samles igen, når de samles igen, skal man være omhyggelig med at 

forhindre enhver skade og samles som den oprindelige position for at 

sikre, at der ikke lækkes vakuum. 

 

VAKUUMPOSER 
1. Vask poser i varmt vand med en mild opvaskesæbe 

2. Hvis du vasker poser i opvaskemaskinen skal du vende poserne indad og 

sprede dem over øverste ”hylde” 

3. Tør grundigt før de bruges igen. 
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VIGTIGT: For at undgå mulige sygdom må du ikke genbruge poser efter 

opbevaring af råt kød, rå fisk eller fedtede mad. Brug ikke poser, 

der har været i mikrobølgeovn eller kogt. 

TILBEHØR 
Vask alt vakuumtilbehør i varmt vand med en mild opvaskesæbe. Men dyb ikke 

dækket i vand. Beholderunderlag (ikke låg) kan puttes opvaskemaskinen i topreol. 

Men beholderafdækning skal aftørres med en fugtig klud. 

1. Sørg for, at tilbehøret er tørt grundigt, før det genbruges. 

2. Dåse og låg må ikke bruges i mikrobølgeovn eller fryser. 

 
OPBEVARING AF DIN VAKUUMPAKKER: 

1. Hold enheden på et fladt og sikkert sted uden for børns rækkevidde. 

2. Husk at sikre dig, at låget på apparatet er låst op, når det ikke er i brug 

og opbevares. Hold låget låst, vil forvrænge skumpakningerne og 

forårsage lækage. 

 

 
FEJLFINDING 
 

Problem Løsning 

Vakuum virker 

men forsegle 

funktion er 

ikke god 

Kontroller, om kanten af poserne har væske eller andet derved. 

Hvis ja, skal du rense kanten af poserne, og prøv igen. 

Kontroller, om varmeelementet er beskadiget og om indstillingen 

er korrekt. 

Udskift varmeelementet, hvis det er beskadiget, og sørg for, at det 

er installeret korrekt. 

Kontroller, om tætningslisten er beskadiget eller installeret forkert? 

Udskift tætningslisten, hvis den er beskadiget, og kontroller, at 

den er installeret korrekt. 
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Kontroller, om kanten af posen er krøllet? 

Hvis ja, tag nogle fødevarer ud, så poserne har plads nok til at 

forsegle og glatte posens, og prøv igen. 

 

 

 

Forseglings 

funktionen er god 

men det er 

vakuum 

funktionen ikke. 

Kontroller, om pakningen er deformeret? 

Hvis deformeret, skal du udskifte den og prøve igen. 

Kontroller, om poserne er placeret i vakuumkammeret? 

Hvis ikke, skal du placere kanten af poserne i 

vakuumkammeret. 

Kontroller, om maden har skarpe kanter? 

Hvis ja, skal du pakke det ind med sikkert papir, før du 

vakuumpakker maden 

Kontroller, om kanten af posen dækker sugehullet? 

Hvis ja, skal du placere posen i den rigtige position. 

Forrådnelse efter 

vakuumpakning 

Kontroller, om varerne tilhører let korrosionsfødevarer? 

Alle de lette korrosionsvarer skal fryses eller nedkøles efter 

vakuumpakning, så det kan forlænge dets holdbarhed. Men 

vakuumpakning garanterer ikke, at fødevarer aldrig rådner. 

Kontroller, om du har pakket friske grøntsager eller frugt- og frø 

mad? 

Alle friske grøntsager eller frugt og frø er ikke egnede til 

opbevaring under stuetemperatur efter vakuum, de har 

fotosyntesen og respiration. Foreslå at opbevare dem i køleskab. 

Poserne smelter Kontroller, om tætningstiden er for lang? 

Hvis ja, skal du nulstille forseglingstiden. 
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BORTSKAFFELSE AF PRODUKT     

BESKYT MILJØET      
Ved slutningen af dit produkts levetid skal det gå til et specielt 
tilpasset genbrugscenter. 
 
FØRST MILJØBESKYTTELSE 
 
1. Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette 

produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal 
den overleveres til den relevante. Opsamlingssted for 
genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. 

2. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med 
at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af 
upassende håndtering af affald af dette produkt. For mere 
detaljerede oplysninger om genanvendelse af dette produkt, bedes 
du venligst kontakt dit lokale rådskontor eller din 
husholdningsaffaldstjeneste. 
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