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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 

Då man använder elektriska utrustning måste man alltid följa 
grundläggande säkerhetsåtgärder inklusive följande 
anvisningar: 

LÄS ALLA ANVISNINGAR 

1. Läs alla anvisningar innan du använder enheten och spara dem för kommande 
behov. 

2. Innan du ansluter eller kopplar bort nätsladden bör du se till att enhetens lock 
har frigjorts. Ta loss stickkontakten ur eluttagen när enheten står oanvänd eller 
innan du rengör den. 

3. Enheten är inte en leksak. Var alltid försiktig när du använder enheten i närheten 
av barn och förvara den på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. 

4. Använd inga icke godkända påsar eller tillbehör, och använd inte den här 
enheten på ett olämpligt eller oavsiktligt sätt. 

5. Sluta använda enheten omedelbart om nätsladden är defekt. Låt alltid en defekt 
nätsladd bytas ut av en kvalificerad servicetekniker. 

6. Håll dig på avstånd från rörliga delar. 
7. Rör inte vid det heta värmeelementet på kanten till enhetens övre hölje. Det kan 

vara hett och orsaka brännskada. 
8. Försök inte reparera denna enhet själv. 
9. Använd inte enheten om den har tappats eller det finns tecken på skador. 
10. Undvik följande: dra inte i eller bär enheten i nätsladden, använd inte nätsladden 

som ett handtag, kläm inte nätsladden mellan dörren eller dra nätsladden över 
vassa kanter eller hörn. Använd inte enheten när den står på nätsladden eller 
om nätsladden/kontakten är våt. 

11. Håll enheten långt borta från gas- eller elspisar, elektriska brännare eller andra 
heta ytor. Använd inte enheten på våta eller varma ytor eller nära värmekällor. 
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12. Vi rekommenderar att du inte använder en förlängningssladd med den här 

enheten. Om en förlängningssladd ändå måste användas måste den dock ha 
samma eller överskrida de värden som anges på denna enhets typskylt. 

13. För att undvika olyckor ska du alltid dra ut elkontakten ur vägguttaget genom att 
dra i kontakten, inte i nätsladden. 

14. Se till att dina händer är torra innan du ansluter enheten till eluttaget eller 
använder enheten. Använd inte enheten med våta händer. 

15. Placera alltid enheten på en stabil och tålig yta, t.ex. bord eller bänkskiva, när 
enheten är i driftläge eller i läge ”ON” 

16. Man behöver inte använda smörjmedel som smörjolja eller vatten på denna 
enhet. 

17. Sänk aldrig enheten, någon av dess delar, nätsladd eller kontakt i vatten eller 
andra vätskor. 

18. Använd inte enheten utomhus eller på våta ytor. Enheten är endast avsedd för 
inomhusbruk. 

19. Denna enhet får användas av barn över 8 år samt av personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som inte har erfarenhet 
av och kunskap om enheten, om de övervakas och de förstår riskerna med dess 
användning. 

20. Barn måste övervakas så att de inte leker med enheten. 
21. Om enhetens nätsladd är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess 

underhållsservice eller av en annan kvalificerad person för att eliminera risken 
för personskador. 

22. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn. 
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OBS: 

SPARA DESSA ANVISNINGAR  
FÖR HUSHÅLLSBRUK ENDAST  
AB: 1 MINUT PER SEKTION 

STRUKTUR OCH FUNKTIONER 
 

1. 
Vakuum och 
förslutning/Annullering 
(Vac&Seal / Cancel): 

Den här knappen har två funktioner beroende på enhetens status: 
 Standby: startar vakuumförpackning av påsen med automatisk funktion och försluter 

sedan påsen när vakuumförpackningen är slutförd. 
 Driftläge (vakuumförpackning eller förslutning): stänger av driften av enheten. 

 

2. 
Vakuumförpackning med 
pulsfunktion (Pulse vacuum): 

När du trycker på den här knappen utförs vakuumförpackning med pulsfunktion: 
luftsugfunktionen startar när du håller knappen intryckt och stannar när du släpper upp 
knappen. 
 

3. 
Förslutningstid (Sealing 
time): 

Tre inställningar för att välja den bästa förslutningstiden för påsen. 
 Torkningsknapp (Dry)För torra påsar och för produkter med kortare tätningstid.  
 Fuktighetsknapp (Moist): För våta påsar eller lätt fuktiga produkter med fuktvarm 

förslutningstid. 
 Förlängningsknapp (Extended)För fuktiga påsar eller mycket fuktiga produkter med 

förlängd förslutningstid. 
 Standardinställningen är för torra påsar med kortare förslutningstid. 

 

4. Tryck (Pressure): 
Två knappar för att välja olika vakuumtryck. 

 Normal knapp: för likadana produkter som ska lagras med normalt vakuumtryck. 
 Mjuk knapp: för vissa mjuka och sönderfallande produkter som ska lagras med ett 

lägre vakuumtryck. 
 Standardinställningen är normalt och högt vakuumtryck. 
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5. Behållare (Canister): 
Start av vakuumförpackning för behållare, burkar, vinkorkar eller annan utrustning genom en 
slang. 
 
 

6. 
Manuell förslutning 
(Manual seal): 

Denna knapp har två funktioner: 
 Förslutning av påsens öppna ände utan vakuumluftintag. Används för att forma 

påsen från folierullen. 
 När den automatiska funktionen ”Vakuum/Förslutning” är aktiverad, stänger denna 

knapp av motorpumpen och startar omedelbart förslutning av påsen så att det lägre 
vakuumtrycket inuti påsen kan styras av användaren för att förhindra att bräckliga 
produkter smulas sönder. 

 
 

7. 
Marinering 
(Marinate): 

Tryck för att marinera livsmedlet i en marineringsskål. En speciell marinadcykel påbörjas när du 
trycker på denna knapp. 
 
 

8. Slangkoppling: 
Placera slangen i behållaren och vinkorken innan du påbörjar marinerings- eller 
behållarfunktioner.  
 
 
9. Läge: 
Den här knappen är en nummervisningsenhet och har två funktioner: 

 visar statusen för vakuumförpackning, 
 visar när enheten är påslagen och locket är stängt. När LED-lampan blinkar måste du 

vänta tills den lyser kontinuerligt. Därefter kan du påbörja nästa funktion. 
 
 

10. Luftintag: 

Luftintaget ansluts till vakuumkammaren och pumpen. Täck inte över detta luftintagshål när du 
sätter fast påsen för vakuumförpackning och -förslutning. 
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11. Vakuumkammare: 
Placera den öppna änden av påsen inne i kammaren, varefter luften sugs ur påsen och allt 
vätskeflöde inuti påsen stängs. 
 
 

12. Förslutningstråd: 

Placera påsen som ska förslutas ovanpå denna tråd. Rengör och torka, eller byt tråd när den är 
böjd eller trasig. 
 
 

13. Undre tätning: 
Avlägsnar luften utan att bilda ett vakuum med den övre tätningen (vakuumkammarens övre 
tätning). Rengör och torka, eller byt tätning när den är böjd eller trasig. 
 
 
14. Förslutningsmotstånd: 
Teflonbelagd termisk resistens som är het och avsedd för förslutning av påse. 
 
 

15. Övre tätning: 
Förhindrar att luften bildar ett vakuum med den nedre tätningen (vakuumkammarens undre 
tätning). Rengör och torka, eller byt tätning när den är böjd eller trasig. 
 
 

16. Påsskärare: 
Tryck och skjut ihop eller i den andra riktningen för att skära påsarna till önskad storlek. 
 
 

17. Skärskena: 

Stöder påsskäraren när den skärs. 
 
 
18. Främre handtag: 
Tryck ner för att låsa locket. Tryck försiktigt för att öppna locket. 
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BRUKSANVISNING 
 

I. Göra en påse från påsrulle 
1. Öppna det övre locket. Bild 1  

 
 
 
 
 
 

Bild 1 

2. Se till att påsskäraren befinner sig i den ena änden av skenan och sätt sedan 
tillbaka skärskenan i den andra änden, bild 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 

3. Dra ut påsen till önskade längd, 
bild 3. 

 
 

 
 
 
 

Bild 3 

5. Tryck ner skärskenan och kontrollera att den befinner sig på rätt plats i påsen. 
Skjut sedan påsskäraren från ena änden till den andra för att skära påsen, bild 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4 
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6. Placera den andra änden av påsen på 

förslutningsmotståndet i påsens fäste, bild 5. 
 
 
 
 

Bild 5 

 
7. Stäng det övre locket och tryck fast det ordentligt 

tills du hör att locket låses på plats på båda sidor, 
bild 6. 

 
 
 
 

Bild 6 

 
8. Tryck på knappen ”Manuell förslutning” för att 

starta påsförslutningen, bild 7. 
 

 
 
 

Bild 7 

 
9. Tryck på handtaget för att öppna locket och ta 

påsen från enheten. Påsen är nu formad och klar 
för vakuumförpackning, bild 8. 

 
 
 
 
 
 

Bild 8 
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II. Vakuumförpackning av påse  
1. Placera produkterna som ska förpackas inuti påsen. Använd endast 

vakuumpåsar från oss som är speciellt konstruerade och försedda med 
vakuumkanaler. 

2. Rengör och räta ut påsens öppna ände och säkerställ att påsen inte innehåller 
damm, har veck eller vågor. 

3. Placera den öppna änden av påsen i 
vakuumkammarområdet. Se till att påsen inte täcker 
luftintaget, Bild 1. 

 

Bild 1 

4. Tryck ner den övre luckan och tryck på det främre 
handtaget för att låsa den övre luckan, bild 2. 

 

Bild 2 

5. Kontrollera läget på LED-lamporna för ”Vakuum och förslutning” och 
”Förslutningstid” för att bekräfta förslutningstiden, beroende på funktinnehållet 
på de produkter som ska förpackas (förlängd/fuktig/torr) och önskat vakuumtryck 
(normalt/mjukt) enligt typ av livsmedel. 

6. Tryck sedan på knappen ”Vakuum och förslutning” för att automatiskt starta 
vakuumförpackning och förslutning av påse, bild 3. 

 

Bild 3 

OBS: Denna enhet förmar ett mycket högt högvakuumtryck i påsen under 
vakuumförpackning. Undvik att du krossar känsliga produkter med högt vakuumtryck 
genom att kontrollera vakuumtrycket inuti påsen och tryck omedelbart på knappen 
”Manuell förslutning” när det önskade vakuumtrycket nås. 
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Pumpen stannar och byter påsens värmeförslutningsläge. 

7. Vakuumförpackningen är klar. Tryck på handtaget för att öppna locket och ta ut 
den förpackade påsen ur enheten, bild 4. 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 4 
 
OBS: 

 Denna enhet kan utföra kontinuerlig vakuumförpackning och förslutning mer 
än 100 gånger utan risk för överhettning.   Torka av överflödig vätska eller 
matrester från vakuumkammaren efter varje påsförpackning. 

 Förslut inte påsar kontinuerligt en efter den andra för att undvika 
överhettning av förslutningsmotståndet. Enheten gör en avvisning om man 
trycker ner den här förslutningsknappen inom 15 sekunder efter den 
senaste åtgärden. 

 Enheten kan endast användas med de specialpåsar vi levererar. Försök 
inte använda andra påsar som inte är avsedda för vakuumförpackning. 

 Öppna en stängd och förseglad påse genom att klippa upp den med sax i 
sidled. 

Ill. Vakuumförpackning av påse med pulsfunktion 

1. Tryck på knappen ”Vakuumförpackning med pulsfunktion” för att starta 
vakuumförpackning av påse. Övervaka vakuumtrycket inuti påsen. Släpp den 
här knappen omedelbart efter att önskat vakuumtryck har uppnåtts, bild 1 

 

 
Bild 1 
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2. Tryck på knappen ”Manuell förslutning” efter vakuumförpackning och enheten 
börjar automatiskt försluta påsen, bild 2. 

Bild 2 

IV. Vakuumförpackning i behållare och vakuumskål  
1. Torka av locket och botten på behållaren och se till att de är rena och torra. 

2. Placera produkterna som ska förpackas i behållaren. Fyll inte behållaren så 
mycket att locket inte är i ordentlig kontakt med behållarens kant.  Rengör 
kanten på behållarens lock samt behållarens undre tätning. 

3. Placera den ena änden av slangen i luftintaget 
och den andra änden i mittenhålet på behållarens 
lock, bild 1. 

Bild 1 

4. Kontrollera LED-lampans status för ”Vakuum och 
förslutning” och se till att den är inställd på 
normal. 

Bild 2 

5. Tryck på knappen ”Behållare” för att påbörja vakuumförpackning, bild 2.  Se till 
att det inte finns läcker luft mellan lock och behållare. Tryck ner locket med 
handen i det inledande skedet av vakuumförpackningen.  Enheten stängs av 
automatiskt när tillräckligt vakuumtryck har uppnåtts. 
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6. Ta genast bort slangen från behållaren eller skålen omedelbart efter åtgärden. 

OBS: Vid vakuumförpackning av fuktiga livsmedel blir det fukt kvar i 
kopplingsdelen. Torka bort vatten från kopplingen om det behövs innan 
vakuumförpackning. 

Öppna behållaren efter vakuumförpackning 
Tryck på öppningsknappen på behållarens lock för att öppna behållaren. 

OBS: 
 Tryck lätt ner locket eller slanganslutningen på behållaren eller vakuumskålen 

under några sekunder i början av vakuumförpackningen, för att säkerställa att 
slangen inte kan lossna eller att det uppstår luftläckage mellan locket och 
behållarens ovandel.  

 Dra upp locket för att testa vakuumet. Locket ska inte röra sig. 
 Det finns olika vakuumbehållare på marknaden. Deras funktioner kan vara olika. 

Se separat tilläggsinformation för användning av behållare. 

V. Marinering av livsmedel med marineringskål 
1) Fyll behållaren och anslut den till enheten enligt beskrivningen ovan. 
2) Ställ in enhetens vakuumeffekt i enlighet med livsmedlet som ska marineras. 
3) Lås locket på enhetens bas genom att sänka låshandtaget. 
4)  Påbörja marineringen genom att trycka på marineringsknappen. Enheten utför 

vakuumförpackning och avlägsnar automatiskt luften under fem perioder på cirka 
sex minuter. Därefter är den snabba marineringscykelen slutförd. 

5) Koppla bort slangen från behållaren och enheten. 
Enheten kan stängas av när som helst genom att trycka på knappen 
”Automatisk/Avstängning”. Om marineringsfunktionen ska upprepas måste luften 
avlägsnas från behållaren innan den ansluts till enheten igen. 
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VI. Förvaringsfack för nätsladd 
1. Placera nätsladden i förvaringsfacket när den inte används. Förvaringsfacket 

ligger bakom enheten. Linda inte nätsladden runt enheten. 

 

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
Fakuumförpackningsmaskin  

1. Koppla alltid bort enheten från strömförsörjningen före rengöring. 
2. Sänk aldrig enheten i vatten eller andra vätskor. 
3. Använd inte slipande produkter eller material för att rengöra enheten 

eftersom de kan repa dess ytor. 
4. Använd ett milt diskmedel och en varm, fuktig trasa för att torka matrester 

från ytorna på enheten eller runt delarna. 
5. Låt torka noga innan du använder enheten igen. 
OBS: Skumtätningen runt vakuumkammaren måste torkas noga innan den 

sätts tillbaka igen. Var försiktig när du sätter tillbaka delarna (installation 
till originalläge) för att undvika skador och vakuumtryckläckor. 

Vakuumpåsar 
1. Tvätta påsarna med varmt vatten och milt diskmedel. 
2. Om du tvättar påsarna i diskmaskin svänger du påsarna ut och in och 

placerar ut dem på den översta tvättkorgen i diskmaskinen så att 
tvättvattnet når alla ytor på påsen.  

3. Låt torka noga innan du använder dem igen. 
VIKTIGT: För att undvika eventuella sjukdomar får du inte återanvända 
påsar som innehållit rått kött, fisk eller fet mat. Återanvänd inte påsar som 
värmts upp eller kokats i mikrovågsugn. 
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Tillbehör 
Vakuumutrustning kan tvättas i varmt vatten med ett milt diskmedel. Sänk aldrig 
lockdelen i vatten. 

1. Behållarens bottendelar (inte lockdelarna) kan tvättas på diskmaskinens 
översta galler. Locket på behållaren bör endast torkas av med en fuktig 
trasa. 

2. Se till att alla tillbehör är helt torra innan du använder dem igen. 
3. Behållaren och locket får inte användas i mikrovågsugn eller frys. 

Förvaring av vakuumförpackningsmaskin:  
1. - Förvara enheten i horisontellt läge och på ett säkert ställe, utom räckhåll 

för barn. 
2. Kontrollera alltid att enhetens lucka inte är låst när enheten förvaras eller 

när enheten inte används. Att hålla locket låst kan resultera i att 
skumtätningarna blir sneda vilket kan resultera i läckage. 

Felsökning 
 

Problem Lösning 

Vakuumfunktionen  
fungerar men  
förslutnings-
funktionen  
är inte bra 

Kontrollera om det finns vätska, oljefläckar eller smulor på 
kanten av påsen 

Om ja, rengör kanten på påsen och försök igen. 

Kontrollera om värmeelementet är skadat och om 
inställningen är bra eller dålig 

Om det är skadat, byt ut värmeelementet och se till att det är 
korrekt installerat. 

Kontrollera om förslutningstråden är skadad eller korrekt 
installerad 

Om den är skadan, byt förslutningstråd och se till att den är korrekt 
installerad. 

Kontrollera om kanten på påsen är skrynklig 

Om ja, ta bort extra livsmedel ur påsen så att det finns tillräckligt 
med utrymme i påsen för förslutning. Räta ut påsöppningen och 
försök igen. 
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Förslutningsfunktio
nen fungerar, men 
vakuumfunktionen 

fungerar inte 

Kontrollera om tätningen är skadad 

Byt i så fall ut den och försök igen. 

Kontrollera om påsen är korrekt placerad i vakuumkammaren 

Om inte, placera påsens kant i vakuumkammaren. 

Kontrollera om det finns vassa kanter i livsmedlet 

Om ja, förpacka kanten i papper innan vakuumförpackning. 

Kontrollera om påskanten har blockerat luftintaget 

Om ja, sätt tillbaka påsen i rätt läge. 

Påsen fylls med luft 
efter 

vakuumfunktionen 

Kontrollera om livsmedlet lätt blir frätande 

Alla livsmedel som är lätt frätande måste frysas eller kylas efter 
vakuumförpackning, så att förpackningen kan förlänga 
hållbarhetstiden.  Vakuumförpackning garanterar dock inte att 
livsmedel aldrig kommer att förstöras. 

Kontrollera om du har förpackat mat som innehåller färska 
grönsaker, frukter eller frön? 

Alla färska grönsaker, frukter och frön är inte lämpliga för förvaring 
vid rumstemperatur efter vakuumförpackning på grund av deras 
fotosyntes- och andningsförmåga. Vi rekommenderar att du håller 
dem kylda. 

Påsen smälter 
Kontrollera om förslutningstiden är för lång? 

Om ja, nollställ förslutningstiden. 

Inget vakuum bildas i behållaren:  
1. Kontrollera att kopplingen är korrekt ansluten till både enheten och 

behållaren. 
2. Kontrollera om behållarens knapp är inställd till läget ”förslutning”. 
3. Tryck in locket eller slanganslutning i början av vakuumförpackningen för att 

förhindra läckage från locket. 
4. Kontrollera om det finns några betydande skador eller defekter i behållaren, 

om ja, byt till en ny. 
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5. Inspektera vakuumförpackningsmaskinens drift. 
6. Kontrollera att kanten på behållaren är tillräckligt ren. Kontakta ett 

auktoriserat servicecenter om du kontrollerat alla ovanstående situationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORTSKAFFNING AV ENHETEN 

MILJÖSKYDD 
 
Produkten ska levereras till återvinningscentralen för återvinning i slutet av 
produktens livscykel. 

MILJÖN FÖRST 

1. Symbolen  på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt 
inte kan behandlas som hushållsavfall. Den bör i stället levereras till en godkänd 
återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning för återvinning. 

2. Genom att se till att enheten kasseras på rätt sätt kan du bidra till att förhindra 
potentiella miljö- och hälsorisker som annars kan orsakas av felaktig hantering 
av enheten. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt kan 
du kontakta din lokala myndighet eller ditt avfallshanteringsföretag. 
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