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Gıda Vakum Makinası 
KULLANIM KILAVUZU 



 

     GENEL UYARILAR 
Kılavuzu dikkatlice saklayın ve dikkatlice okuyun; 

cihazın güvenliği ve kullanılması konusunda önemlidir. 

 
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, 

duyusal veya metal kapasitesi düşük olan kişiler tarafından veya deneyimleri 

olmayan ve güvenliklerinin onları izleyecek ve talimat verecek sorumlu bir kişi 

tarafından denetlenip denetlenmediğini bilenler tarafından kullanılabilir. Cihazın 

güvenli bir şekilde kullanılma talimatlarını ve olası tehlikeleri anlamış 

olmalarından emin olun. 

  Ürünü ve güç kaynağını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 

Temizlik ve bakım bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından 

yapılmamalıdır. 

 

 

! TEHLİKE - UYARI 
Sızdırmazlık çubuğu kullanım sırasında ve sonrasında çok ısınır. Bu nedenle, 

belirtilen parça tamamen soğuyana kadar çok dikkatli olmanız ve doğrudan 

temastan kaçınmanız önerilir. 

Makine, bağıl termal riskler bağlı olarak kaldırılan sızdırmazlık çubuğu kapağı 

ile asitleşebilme imkanı sağlar. 

 

- Cihazın kullanımı sadece iç mekanda kullanım içindir. Herhangi bir 
çalışmaya başlamadan önce, sızdırmazlık çubuğunun yakınında 
yabancı cisimlerin (bıçaklar, bıçaklar, aletler) olmadığını tekrar kontrol 
edin. 

- Vakum sırasında sıvı emmekten kaçının. Bu olursa hemen vakum 
odasını kurutun. 

- Ünitenin soğuması için contalar arasında 40 saniye bekleyin. 
- Vakum torbasını vakum odasına yerleştirin, kapağı kapatın veya 

makinenin sıkıca bağlandığından emin olmak için bir "klik" sesi duyulana 
kadar her iki taraftaki tuşlara basın. 

- Sızdırmazlık süngerinin presleme nedeniyle deforme olmasını önlemek 
için lütfen kullanımdan sonra makine tokalarının açık durumda 
olduğundan emin olun. 

- Cihaz, bu talimatlarda belirtilen yöntemlere göre, özel olarak tasarlandığı 
amaç doğrultusunda yalnızca ev içi ve profesyonel olmayan kullanım 
için tasarlanmıştır. 



 

 
 

- Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir. 
- Üretici, uygunsuz, yanlış ve mantıksız kullanımdan kaynaklanan hiçbir 

zarardan sorumlu tutulamaz. 
- Kurulum üreticinin gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Yanlış kurulum 

insanlara, hayvanlara ve mülklere zarar verebilir; üretici bu tür 
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Elektrikli ekipmanın güvenliği, yalnızca 
elektrikli ekipmanın güvenliği ile ilgili yürürlükteki standartlar tarafından 
sağlanan uygun bir topraklama sistemi ile donatılmış bir elektrik hattına 
bağlandığında garanti edilir. 

- Bu cihaz içeride, güvenli bir destek üzerinde kullanılmalıdır. Bu nedenle, 
cihaz dışarıda veya bu talimatlarda belirtilenler dışındaki kullanımlar için 
tasarlanmamıştır. 

- Ambalaj elemanları (plastik torbalar, çiviler vb.) Potansiyel bir tehlike 
kaynağı oldukları için çocukların veya engelli kişilerin erişebileceği 
yerlerde bırakılmamalıdır. 

 

- Cihazı bağlamadan önce, teknik verilerin elektrik şebekesi verilerine 
uygun olduğundan emin olun. 

- Fiş ve priz uyumsuzsa, gerekli adaptasyon işlemleri için yetkili teknik 
servise başvurun. 

- Adaptörler, çoklu prizler ve / veya uzantılar kullanmayın. Kullanımları 
vazgeçilmez ise, yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına ve cihaz 
ile elektrik şebekesi için gerekli uyumluluğa sahip olduğundan emin olun.  

- Cihazı ilk kez kullanırken etiketi veya koruyucu tabakayı çıkardığınızdan 
emin olun. 

- Ürün çocukların yanında kullanıldığında cihazın dikkatle izlenmesi 
zorunludur. 

- Güç kablosunun masanın veya mobilyaların köşelerine veya sıcak 
yüzeylere temas etmediğinden emin olun. 

- Cihazı ısı kaynağı olarak kullanmayın. 
- İzin verilen kapasiteden daha büyük bir hacme sahip fırın yiyeceklerine 

koymak yasaktır. 
- Cihazı elektriğe bağlamadan önce, voltajın ürünün tip etiketinde yazılı 

değerle eşleştiğinden ve sistemin standartlara uygun olduğundan emin 
olun. 

         Cihazı yerleştirin: 
Diğer ısı kaynaklarından (diğer fırınlar, gaz sobaları vb.) Yanıcı 
malzemelerden (döşeme vb.), Patlayıcı maddelerden (sprey kutuları) ve 
ısı ile deforme olabilen malzemelerden uzakta; ısıya dayanıklı, alev 
geciktirici ve kırılgan olmayan (örneğin lake mobilyalar, masa örtüleri 
vb.) yatay ve çok sağlam bir yüzeye, zarar göremeyeceği ve kenarından 
uygun bir mesafede yerleştirin. mobilya, böylece düşemez. 

 

 



 

-  Ürünü, mikrodalga fırınlar gibi serbest ısı gazı kullanan diğer ev 
aletlerinin yakınına koymayın. 

- Ürünü sıcak yüzeylere koymaktan kaçının. 
- Cihazda hava delikleri varsa, bunların kısmen de olsa 

engellenmediğinden emin olun. 
- Cihazın yuvalarına metal nesneler sokmayın. 
- Herhangi bir elektrikli cihazın kullanılması, bazı temel kuralların 

sapkınlığı anlamına gelir. Özellikle: 
- Cihazı batırmayın veya ıslatmayın; su yakınında, poyrada, lavaboda 

veya sıvı içeren başka bir kabın vincinde kullanmayın. Cihaz ve güç 
kablosu yanlışlıkla suya düşerse. Onları çıkarmaya ÇALIŞMAYIN! 
Cihazı derhal prizden çekin! 

- Kullanım sırasında, ekipman yanıcı veya patlayıcı herhangi bir nesne 
veya maddeden uzak olmalıdır. 

- Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın. 
- Cihazı çıplak ayakla kullanmayın. 
- Cihazı atmosferik etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayın. 

 

- Cihaz kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik veya bakım işlemi 
yapmadan önce fişi elektrik prizinden çıkarın ve cihazın soğumasını 
bekleyin. 

- Fırını, metal fırçalar veya yüzeyleri aşındırabilecek veya yüzeylere zarar 
verebilecek aletlerle temizlemeyin. 

- Kabloyu elektrik prizinden çıkarmadan önce kontrol düğmesini OFF 
(KAPALI) konumuna getirin. Kabloyu herhangi bir nedenle çekmeyin. 

 

- Aşırı ısınmayı önlemek için güç kaynağı kablosunun tüm uzunluğu 
boyunca açılması gerekir. 

 

- Güç kablosu ısı kaynaklarının ve / veya keskin yüzeylerin yakınında 
olmamalıdır. 

 

- Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, kalifiye personel tarafından 
yapılması gereken kabloyu değiştirin. 

- Güç kablosunu çıkarırken, elektrik çarpması, kısa devre veya yangından 
kaçınmak için soketi sıkıca tutun. 

- Güvenlik anahtarlarını yapışkan bant ile bağlamayın çünkü yangın 
tehlikesini önler. 

- Kullanım güvenliğinden taviz vermemek için cihazı sadece birlikte verilen 
aksesuarlarla birlikte kullanın. 

 

- Cihazı periyodik olarak kontrol edin ve parçalarının iyi çalışıp 
çalışmadığını kontrol edin; şüpheniz varsa yetkili bir destek merkezine 
başvurun. 

 

 





 

— Cihazı hareket ettirmek için güç kablosunu çekmeyin. Güç kablosunu 

elektrik prizinden çıkarmak için güç kablosunu veya cihazı çekmeyin. 

— Kullanıcı, güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmamalıdır. 

— Düzgün çalışmıyorsa veya hasar görmüşse cihazı kullanmayın; şüpheniz 

varsa yetkili bir servise başvurun. 

Elektrik çarpması tehlikesi bulunduğundan cihazın çıkarılması veya 

onarılması kesinlikle yasaktır; gerekirse satıcınıza veya servis merkezine 

başvurun; kalifiye olmayan personel tarafından yapılan onarımlar tehlikeli 

olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. 

— Cihaz harici zamanlayıcılarla veya otomatik olarak açılabilen diğer uzaktan 

kumanda cihazlarıyla kullanılmamalıdır. 

— Güç kablosunun fişi her zaman kolay erişilebilir olmalıdır. 

Güç kaynağı bağlantısına ıslak elle dokunmayın. 

 
• Ürün cam parçalar içeriyorsa, garanti kapsamında değildir. 

 
Kalifiye olmayan personel tarafından yapılan herhangi bir kurcalama veya 

işlem garantiyi geçersiz kılar. 

Cihazı sadece yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin. 
Cihaz artık kullanılamadığında ve atılması gerektiğinde, kabloları çıkarın ve 
çevreyi korumak için yetkili bir atık toplama merkezine teslim edin. 

 
DİKKAT ! 

Ürünün plastik parçaları garanti kapsamında değildir. 

 
DİKKAT ! 

Elektrik güç kablosunun aşınmadan kaynaklanan hasarları garanti 

kapsamında değildir; bu nedenle her türlü onarım sahibinin 

sorumluluğundadır. 

 
DİKKAT ! 

Ekipmanı yetkili servis merkezine götürmek veya göndermek gerektiğinde, 
tüm parçalarında dikkatli bir şekilde temizlenmesi önerilir. 

Cihaz biraz kirliyse veya hijyenik nedenlerden ötürü dışarıdan veya içeriden 
sıvı, toz veya diğer tortuları varsa, servis merkezi cihazı görmeden bakım ve 
tamirini reddetme hakkına sahiptir. 



 

RoHS 
conform 

Ürünün veya ambalajın üzerindeki sembol, ürünlerin atık olarak kabul 
edilmemesi gerektiğini, ancak elektrikli ve elektronik cihazların uygun bir 
toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünü imha ederek, 
ürünün yetersiz şekilde atılmasından kaynaklanabilecek çevre ve sağlık için 
olumsuz sonuçlardan kaçınmaya katkıda bulunursunuz. Bu ürünün geri 
dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye ofisine, yerel atık imha 
servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun. 

 

 
 
 

 
220—240 V 50—60 Hz 110 Watt —  0,8 bar 

 

 

 
 

 
Ürün  Videosu 
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Şek. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şek. 6 



 

 
 

Cihazın 
Bölümleri 

      CİHAZIN KULLANIMI 

 

A. Cihaz kapağı. 

B. Cihazın kilitleme kancaları. 

C. Kapatma serbest bırakma düğmeleri. 

D. Vakum alanı. 

E. Vakum alanının sızdırmazlığı. 

F. Sızdırmazlık çubuğunun contası. 

G. Sızdırmazlık çubuğu. 

H. Emme ağzı. 

L. CANISTER. Kutular veya diğer harici 
kaplarla kullanılacak düğme (dahil değildir). 

M. Kutular veya diğer harici kaplara bağlantı borusu (dahil değildir). 

N. Boru ucu (M). 

X. Borunun Sonu (M). 
N. Kontrol Paneli. 

O. VAC/SEAL—Vuoto/Sigilla (LED'li) 

P. SEAL—Sigilla (LED'li) 

Q. FOOD—Alimento. İki olası ayar: KURU — Secco ve MOIST — Islak. 

Yiyecek türüne göre modeli seçin. 

Varsayılan mod KURU — Secco, tuşuna basıldığında NEM — Islak olarak 
değişir. Yanan LED etkin modu gösterir. 

R. SPEED—Velocitâ. İki olası ayar: NORMAL ve GENTLE. 
Varsayılan mod NORMAL'dir, düğmesine basarak HASSAS moduna 
geçebilirsiniz. 
Yanan LED etkin modu gösterir. 

Ufalanan yiyecekleri vakumlarken GENTLE modunu kullanın. 

SEAL - Sig illa'ya basarak vakum derecesini sınırlayarak manuel 

olarak da müdahale edebilirsiniz ve torba otomatik olarak 

mühürlenecektir.  

(Not: Güç kesilirse, bu ayar önceden belirlenmiş bir varsayılan 

moda dönebilir). 

S. STOP. Sistemin çalışmasını sonlandırır. 
START. İşlem tuşlarını etkinleştirir (P — 0)



 

Şekil 1. Cihazın açılması 

Fişi almak için uygun bir elektrik prizine taktığınızda, iki LED yanar. 

Şekil 2. Cihazın açılması Aynı anda iki serbest 

Bırakma düğmesine (C) basın.  

Şekil 3. Cihazın kapatılması 

Cihazı kapatmak için 2 klik sesi duyana kadar kapağa bastırın. 

 
Malzeme rulosundan başlayarak bir torba 

hazırlama talimatları (Şek. 4). 

Fişi elektrik çıkışına uygun bir cihaza takın. 

Cihazı açmak için iki serbest bırakma düğmesine aynı anda basın (C) (şek. 2). 

Rulonun açık ucunu sızdırmazlık çubuğuna (G) yerleştirin. 

2 klik sesi duyana kadar kapağı bastırarak cihazı kapatın (şek.3). 

UYARI çalıştırma düğmelerini START (S) düğmesine, ardından sızdırmazlık 

çubuğu (G) içinden rulonun bu kısmını kapatan SEAL (P) düğmesine basarak 

etkinleştirin. 

Bağıl LED söndüğünde, iki ayırma düğmesine (C) basarak cihazı açın (şek. 2). 
Ruloyu çıkarın ve torbayı istediğiniz boyuta göre kesin. 

 

Plastik torba ile kullanım talimatları (Şek. 5). 
   Fişi almak için uygun bir elektrik prizine takın. İki LED yanar (şek. 1). 
   Yiyeceklerin özelliklerine göre kuru / ıslak ve Hafif / normal (NORMAL /   

   HASSAS) fonksiyonlarını (KURU / NEM) seçin. 

   Cihazı açmak için iki serbest bırakma düğmesine aynı anda basın(C) (şek. 2). 

   Torbada saklanacak yiyecekleri hazırlayın. Sızdırılacak alandaki kırışıklıkları veya 

   damlaları giderin. 

Yiyecek veya sokulan nesnenin, torbasına zarar vermesini engelleyebilecek 

keskin parçaları olmamalıdır. 
Emme ağzını (H) engellememeye dikkat ederek torbanın açık ucunu vakum 

alanının (D) içine yerleştirin. 

2 klik sesi duyana kadar kapağı bastırarak cihazı kapatın (şek. 3). 

UYARI: BAŞLAT (S) düğmesine basarak çalıştırma düğmelerini etkinleştirin, 

VAC / SEAL Vuoto / Sigilla (0) düğmesine basın. 
LED ve ardından SEAL Sigilla (P) bir kez AÇIK, kapatıldığında birkaç saniye 
bekleyin, ardından 2 serbest bırakma düğmesine (C) basarak cihazı açın (şek. 
2). Yiyecekleri içeren torbayı alın ve vakumlamaya devam etmeniz 
gerekiyorsa, devam etmeden önce yaklaşık 40 saniye ara verin. 
İşlemi durdurmak istediğinizde, STOP (S) düğmesine basın. Bu aşamada 
cihazın hala güç şebekesine bağlı olmasına dikkat edin,bu nedenle işlem 
bittiğinde fişi prizden çıkarın ve cihazı saklayın. 



 

Harici kavanozlarla veya kaplarla kullanım talimatları 

       (TEDARİK EDİLMEMİŞ OLABİLİR) (Şek. 6) 
Fişi almak için uygun bir elektrik prizine takın. İki LED yanar (şek. 1). 

Yiyeceklerin özelliklerine göre KURU / NEM ve NORMAL / HASSAS 

fonksiyonlarını seçin. 

Cihazı açmak için aynı anda iki düğmeye (C) basın (şek. 2).  

Yiyecekleri kavanoza veya kaba yerleştirin ve kapağı vana ile kapatın. 

Borunun (M) ucunu (X) başlığına (H) takın. 

Borunun (M) ucunu (Y) kabın valfine takın (TEDARİK EDİLMEMİŞ OLABİLİR). 

CANISTER (L) düğmesine basarak emişi etkinleştirin. 

Vakum tamamlandığında, cihaz emmeyi durdurur ve kabın kapağı 

kapanarak sıkı bir sızdırmazlık sağlar. 

Bağlantı borusunu (M) cihazdan ve kapaktan sökün. 
İşlem tamamlandığında, fişi prizden çıkarın ve cihazı saklayın. 

 
CİHAZIN TEMİZLENMESİ 

Fiş elektrik prizine bağlı değilken. Sadece nemli bir bez kullanın ve cihazı tekrar 

kullanmadan önce iyice kurulayın. 

 

TEKNİK VERİLER 

Voltaj: 
 

220—240 V 

Frekans: 50—60 Hz 

Güç: 110 W 

Yapıştırma Gücü: 6 10 sn 

VAC/ Yapıştırma: 10 20 sn 
Vakumlama: —0.8 bar 



 

GIDALARIN TAHMİNİ KORUNMA SÜRESİ 

 
Oda Sıcaklığında (25 + 2° C) 

Taze Ekmek 8—10 gün 
Bisküvi 12 ay 
Çiğ Makarna / Pirinç 12 ay  
Un 12 ay  
Kurutulumuş Meyve 12 ay 

Kahve 12 ay 
 

Soğutucuda (5 + 2° C) 

Kırmızı Et 8—9 gün 

Kümes Hayvanları 6—8 gün 

Balık 4—5 gün 
Pişmiş Et 10—15 gün 

Yumuşak Peynir 20 gün 

Sert Peynir 60 gün 

Meyve 14—20 gün 

Sebze 7—10 gün 

Çorba 8—10 gün 

Kalan Makarna / Pirinç 6—8gün 

Tatlı ve Krema 8 gün  

 

Dondurucuda ( - 18 + 2° C) 

Et 

Balık 

Sebze 

15—20 ay 

10—12 ay 

8—24 ay



 

     GARANTİ 

Garanti süresi, cihazın satın alındığı tarihten itibaren başlar ve cihaz kullanılmasa 

bile belirtilen süreden sonra sona erer. Garanti, malzeme veya imalat hataları 
nedeniyle gerekli olan tüm değiştirme ve onarımları kapsar. Cihaz kurcalandığında 
veya yanlış kullanımdan dolayı garanti süresi geçersiz kılınır. Garanti süresince 
verilen değiştirme veya onarımlar, yetkili teknik servis merkezlerimize teslim edilen 
cihazlar için ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Müşteri sadece nakliye masraflarını 
ödemek zorundadır. Değiştirilen parçalar veya cihazlar markanın 
sorumluluğundadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


