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Vážený zákazníku, 

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a 

věnujte zvýšenou pozornost upozorněním jak předejít vzniknutí závad. Za závady vzniklé 

nedodržením pokynů a upozornění obsažených v tomto návodu, společnost nenese 

žádnou odpovědnost a na takto poškozené výrobky se záruka nevztahuje. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Číslo výrobku 10030778 

Napětí a frekvence 220-240 V ~ 50-60 Hz

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

Před zapojením kabelu do zásuvky nebo před odpojením se ujistěte, že přístroj je vypnutý. 
Odpojte ze zásuvky pokud se přístroj nepoužívá nebo se ho chystáte vyčistit. 
• Tento přístroj není hračka, když je používán v blízkosti dětí je nutná zvýšená
pozornost. Uložte přístroj na bezpečném místě mimo dosah dětí.
• Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno. Používejte tento výrobek
pouze na účel, pro který byl zhotoven.
Pokud je kabel poškozen Přestaňte přístroj používat a nechte jej opravit
kvalifikovaným personálem
• Nedotýkejte se pohyblivých částí.
• Nepokoušejte se opravovat tento přístroj.
• Nepoužívejte tento přístroj pokud jeví známky poškození.

• Netahejte kabel když chcete odpojit přístroj od zdroje napájení, neskřípejte kabel do
dveří a neveďte kabel kolem ostrých hran a rohů. Neprovozujte přístroj když je kabel /
zástrčka mokrá.
• Nepoužívejte v blízkosti horkého plynu, vyhřáté trouby, elektrického sporáku nebo
jiných horkých povrchů.
• Je lepší nepoužívat prodlužovací kabel s tímto přístrojem. Nicméně, pokud je použit,
musí mít stejné elektrické parametry jako tento přístroj.
• Při odpojení ze zásuvky uchopte zástrčku, ne kabel. Předejdete tím zranění.

• Před zapojením spotřebiče nebo když je v provozu, se ujistěte, že vaše ruce jsou

suché. Umístěte přístroj na pevný povrch, jako je například stůl nebo pult.
• Není třeba používat lubrikanty, jako jsou mazací oleje nebo voda.
• Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiné tekutiny.



• Nepoužívejte tento přístroj v exteriéru nebo na mokrém povrchu. Přístroj je
pouze pro vnitřní použití.
• Tento přístroj může být obsluhován dětmi ve věku od 8 let a osobami se sníženými
tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud jim byly poskytnuty potřebné
instrukce nebo jsou pod dozorem odpovědné osoby.
• Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.

• Pokud je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, autorizovaným servisem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

•

POPIS PRODUKTU 

1 Seal Toto tlačítko má dvě funkce. Zataví otevřený konec sáčku bez 

vytvoření vakua. Používá se na zhotovení sáčků. Když je 

zapnutá automatická "Vacuum & Seal" funkce stlačením SEAL 

zastavíte nasávání vzduchu a sáček bude zataven. Předejdete 

tak prasknutí jemnějších kapes. 

2 Vacuum Seal / Cancel Toto tlačítko má dvě funkce. V pohotovostním režimu - vytvoří 

se vakuum a následně je kapsa zatavené. Když je přístroj 

zapnutý - stisk tlačítka zastaví jakoukoliv probíhající akci. 

3 Pulse Vacuum Stiskněte tlačítko a přístroj začne vysávat vzduch a tvořit 
vakuum 
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4 Tavící lišta Položte na lištu část sáčku která má být zatavená 

5 hák na uzamčení přístroje během provozu 

6 vrchní těsnicí 

proužek 

nedovolí pronikání vzduchu a spolu s dolním tísnícímu 

proužkem tvoří vakuovou komoru. Vyměňte v případě 

poškození. 

7 vysávání vzduchu spojuje vakuovou komoru s pumpou. Pro tvoření vakua v 

nádobách, umístěte hadici do tohoto otvoru. 

8 dolní těsnicí 

proužek 

nedovolí pronikání vzduchu a spolu s vrchním tísnícímu 

proužkem tvoří vakuovou komoru. Vyměňte v případě 

poškození. 

9 Tavící lišta- Teflonem potažený topný prvek, který je horký a zataví sáček. 

10 Tlačítka pro 
otevření 

Stiskněte pro otevření přístroje. Jeden na každé straně. 

11 korýtko Nasává vzduch z kapsy a zachytí jakoukoliv nadbytečnou 

kapalinu. Je omyvatelný. 
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UVEDENÍ DO PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ 

Výroba tašky 

1 2 3 

odstřihněte požadovanou 

délku z mikrotenové role. 

Zapojte přístroj do zásuvky. 

Položte jeden konec navrch 

tavicí lišty. Nesmí být 

zakryty vakuovou komoru. 

Zavřete a zatlačte 

dokud neuslyšíte 

cvaknutí. 

4 5 

Stiskněte tlačítko SEAL aby 

začal proces tavení. 

Stiskněte boční tlačítka pro 

otevření a vyberte tašku. 

Můžete ji použít na vakuové 

balení. 

5 



Vakuové zabalení 

1 

Umístěte potraviny nebo jiné objekty dovnitř sáčku. Používejte 

pouze sáčky vhodné pro vakuové balení. Vyčistěte a narovnejte 

otevřený konec sáčku. Položte otevřený konec 
na vakuovou komoru. Ujistěte se, že přívod vzduchu není ucpaný. 

2 Stiskněte kryt oběma rukama dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

3 

Stiskněte VACUUM SEAL / CANCEL a přístroj začne s vakuovým 

balením a automaticky sáček uzavře. Během procesu se vytvoří 

silný nízký tlak. Aby se zabránilo roztržení sáčku sledujte průběh. 

Po dosažení požadovaného vakua stiskněte tlačítko SEAL. Pumpa 

se zastaví a sáček se uzavře. 

4 
Stiskněte uvolňovací tlačítka vpravo a vlevo, otevřete 

přístroj a vyjměte sáček. 

Důležité informace o vakuovém balení 

• Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti. Doporučujeme nechat zařízení
vychladnout mezi několika po sobě jdoucími akcemi. Přístroj by měl být použit pouze

jednou za minutu a ne častěji než 10 krát po sobě. Nechte vychladnout 15 minut před

dalším použitím.

• Pokud chcete zavřít sáček, který se neuzavřel při prvním procesu vakuového balení,

neotvírejte přístroj; přímo stiskněte tlačítko SEAL pro opětovné zatavení.

Jak používat nádoby na vakuové balení 

1 
Vyčistěte kryt nádoby a samotnou nádobu. 
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2 

Vložte potraviny a nechte alespoň 2.5 cm volného prostoru od 

vrchu nádoby. Vyčistěte okraje a zavřete 

3 

Otevřete zařízení. Umístěte jeden konec hadičky do otvoru na 

vysávání vzduchu a druhý konec do víčka nádobky na vakuové 

balení. Ujistěte se, že regulátor v horní části víčka nádoby je v 

Pozici SEAL. Stiskněte Vacuum SEAL / CANCEL a zařízení začne s 

procesem tvorby vakua. V případě, že podtlak je dostatečný, 

přístroj se zastaví automaticky. Stiskněte víčko nádoby a 

odstraňte hadičku Stiskněte uvolňovací tlačítko na přístroji pro 

otevření víka. 

UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se tavicí lišty během procesu, 

zabráníte popáleninám 

Chcete-li otevřít nádobku s vakuem otočte regulátor na víčku ze 

SEAL na OPEN. 

Důležité informace o nádobách na vakuové balení 

• Ujistěte se, že regulátor je v horní poloze SEAL před zahájením procesu.

• Pokud se spustí proces vakuového balení stiskněte víčko nádoby nebo hadičku na
pár sekund a
ujistěte se, že se neuvolňuje a nevstupuje do ní vzduch.

• Chcete-li vakuum otestovat, opatrně vytáhněte víko směrem nahoru a ujistěte se že
se nehýbe.

Síťový kabel 

Uschovejte ho v určené přihrádce. Neobtáčejte kolem přístroje. 

Jak správně vakuově balit 

Nezaplňujte sáček příliš. Nechte v kapse dostatečný prostor, tak aby byl otevřený konec bez 

záhybů a aby se dalo sáček uzavřít. 
• Ujistěte se, že otvor sáčku není mokrý, může to ovlivnit výsledek.

• Nenechte v kapse příliš mnoho vzduchu. Stiskněte kapsa abyste vytlačili co nejvíce vzduchu.

Pokud je v kapse příliš mnoho vzduchu, pumpa nebude fungovat efektivně.

• Nebalte žádné předměty s ostrými hranami, jako jsou například rybí kosti nebo korýši. Může

dojít k poškození sáčku. Na ostré předměty použijte kontejner.
• Optimální rychlost balení je jedna kapsa za minutu

• Pokud není dosaženo požadované vakuum, pumpa se vypne po dobu 60 sekund.

Zkontrolujte, zda sáček není těsně nebo nesprávně umístěn.

Ujistěte se, že sáček není deformován nebo že se nepřilepil na lišty přístroje. Pokud je tomu tak,

vyberte sáček a použijte nový.

• V průběhu procesu, je možné, že drobky nebo unikající kapalina ucpe pumpu. Zmrazte

ovocnou šťávu před vakuovým balením nebo položte papírový ubrousek k hornímu otvoru.

Nenaplňujte sáček sypkými látkami až po okraj. Nasypte takové potraviny do jiného sáčku a ten

pak vložte do sáčku na vakuové balení.
• Zmrazte ovoce a zeleninu před vakuovým balením.
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• Vychlaďte kapaliny před zahájením procesu. Horké tekutiny mohou začít vřít.

• Vychlaďte rychle se kazící potraviny před vakuovým balením v lednici či mrazáku.

Vakuum může zvýšit čas trvanlivosti ale neovlivní kvalitu potraviny.

Naplňte sáček do 2/3 vodou a zatavte bez použití vakua. Uchovávejte sáček v chladničce

a využívejte jako studený obklad při sportovních úrazech.

• Mnohé potraviny jsou prodávány vakuově balené. Znovu je vakuově zabalte po

otevření jejich původního obalu.

• Sypké potraviny, jako je mouka a rýže vydrží déle v případě, že jsou vakuově

balené. Ořechy si zachovávají svou chuť a nežloutnou.

• Chraňte sáček před ostrými předměty, jako jsou kosti nebo těstoviny s použitím

papírových utěrek.

• Vakuově balit můžete léky nebo oblečení. Používá se však zejména na balení potravin,

které po vakuovém procesu vydrží až 3 krát déle. Můžete také vakuově balit tyto položky:

fotografie, důležité dokumenty, známky, knihy, šperky, karty, komiksy, atd. Také šrouby,

hřebíky atd

Nedávejte vakuově zabalený sáček do mikrovlnné trouby nebo horké vody, nejdříve jej

otevřete.
• Nebalte syrové potraviny, jako jsou jablka, pomeranče, živé rostliny nebo syrové ořechy.

Tyto

druhy jídla potřebují vzduch. Ve vakuu by byl produkován oxid dusnatý a sáček by už

nebyl hermeticky uzavřen. Uvařte zeleninu před zabalením.

Upozornění: Po použití přístroje jej nechte otevřený dokud tavicí lišta nevychladne. 

Jinak by se mohl přístroj zdeformovat 
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USKLADNĚNÍ POTRAVIN POMOCÍ VAKUA 

Jak zabránit aby se potraviny pokazili 

Udržujte potraviny vždy při nízké teplotě. 

• V případě, že teplota v chladničce je vyšší než 4 ° C, může generovat škodlivé
mikroorganismy. Uchovávejte potraviny vždy při teplotě pod 4 ° C

• Když je teplota v mrazničce pod 17 ° C, je možné uchovat potraviny po dlouhou doba.

Přestože zmrazení mikroorganismy nezabíjí, zamezí jejich růstu.

• Teplota skladování balených potravin výrazně ovlivní jejich chuť. S každým snížením

teploty o 10 ° C, se životnost výrobku zvyšuje 3 až 4 krát.

Zásady při vakuovém balení velkého množství potravin 

Ujistěte se, že ruce a nádobí jsou čisté při přípravě potravin na vakuové balení. 

• Vakuově balené potraviny, uskladňujte chladem nebo mrazem, ne při pokojové

teplotě.

• Balení déle konzervuje suché potraviny. Potraviny s vysokým obsahem vody rychleji

zatuchne. Suché potraviny, které jsou optimální pro vakuové balení jsou: Ořechy, kokos

nebo cereálie atd. Udržujte vakuově balené potraviny na chladném a tmavém místě.

• Oloupejte ovoce a zeleninu, jako jsou jablka, banány, brambory a okopaniny před

vakuovým balením;
V opačném případě se vakuovým balením nezvýší trvanlivost.

• Zeleniny, jako brokolice, zelí a květák produkují plyny, pokud jsou čerstvé

vakuově zabaleny. Spartě a ochlaďte zeleninu před zabalením.

Všeobecné pokyny 

Když znovu zmrazujete a rozmrazujte rychle se kazící potraviny okamžitě je 

zkonzumujte 
• Pokud otevřete vakuově balené potraviny koupené v obchodě, můžete je opět zabalit.

• Neponořujte potraviny do horké vody nebo jiné teplé tekutiny, ať už je sáček

otevřen nebo vakuově balen.

• Nejezte rychle se kazící potraviny, jestliže byly skladovány při pokojové teplotě po

dobu několika
hodin.

• Rozmísťujte vakuově balené potraviny rovnoměrně v lednici nebo mrazničce aby se

rovnoměrně a rychle zmrazily.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ 

Přístroj 

Před čištěním přístroje, ho vypněte a odpojte ze zásuvky. 

• Neponořujte ho do vody nebo jiné tekutiny.

• K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnky, protože by došlo k

poškrábání povrchu.

• Použijte neutrální myčku, vlažnou vodu a vlhký hadřík na odstranění kousků potravin.
• Nechejte přístroj zcela vyschnout před opětovným použitím.

• Pečlivě vysušte všechny části před jejich umístěním do původní polohy, aby nedošlo k

porušení vakua

Kapsa na vakuové balení 

Umyjte kapsy s vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. 

• Pokud chcete umýt kapsy v myčce, myjte je zevnitř ven a umístěte je na horní polici

vaší myčky aby byl celý povrch omyt vodou.

• Kapsy nechte vyschnout před opětovným použitím.

• Důležité: pro prevenci a zabránění onemocnění, nepoužívejte opakovaně kapsy, ve

kterých jste uložili červené maso, ryby nebo potraviny s obsahem tuku nebo kapsy, které

již byly v mikrovlnné troubě nebo v horké vodě.

Příslušenství 

 Umyjte vše s vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Neponořujte
víčko do vody.

 Nechejte vysušit před použitím.

 Nádoby a víčka na vakuové balení se nesmí dávat do mikrovlnné trouby ani do
mrazáku.

Uschování přístroje 

 Umístěte přístroj na pevném a rovném povrchu a udržujte mimo dosah dětí.

 Ujistěte se že vrchní část přístroje není uzamčena k dolní části. Mohlo by to

způsobit porušení vakuové komory.

ŘEŠENÍ  PROBLÉMŮ 

Vakuum se nevytvoří 

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky. 

• Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen.

• Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka funkční připojením jiného spotřebiče.

• Pokud je váš přístroj vybaven regulátorem, zkontrolujte, zda je nastaven správný

režim. Viz výše uvedené instrukce

• Ujistěte se, že sáček je správně umístěn uvnitř vakuové komory a nebrání

vysávání vzduchu
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Ve vakuu je vzduch 

Otevřený konec sáčku by měl spočívat uvnitř vakuové komory. 

• Zkontrolujte těsnění vakuové komory. Ujistěte se, že těsnění není zlomené. Otřete ho

do
čista a dejte zpět namísto.

Vakuový sáček může být roztržen. Zavřete sáček se vzduchem uvnitř, ponořte do vody a

přitlačte. Bubliny označují únik vzduchu. Zatavte nebo použijte jiný sáček.
• Používejte pouze vakuové sáčky s vakuovými kanály poskytnuté výrobcem.

• Průnik vzduchu může být způsoben drobky, mastnotami nebo kapalinami, které se

dostaly do zatavené části kapsy. Znovu otevřete a otřete sáček podél těsnícího pásku.

Přístroj nezataví kapsu po vytvoření vakua 

Tento přístroj má snímač podtlaku. Tavení se automaticky nezapne v případě, že podtlak 

uvnitř sáčku není rovný určenému podtlaku ve vakuu. Zkontrolujte těsnění zda je ve 

správné poloze. Otřete dejte zpět na místo a zkuste to znovu. 

• Zkontrolujte těsnění vakuové komory. Ujistěte se, že těsnění není zlomené. Otřete ho,

omyjte, osušte a dejte zpět namísto. Pokud je to nutné vyměňte za nové - zakoupíte v

nejbližším obchodě nebo u autorizovaného servisu.

• Vakuový sáček může být roztržen. Zavřete kapsu se vzduchem uvnitř, ponořte do vody

a přitlačte. Bubliny označují únik vzduchu. Zatavte nebo použijte jiný sáček.

• Průnik vzduchu může být způsoben drobky, mastnotami nebo kapalinami, které se

dostaly do zatavené části kapsy. Znovu otevřete a otřete sáček podél těsnícího pásku.

Vzduch byl odsátý ale opět se dostal do vakua 

Zkontrolujte zatavení sáčku. Nerovnosti podél těsnění mohou způsobit únik tekutiny nebo 

průnik vzduchu, jednoduše odstřihněte z kapsy špatně zatavené část a opět uzavřete. 

• Někdy vlhkost nebo potraviny (jako jsou šťávy, tuk, drobky, prášky, atd) zabraňují aby

bylo kapsa zatavené správně bez nerovností. Odstřihněte z kapsy špatně zatavené část,

otřete a opět uzavřete

• Pokud jste vakuově balili ostré předměty, sáček může být propíchnuté, použijte nový

sáček. Pokryjte ostré hrany s měkkým materiálem, jako jsou papírové utěrky a znovu

uzavřete.

• Pokud problém se vzduchem v kapse přetrvává, může jít o probíhající proces kvašení

nebo uvolňování plynů z potravin uvnitř sáčku, když se to stane, jídlo se může začít kazit

a mělo by být vyhozeny.
Sáček se začne rozpouštět

Pokud se toto děje znamená to, že tavící lišta je příliš horká. Počkejte alespoň 60 sekund

dokud přístroj vychladne a až potom začněte s balením další položky.

Vakuum se v nádobách nevytvoří 

• Ujistěte se že hadička byla správně připojena ke nádobě i ke přístroji.
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 Ujistěte se že konvertor na víčku nádoby byl v poloze SEAL.

 Zatlačte na víčko nádoby a stiskněte hadičku před zahájením procesu abyste se
ujistili že tekutina ani vzduch neuniká z vakua.

 Zkontrolujte, že je nádoba nepoškozená. Pokud je to nutné vyměňte za novou.

 Zkontrolujte přístroj a jeho funkce.

 Zkontrolujte, že okraj nádoby je čistý. Pokud jste všechny tyto situace
vyloučili a problém přetrvává kontaktujte s výrobcem.

POKYNY K  LIKVIDACI 

Podle evropského nařízení pro nakládání s odpady 2002/96 / EG tento 

symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek 

není běžný odpad. Při likvidaci musí být odnesen do sběrného místa pro 

recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné 

likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním vlivům 

na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít. Pro 

podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na svůj 

místní úřad nebo úřad pro sběr komunálního odpadu. 

PROHLÁŠENÍ O  SHODĚ 

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo. 

Tento produkt je v souladu s následujícími 

evropskými směrnicemi: 
2014/30/EU (EMV) 
2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 
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