BRUGSANVISNING
Sjöbo Vakuumpakker

Tak fordi du valgte at købe denne Sjöbo Vakuumpakker!
Skulle der mod forventning være problemer med produktet, skal du henvende dig der,
hvor produktet er købt.
Den primære fordel ved at anvende vakuumpakkeren er den fantastiske mulighed for at
holde sin mad frisk i væsentlig længere tid, end hvis maden ikke var pakket i vakuum.
Ved at fjerne luft fra opbevaringsposerne forhindrer man dannelse af bakterier, og holdbarheden vil dermed forlænges.
Herudover undgår du også eventuelle frostskader på nedfrosset mad, og du bevarer
sprødheden i dine grøntsager i længere tid.
Med en vakuumpakker har du også mulighed for at tilberede din mad Sous Vide, hvor
du med en Sous Vide maskine eller stav, tilbereder vakuumpakket mad i et tempereret
vandbad.
God fornøjelse med din nye Sjöbo Vakuumpakker!

Kassen indeholder:
1 x Vakuumpakker
1 x Rulle vakuumposer
1 x Brugermanual
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Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Vær sikker på at den elektriske spænding stemmer overens mellem Vakuumpakkeren
og el-installation. Vakuumpakkeren må ALDRIG komme i kontakt med vand.
Læs venligst denne brugsanvisning igennem før apparatet tages i brug.
Sluk altid for stikkontakten og træk stikket ud før og efter brug. Vakuumpakkeren må
aldrig være tændt under rengøring og vedligeholdelse.
Undgå at knække eller bøje ledningen og lad den ikke hænge udover bordkanten.
Bliver ledningen beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret reparatør. Efterse altid
ledningen for evt. fejl før brug. Er kun beregnet til indendørs brug. Er kun beregnet til
privat husholdning.
Dette er ikke legetøj! Opbevares utilgængeligt for børn. Vakuumpakkeren bør ikke
bruges af børn uden opsyn af en voksen person. Rør aldrig ved varmelegemet mens
apparatet er i brug, men vent til den er slukket og afkølet. Vakuumpakkeren bør kun
bruges til det, den er beregnet til. Forsøg ikke at reparere enheden. Reparationer
må udelukkende foretages af autoriseret elektronikreparatør. Dette produkt må ikke
benyttes af børn eller folk med psykiske lidelser. Produktet må kun benyttes af folk, som
kan læse og forstå vedlagte brugsanvisning.
Tekniske informationer:
Volt/frekvens: AC 220V-240V 50/60 Hz (Effekt 110W )
Produktstørrelse: 380mm x 143mm x 76mm
Poserulle: 300x20 cm
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Oversigt

A.

Låg

B.

Svejseindikator

C.

Forseglingsknap

D.

Stop knap

E.

Automatisk vakuum og svejseknap

F.

Vakuumindikator

G.

Silikonefødder

H.

Højre- og venstrelås

I.

Forseglings gummiskinne

J.

Posebegrænser

K.

Højre- og venstrelåseknap

L.

Forseglingstråd

M.

Posestoppere

N.

Varmetape

O.

Vakuumsug

P.

Poseskærer

MAX bredde på poser: 285mm.
Specifikationer
•

Power: 220V~240V

•

Effekt: 110W

•

Produktstørrelse: 380mm x 143mm x 76mm
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Funktioner og brug
Nøglefunktioner:
1. Tryk på den grønne knap (E) for at starte vakuumfunktion og forsegling.
2. Tryk på den røde knap (C) for at forsegle posen.
3. Tryk på den grå knap (D) for at afslutte alle funktioner og gå i standby tilstand.
Led lys:
1. Grønt lys indikerer vakuumfunktion.
2. Rødt lys indikerer forseglingsfunktion.
Gør en pose klar:
1. Klip med en saks en passende størrelse pose af rullen i den længde du har brug for.
Eller anvend poseskæreren bag på maskinen. Vip de to sorte tapper bagud og klem posen fast bag skæreskinnen. Tryk ind på knivskæreren mens du skærer fra den ene side
til den anden. Efterlad ca. 6 cm. til forseglingen.
2. Sæt den ene ende af posen i vakuummaskinen, så den ligger over forseglingslinien
men ikke ind over vakuumsuget (O).
3. Luk låget i og tryk det ned indtil du hører et klik i begge sider.
4. Tryk på den røde forseglingsknap og maskinen vil lyse rødt i ca. 5 sekunder, mens
maskinen forsegler posen.
5. Tryk på højre- og venstre låseknap (K) for at åbne låget igen. Tag posen ud og den er
nu klar til vakuumprocessen.
Vakuumpakning
1. Læg det ønskede indhold i posen. Brug kun kvalitetsvakuumposer.
2. Læg den åbne ende af posen ind i vakuummaskinen og sørg for, den ligger inden for
posestopperne, og den IKKE ligger indover vakuumsuget (O).
BEMÆRK: Posens kant må ikke være foldet eller krøllet.
3. Luk låget i og tryk det ned indtil du hører et klik i begge sider.
4. Tryk på den grønne knap (E). Nu starter den automatisk vakuumprocessen, og når lyset
bliver rødt, vil forseglingprocessen starte. Når det røde lys slukker, er processen færdig,
og posen er forseglet. Du kan undervejs altid stoppe processen ved at trykke på den
grå stop knap (D).
5. Tryk på højre- og venstre låseknap (K) for at åbne låget igen.
Vakuumforseglingsprocessen tager mindre end 25 sekunder. Vent 15 sekunder til vakuummaskinen er kølet ned, før næste pose vakuumpakkes.
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Rengøring og opbevaring
BEMÆRK: Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk for apparatet
og tag stikket ud af stikkontakten.
Nedsænk aldrig vakuumpakkeren i vand eller anden væske.
Undgå at bruge slibende produkter eller materialer til at rengøre vakuumpakkeren, det
vil ridse overfladen.
Vakuumpakkeren rengøres efter brug ved at tørre den af med en fugtig klud og tørre
efter med en ren, tør klud.
Bemærk: Skumpakningerne omkring vakuumkammeret bør aftørres grundigt.
Vakuumposerne kan efter brug rengøres med varmt vand og mildt opvaskemiddel. Du
kan også vaske dem i opvaskemaskine. Vend her indersiden af posen ud af og læg dem
øverst i opvaskemaskinen. Tør poserne grundigt af, før de bruges igen.
VIGTIGT: Du må IKKE genbruge poser efter opbevaring af råt kød eller fisk.
Genbrug heller ikke poser, der har været i mikrobølgeovn eller tilberedt i f.eks.
Sous Vide.
Opbevaring:
Opbevar vakuumpakkeren på et sikkert og tørt sted uden for børns rækkevidde.
Undlad at låse vakuumpakkeren når den ikke er i brug for at forlænge levetiden af
skumpakningerne.
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Fejlfinding
Oplever du problemer med din vakuumpakker, kan du med fordel tjekke nedenstående
problemstillinger i forhold til fejlfinding på produktet. Har du mod forventning stadig
problemer med din vakuumpakker, skal du kontakte købsstedet for yderligere support.

PROBLEM

Maskinen suger vaku
um, men forsegler ikke.

Maskinen forsegler,
men suger ikke vakuum

Posen udvider sig eller
bliver oppustet efter,
den er blevet forseglet

ÅRSAG

LØSNING

En eller begge
pakninger er
defekte

Erstat med ny pakning

Posen dækker indsug
ningshullet

Placér posen korrekt

Posen er overfyldt, og
låget kan ikke slutte
tæt om posen

Tag noget af indholdet
ud af posen, rengør
posens kant og prøv
igen.

Posen er utæt

Forsøg igen med en ny
pose

Posen sidder ikke kor
rekt ind over vakuum
kammeret

Placér enden af posen
korrekt ind over vaku
umkammeret

Posen dækker indsug
ningshullet

Placér posen korrekt

Kanten af posen er
beskidt af krummer,
støv mm.

Gør posens kant ren

Kanten af posen er
krøllet

Ret posen ud og prøv
igen

Indholdet har skarpe
kanter

Pak indholdet ind i
madpapir, inden det
lægges i posen

De vakuumpakkede
madvarer kan være
opbevaret forkert

Indholdet er ikke egnet
til opbevaring ved
stuetemperatur. Bør
opbevares i fryser eller
køleskab
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Miljøanbefaling
Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du
aflevere produktet på den lokale genbrugsstation.
Weee-Direktivet
Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13.
februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet
med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, genanvendelse og
andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse.
WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud
sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald
på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte
genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare naturresourcerne. Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse
af den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk
affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationsselskabet,
butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret.
Rohs-Direktivet
Fra 8. juni 2011 trådte RoHS direktivet (2011/65/EU) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse
anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers
sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Garantien gælder ikke:
Hvis ovennævnte ikke overholdes.
Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.
Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
Kontakt altid købsstedet ved reklamation.
Importeret af Harald Nyborg A/S
Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense
Copyright 2018. Alle rettigheder forbeholdes.
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