NOMENCLATURE ÉS FUNKCIÓK MAXXO VM5000
1 "VACUUM+SEAL/CANCEL" GOMB: a gomb megnyomásával:
• a készülék létrehozza a vákuumot és automatikusan lezárja a zsákokat.
• a gép működése közben a kiválasztott funkció blokkolva van.
2 "FOOD" GOMB: a gomb megnyomásával kiválaszthatja a készülék tömítési idejét a csomagolt élelmiszerek szerint:
• Food "MOIST": hasonlóan a kenyérhez, tésztahoz, kekszhez és hasonlóhoz, amely rövidebb zárási időt igényel.
• Food"DRY": mint a hús, a gyümölcs, a zöldség, stb., Minden folyadékot és páratartalmat tartalmazó élelmiszert, ezért
hosszabb zárási időt igényel.
3 "PRESSURE" GOMB: a gomb megnyomásával kiválaszthatja a készülék szívóteljesítményét a csomagolt
élelmiszerek szerint:
• Aspirazione "NORMAL": alkalmas a legkényesebb / törékeny élelmiszerek, például a gyümölcsök és zöldségek
számára
• Aspiráció "TURBO": minden más típusú élelmiszerhez alkalmas.
4 "SEAL" PUSH-GOMB: a gomb megnyomásával:
• a készülék tömítései (zsákzárási funkció), amennyiben tekercseket használnak.
• a levegő szívás leáll és a zsák automatikusan lezáródik.
5. LED-kijelzők: Jelzi a vákuum- vagy tömítési folyamat állapotát és a gép beállításának állapotát.
6. Tartálykapcsoló: A tartályok, a palack fedele, a bordugattyú vagy más tartozék porszívózásának elindítása.
7. Kioldó gomb: kettő biztosított. Nyomja meg mindkét oldalt a fedél kinyitásához. És engedje el a vákuumnyomást a
gép belsejében.
8. Levegőbevitel: A levegőbevezetés összekapcsolja a vákuumkamrát és a szivattyút A tartályok, a bordugók stb.
Számára helyezze a tömlőcsövet a légbeömlőbe.
9. Tömítőszalag: Helyezze a zsákot a szalag fölé.
10. Vákuumkamra: Helyezze a táska nyitott végét a kamrába, húzza ki a levegőt a táskából és rögzítse a zsákból a
folyadék túlcsordulását.
11. Alsó tömítés: Tartsa távol a levegőt a vákuumkamrában lévő felső tömítéssel kialakított vákuumkamrával. Tisztítsa
meg és szárítsa meg, vagy cserélje ki, amikor torz vagy megtört.
.12. Felső tömítés: Tartsa távol a levegőt úgy, hogy vákuumkamrát alakít ki alacsony tömítéssel. Tisztítsa meg és
szárítsa meg vagy cserélje ki torzult vagy törött állapotban.
13. Tömítőelem: Teflon bevonatú fűtőelem, amely forró és tömíti a zsákot.
14. Hook: A fedél rögzítése az alapra.
15. nem tartalmazza
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A fedél felhúzása és a záró- és / vagy vákuumkezelő gombok megnyomása előtt egy kissé nyomja meg a fedelet, majd a
másik kezével válassza ki a kívánt funkciót. A készülék elindítja a műveleti ciklust. Néhány másodperc elteltével vegye
le a kezét a fedélről.
A TÁSKÁK HASZNÁLATA
1) Minden használat előtt óvatosan tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás és karbantartás" című részben leírtak szerint.
2) Helyezze a készüléket sík és merev felületre, és hagyja el a munkaterületet a készülék előtt akadályoktól mentes,
valamint elegendő helyet biztosítva ahhoz, hogy a zsákok a csomagoláshoz illeszkedjenek.
3) Csatlakoztassa a készüléket a készülék alján feltüntetett adattáblán szereplő adatokhoz. Ellenőrizze, hogy a "FOOD
Moist" és az "PRESSURE NORMAL" gombok figyelmeztető lámpája bekapcsol (piros szín).
4) Homogénen tegye be a tartályban tartandó ételeket. Ellenőrizze, hogy a táska hossza 8 cm-rel nagyobb, mint a
megőrzendő tápláléké.
5) Emelje fel a fedelet.
6) Helyezze a tasak nyitott végét a szívókamrába a 2. ábrán látható módon, a sima rész lefelé. Győződjön meg róla,
hogy a zsák belső része, ahol a tömítést elvégzik, tiszta és minden élelmiszerdarabtól mentes. A táskát jól kell nyújtani
és hajtogatni.
7) Engedje le a fedelet, és mindkét kezével erősen nyomja meg a fedél két oldalát, és csatlakoztassa a két rögzítő karot a
készülék alján (amíg "kattanást" nem hall).
8) Most a fedél zárva van. Egy kézzel nyomja meg a fedelet, és a másik gombbal nyomja meg először az "Vacuum+seal
/ Cancel" gombot a műveleti ciklus elindításához, majd tartsa lenyomva a fedelet. Az "Vacuum+seal / cancel" gomb
figyelmeztető lámpája bekapcsol (piros): a készülék teljesíti a szívást. 3-4 másodperc elteltével távolítsa el mindkét
kezét a fedélről. Ezután a "Seal" gomb (kék) figyelmeztető lámpája bekapcsol: az eszköz jelenleg lezárja a tömítést.
Várjon néhány másodpercig, és amikor az "Vacuum+seal" és a "Seal" gombok figyelmeztető lámpái kikapcsolnak,
nyomja meg a két fedélnyitó gombot.
9) Ellenőrizze a táska tömítését, és tárolja a hűtőben, fagyasztóban vagy szekrényben.
Lehetőség van a készülék szívóteljesítményének és tömítési idejének kiválasztására a csomagolt élelmiszerek szerint
(lásd a "Nómenklatúra és funkciók" című részt). A készülék automatikusan "Food Moist" és "Pressure NORMAL"
értékre van állítva.

Vigyázat! Miután a szívóteljesítményt és a tömítési időt megváltoztatták, ez a választás mindaddig tárolódik, amíg a
készüléket kihúzza a hálózati aljzatból.
A ROLLS HASZNÁLATA
A tekercs lehetővé teszi a zsákok készítését a kívánt hosszúságban, amely alkalmas az étel megőrzésére.
1) Határozza meg a zsák hosszát a tárolandó élelmiszer hosszának megfelelően, és legalább 8 cm-t adjon hozzá; Add
hozzá további 2 cm-t minden alkalommal, amikor a táska újra felhasználásra kerül.
2) Csavarja le a tekercset és éles ollóval, hosszú pengével vágja a kívánt hosszúságra.
3) Helyezze a zsák két nyitott végét a tömítőszalagra, a sima rész lefelé nézzen.
Vigyázat! Ne hagyja, hogy a zsák a szívó kamrában vagy a tömítésen maradjon. Győződjön meg róla, hogy a táska jól
nyújtott, tiszta és nem mutat semmilyen hajtást
4) Engedje le a fedelet, és mindkét kezével erősen nyomja meg a fedél mindkét oldalát, majd a készülék alján található
két rögzítő karot (amíg "kattanást" nem hall).
5) Most a fedél zárva van. Egy kézzel nyomja le a fedelet, és a másik gombbal nyomja meg először a "SEAL" gombot a
tömítés automatikus elindításához (a "SEAL" jelzőfény bekapcsol: kék színű), majd tartsa lenyomva a fedelet. 3-4
másodperc elteltével távolítsa el mindkét kezét a fedélről. Amikor a "SEAL" gomb figyelmeztető lámpája kikapcsol,
nyomja meg a két fedélnyitó gombot.
6) Ellenőrizze a zsák tömítését.
7. Folytassa a "HASZNÁLATI UTASÍTÁS - A TARTÓK HASZNÁLATA" pont 4-9. Pontjában leírtak szerint.
KÉZI VAKUUM
A vákuumcsomagolás is használható speciálisan finom / törékeny termékekhez, mint például a szamóca, a bogyós
gyümölcsök, a kenyér botok, a zöldségek, a halak stb. Az automata üzemmódban az összes levegő szívó szívesen présel
az ilyen élelmiszereket. Ezért javasoljuk a kézi vákuum üzemmód használatát.
Nyomja meg az "Vacuum+SEAL" gombot; A figyelmeztető lámpa piros színnel világít; Ez azt jelenti, hogy elkezdődött
a légbeszívás. Óvatosan vegye figyelembe a szívócsövet a zsákból és ha szükségesnek ítéli meg, állítsa le a vákuumos
folyamatot a "SEAL" gomb megnyomásával; A készülék automatikusan lezárja a zsákot (a "SEAL" jelzőfény kék lesz).
Várjon néhány másodpercet, és amikor a "SEAL" gomb figyelmeztető lámpája kikapcsol, nyomja meg a két fedélnyitó
gombot.
Emelje fel a fedelet és ellenőrizze a tasak tömítését.
FOLYADÉKOK VAKUUMA
Ahhoz, hogy képes legyen a vákuumcsomagolás folyadékát, előfagyasztani kell őket.
Helyezze a folyékony táplálékot egy megfelelő edénybe, tárolja a fagyasztóban kb. 12-18 órán keresztül; Aztán vegye le
a tartályból és tegye be egy vákuumcsomagba.
Távolítsa el a levegőt és zárja le a táskát az "Használati utasítás" c. Majd tárolja a zsákot a fagyasztóban. Ez az
élelmiszer olvadható forrós vízbe vagy a mikrohullámú sütőbe.
TENGELY VAGY TISZTA ZÁRT FUNKCIÓ
Ez a készülék a zsákzáró funkciót használhatja anélkül, hogy szükségképpen vákuumot hozna létre.
Elegendő a tömítést lezárni, tökéletesen tisztítani és jól megnyújtani a tömítőszalagon.
Vigyázat! Ne hagyja, hogy a zsák a szívó kamrában vagy a tömítésen maradjon.
Határozottan nyomja meg mindkét kezét a fedél két oldalán, és csatlakoztassa a két rögzítő karot a készülék alján (amíg
"kattanást" nem hall).
Most a fedél zárva van. Nyomja meg a "SEAL" gombot a tömítés automatikus elindításához (a "SEAL" jelzőfény kékvé
válik). Várjon néhány másodpercet, és amikor a "SEAL" gomb figyelmeztető lámpája kikapcsol, nyomja meg a két
fedélnyitó gombot.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Gondosan mosson kezet a készülék tisztítása előtt.
N.B .: a tisztítási műveletek végrehajtása előtt győződjön meg róla, hogy a dugót lecsatlakoztatta a tápegységről.
A használat előtt és után tisztítsa meg a készüléket száraz vagy enyhén nedves ruhával, ügyeljen arra, hogy ne engedje,
hogy a folyadék behatoljon a készülékbe. A folyadékgyűjtő tartályt vízsugár alatt eltávolíthatjuk és öblíthetjük.
Eltávolításhoz nyissa fel az oldalt elhelyezett karot jobbra húzásával és a tartály felfelé húzásával. Mielőtt áthelyezi a
készülékbe, győződjön meg róla, hogy teljesen tiszta. Fontos, hogy a nejlonmaradványokat (zsákot) a tömítőszalagról
minden használat után puha ruhával távolítsa el, ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg.
Tisztítsa meg a tömítőszalagot, ha lehűlt. Ez a készülék precíziós alkatrészeket tartalmaz.
Ezért ne hagyja, hogy a készülék szélsőséges hőmérsékleti eltérésekkel, nedvességgel, ütődéssel, porral és közvetlen
napsugárzással járjon. Ne hagyja, hogy a készülék leesett vagy ütjen.
A tisztításhoz soha ne használjon vegyi vagy koptató termékeket.
Ne tárolja a készüléket a reteszelő karokkal akasztott fedéllel, hogy elkerülje a tömítőszalag és tömítések
deformálódását.

