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Návod na použitie 

VÁKUOVAČKA 
R-003 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za 
škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.  

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené 
na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené 
o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú 
vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a 
jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho 

vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je 
zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy – vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a 
nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami – vzniká nebezpečenstvo 
poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. 



Vákuovačka R-003 SK 
 

 
3 

 

• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel 
nevisel cez okraj stola, aby oň nebolo možné zakopnúť a aby sa nedotýkal 
horúceho povrchu spotrebiča. 

• Nikdy neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča. Pri použití spotrebiča 
musí byť napájací kábel úplne rozvinutý. 

• Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu pri preprave a či 
je obsah úplný. 

• Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály. 
• Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie 

vo vonkajších priestoroch ani pre komerčné využitie. 
• Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. 
• Spotrebič používajte iba s doporučeným príslušenstvom od dodávateľa. 
• Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových 

varičov, elektrických priamotopov a pod.) a otvoreného ohňa. 
• Spotrebič umiestnite na rovný a suchý povrch. 
• Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody alebo inej tekutiny. Zabráňte styku 

spotrebiča s vodou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. 
• Niektoré časti spotrebiča sa pri prevádzke zahrievajú. Nedotýkajte sa horúcich 

častí spotrebiča, aby nedošlo k popáleniu. 
• Upozornenie: Medzi zváraním alebo vákuovým zváraním treba nechať 

spotrebič 2 minúty vychladnúť. 
• Nepokúšajte sa vákuovo zvariť vrecká obsahujúce tekutiny alebo tekuté 

potraviny. Obsah vrecka by mohol byť nasať do spotrebiča a poškodiť ho. 
• Používajte len vrecká odporúčané dodávateľom. Nepoužívajte kuchynskej fólie 

a im podobné, mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča. 
• Vrecko vyberte hneď potom, čo bolo zvarené. Ak je v spotrebiči ponechané a 

zváracie prúžok sa ochladí, môže dôjsť k prichytenie vrecka k spotrebiču. 
• Vždy udržujte zvárací prúžok čistý, aby ste zabránili kontaminácii potravín 

alebo látok, ktoré majú byť zabalené. 
• Ak je veko spotrebiča otvorené, nepoužívajte funkciu vákuovania či zvárania. 

Pred použitím sa uistite, že je veko riadne zatvorené a zablokované. 
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POPIS SPOTREBIČA 
 
1. Tlačidlá uvoľnenie veka 
2. Plochy pre pritlačenie 
3. Svetelná indikácia zvárania 
4. Tlačidlo zvarení 
5. Tlačidlo stop 
6. Tlačidlo vákuového zvarení 
7. Svetelná indikácia vákuovania 
8. Oblasť zvarení 
9. Trubica vzduchovej pumpy 
10. Koncové zarážky 
11. Tesnenie 
12. Zvárací prúžok 
13. Rezacia lišta 
14. Rezací nôž 
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REZANIE SÁČKOV 
• Pridržte rezacie lištu za úchyty a silou vyklopte. 
• Pretiahnite lištou vrecko v požadovanej dĺžke (veľkosť vrecka by mala byť 

minimálne o 7 cm dlhší ako jeho obsah) a zacvaknite lištu späť. Vrecko sa 
zaistí. 

• Stlačte rezací nôž a vrecko odrežte. 
 
ZVÁRANIE BEZ VÁKUOVANIE 

• Naplňte vrecko požadovaným obsahom. Uistite sa, že od obsahu zostáva 
aspoň 7 cm priestor pre zvarenie vrecka. 

• Stlačte tlačidlá uvoľnenia veka a otvorte veko. 
• Umiestnite koniec vrecka na zváracie prúžok. Vrecko nesmie presiahnuť oblasť 

zvarenia. 
• Uhlaďte vrecko tak, aby nemal v mieste zvarenia žiadne záhyby, a zatvorte 

veko (kým nezacvakne). 
• Stlačte tlačidlo zvarenie a jemne zatlačte na plochy pre pritlačenie. 
• Rozsvieti sa svetelná indikácia zvarenie a spotrebič vytvorí na vrecku uzavretý 

šev. Potom, čo svetelná indikácia zhasne (cca 5 sekúnd), je proces zvarenie 
dokončený. 

• Počkajte niekoľko sekúnd a potom stlačte tlačidlá uvoľnenia veka, veko otvorte 
a opatrne vrecko vyberte. 

 
ZVÁRANIE S VÁKUOVANÍM 

• Naplňte vrecko požadovaným obsahom. Uistite sa, že od obsahu zostáva 
aspoň 7 cm priestor pre zvarenie vrecka. 

• Stlačte tlačidlá uvoľnenia veka a otvorte veko. 
• Umiestnite koniec vrecka na zváracie prúžok a vložte vrecko otvorom do 

vákuovacieho priestoru vnútri tesnenia. Vrecko nesmie presiahnuť koncové 
zarážky a zároveň oblasť zvarenie. 

• Uhlaďte vrecko tak, aby nemal v mieste zvarenia žiadne záhyby, a zatvorte 
veko (kým nezacvakne). 

• Stlačte tlačidlo vákuovania a zvarenie a jemne zatlačte na plochy pre 
pritlačenie. 



Vákuovačka R-003 SK 
 

 
6 

 

• Rozsvieti sa svetelná indikácia vákuovania a spotrebič vysaje z vrecka vzduch. 
Svetelná indikácia potom zhasne. 

• Rozsvieti sa svetelná indikácia zvarenie a spotrebič vytvorí na vrecku uzavretý 
šev. Potom, čo svetelná indikácia zhasne (cca 5 sekúnd), je proces vákuového 
zvarenie dokončený. 

• Počkajte niekoľko sekúnd a potom stlačte tlačidlá uvoľnenia veka, veko otvorte 
a opatrne vrecko vyberte. 

• Pozn.: Proces zvárania či vákuovania môžete kedykoľvek prerušiť tlačidlom 
stop. 

 
VÝHODY VÁKUOVÉHO ZVARENÍ 

• Vákuovo zabalené potraviny vydržia v chladničke alebo v mrazničke dlhšie v 
porovnaní s potravinami, ku ktorým má prístup vzduch. 

• Niektoré potraviny môžu byť uvarené alebo ohriate vložením zvareného vrecka 
do misky s vodou či do mikrovlnnej rúry. Ak pripravujete vákuovo zabalené 
potraviny v mikrovlnnej rúre, prepichajte vrecko vidličkou, aby mohla unikať 
para. 

• Je tiež možné zvárať či vákuovo baliť predmety ako napr. osobné dokumenty, 
lieky a pod., napr. pre cestovanie, aby nedošlo k ich namočení. 

 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky. 
• Spotrebič čistite vlhkou handričkou. V prípade potreby môžete použiť jemný 

čistiaci prostriedok. 
• Na čistenie nepoužívajte abrazívne či agresívne čistiace prostriedky. 
• Ak sa na zváracím prúžku nachádza zvyšky vrecúšok, môžete vykonať proces 

zvarenie bez umiestnenia vrecka do spotrebiča. Potom opatrne utrite zváracie 
prúžok, než opäť vychladne. 

• Vetracie otvory na zadnej strane krytu udržujte čisté. 
• Spotrebič skladujte v čistom obale a na suchom mieste. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon 110 W 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a 
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú. 


