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TÜRKÇE
Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen fırınla birlikte verilen kurulum ve bakım
talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.
Cihazınızın aksesuarları, modele bağlı olarak, resimlerde gösterilenlerden farklı
olabilir.
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cabo la limpieza y el mantenimiento
de usuario sin la supervisión adecuada
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Cuidado al utilizar el sellado:

►

Cuando la luz roja se enciende, presione
la cubierta con firmeza para un sellado
perfecto.
Cuidado cuando utilice el envasado al
vacío:
Pulse el botón Start / Stop cuando la luz
esté verde.

►

►

►

►

Cuando la operación esté terminada, la
cubierta solo se puede levantar después
de tirar de la válvula de liberación de
vacío.
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(En la pantalla)
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Alimentos húmidos
antes de embalar
excesso de água
cozinha ou envolva
descartável.

(carne, peixe, etc.):
a vácuo remova o
com um pano de
em plástico ou saco

► se a água for sugada para o aparelho,
pode
danos.
Alimentos em pó (trigo, farinha, etc.):
embale a vácuo após colocar dentro de
um saco descartável.
► pode obstruir a entrada de ar.

Legumes aerogénicos (alho, gengibre,
cebolas, etc.): apenas devem ser
selados.
► o saco de plástico pode expandir.
Alimentos que não são frescos ou
alimentos macios (pepino, abóbora, etc.).
► pode criar água ou gás dentro do saco.
Sopas, estufados e água, etc.: apenas
devem ser selados.
► se a água for sugada para o aparelho,
pode causar danos.
Recomenda-se
que
consuma
os
alimentos embalados a vácuo num prazo
de 2 semanas. Os alimentos podem
amolecer.
. A linha de selagem na entrada do saco
de plástico deve ser contínua, sem falhas
da esquerda para a direita após o
embalamento a vácuo ou selagem. Se
houver falhas, proceda apenas à
selagem mais uma vez (automática/
manual).
Se o saco de plástico não estiver
corretamente posicionado, pode entrar ar
e a bomba continua a funcionar sem
aumentar a pressão de vácuo. Neste
caso, pare o aparelho premindo o botão
Start/Stop
ou
a
operação
para
automaticamente após 3 minutos.

Ligue o aparelho e verifique se a
lâmpada verde está acesa.
Levante a tampa. Coloque a abertura do
saco de plástico em frente da guia que se
encontra a meio da junta inferior (a
abertura do saco de plástico deve ficar
dentro da área da junta inferior. O
conteúdo deve ser inferior a ¾ da
capacidade do saco).
Após fechar a tampa e trancar os fechos
esquerdo e direito, pressione o botão de
luz e verifique se a lâmpada verde está
acesa.
Ouvirá o som do motor, ao mesmo tempo
que a bomba de vácuo começa a
funcionar e o ar é retirado de dentro do
saco de plástico (quando quiser terminar
a operação, prima novamente o botão de
luz).
Quando a operação de vácuo estiver
concluída, a lâmpada passa de verde a
vermelho
e
a
selagem
começa
automaticamente.
Quando a lâmpada passa de vermelho a
verde e o aparelho para, a operação de
vácuo automática está terminada.

.

Puxe a válvula de libertação de vácuo
que se encontra no meio da tampa.
Solte os fechos esquerdo e direito.
Levante a tampa e remova o saco
embalado.

Quando a lâmpada vermelha se acender,
pressione continuamente os dois lados
da tampa com firmeza até a lâmpada se
apagar.
Quando a lâmpada ficar verde, retire as
mãos e solte os fechos. Retire o saco de
plástico.

Corte o rolo o mais a direito possível (6
cm mais comprido do que o seu
conteúdo).
Verifique que a lâmpada verde está
acesa após ligar o aparelho à corrente.
Levante a tampa e coloque um extremo
do plástico que cortou sobre a fita de
aquecimento.
Feche a tampa, e pressione o botão
durante 3 segundos.

.




Vire a balança ao contrário e coloque-a
sobre uma superfície firme e lisa.
Retire a tampa do compartimento das
pilhas.
Coloque 2 pilhas CR-2032 ou AAA
(conforme aplicável) no compartimento.
Volte a colocar a tampa.



Prima novamente “On/Off/Tare”. O peso
deste item será eliminado e o valor é
alterado para “0g/0.0oz”.
Ligue a balança
“On/Off/Tare”.

premindo

a

tecla

Coloque outro artigo na balança e
confirme o peso.

O ecrã LCD mostrará todos os caracteres
durante alguns segundos e depois 0g ou
0.0oz serão exibidos no display.
A balança desliga-se automaticamente
após dois minutos em standby.

Ligue a balança.

“”

Coloque um artigo na balança e o seu
peso exato será exibido no display.

1. A
balança
pode
ser
desligada
manualmente
premindo
a
tecla
“On/Off/Tare” quando o display exibe o
valor zero.
Ligue a balança.
“0g/0.0oz” será exibido no display.
Coloque um item na balança e leia o
valor exibido.

2. A balança desliga-se automaticamente
após dois minutos em estado inativo.

“”
(no display)
g/. oz
(no display)
“”(no display)

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être
tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une
mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette
notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
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Güvenlik Bilgileri
Ekipmanı kurmadan ve kullanmadan önce talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yaralanmalara ve hasara neden
olabilecek yanlış ekipman kurulumundan ve kullanımından
sorumlu değildir. Talimatları her zaman el altında tutun, böylece
kullanım sırasında kolayca ulaşılabilir.
Çocuklar ve Hassas Yetişkinlerin Güvenliğine ilişkin Bilgiler
UYARI! Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.
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Genel güvenlik hususlarına ilişkin uyarılar






ğş
ş
ş

ğ
ğ




ğ

ş

ş
ğ



ğ

ş

ş

ğ

ğ
Güvenlik Uyarıları
1. Fişe ıslak el ile dokunmayın.
► Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
2. Temizlik işleminden önce fişi prizden çekin, yalnızca kumaş,
güvenli temizlik malzemesi kullanın.
► Benzin, alkol veya tiner kullanmayın.
3. Cihazı tek başınıza sökmeyin ve vakumlama ve sızdırmazlık
sağlama dışında başka herhangi bir amaçla kullanmayın.
► Bu, cihazın bozulmasına neden olabilir.
4. Cihazı rutubetli, tozlu veya rutubetli bir ortamda saklamayın.
Cihazı kuru tutun.
► Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
5. Şebeke gerilimini kontrol edin.
6. Isıtma teli bandına dokunmayın.
► Bu, ciltte yanmalara ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
7. Çocukların cihazı çalıştırmasına izin vermeyin.
► Bu, yanıklara, elektrik çarpmasına ve kazalara neden
olabilir.
8. Cihazı sallamayın, yere düşürmeyin veya bir yere çarpmayın.
9. Cihazı ısıtıcı aletlerin yakınında tutmayın.
► Üniteyi deforme edebilir.
10. Yıldırım ve şimşekten korunmak için uzun süre kullanmadığınızda
fişi prizden çekin.

11. Çok fazla elektrikli cihazın bağlı olduğu prizleri kullanmaktan
kaçının.
12. Kapağı açıp kapatırken parmaklarınıza dikkat edin.
13. Kablosu ya da fişi hasar görmüş cihazı çalıştırmayın. Cihazı, tamir
edilmesi adına en yakın yetkili servis kuruluşuna iade edin.
DİKKAT!
1. Dikkat, Yiyecek Sıcaktır: Yakabilir, soğumasını bekleyin.
2. Kuru yiyecekler dışında, yiyeceklerin buzdolabında veya donmuş
halde tutulması önerilir.
3. Mikrodalgayı vakumlama işleminden sonra kullanırken torbada bir
delik açın.
4. Ünite aşırı ısınırsa, bir süreliğine kapatın ve ardından tekrar kullanın.

Cihaz Tanımı
Ana Bileşenler
Işık
Şeffaf film

Mutfak Terazisi

Mutfak terazisini korumak
için kapak

Alüminyum film
Vakum Sızdırmazlık Makinesi

Bu çok amaçlı çekmece,aşağıdakilerle
donatılmıştır:

özel kabartmalı vakum torbalarını
vakumla paketleyebilen ve normal
plastik
torbaların
sızdırmazlığını
sağlayabilen Vakum Sızdırmazlık
Makinesi;

Koruyucu kapaklı Dijital Mutfak
Terazisi;

Alüminyum Folyo tutucu ve şeffaf
film/ selofan tutucu;

çekmeceyi açtığınızda yanan ve
kapattığınızda sönen bir ışık.

Fırın tepsilerinizi bu işlevsel
çekmecenin içinde de
saklayabilirsiniz.
Fonksiyonlar




Özel kabartmalı vakum torbası
kullanarak vakumla paketleme: her
türlü sebze, et, balık, baharat, hazır
yemek, atıştırmalık, kurutulmuş balık,
günlük tüketim malzemeleri, vb.;
Normal
bir
plastik
torbanın
mühürlenmesi: normal bir torbayı




mükemmel şekilde kapatarak ilk
halini sürekli olarak korur;
Otomatik Mühürleme ve Manuel
Mühürleme mevcuttur;
Maksimum 5 kg’ye kadar gıda
maddelerinin ağırlığının ölçülmesi.

Özellikler






Küçük motorlu pompa sayesinde
düşük ses/düşük titreşim;
Vakumlama oranı – 430mmHg;
295 mm genişliğine kadar paket
vakumlama ve normal sızdırmazlık
sağlama;
0,5mm çapında ısıtma teli ile tam
sızdırmazlık;
Kompakt boyut, güçlü dayanıklılık,
düşük elektrik tüketimi - 60W.

Aksesuarlar

Plastik vakum rulosu

Antibakteriyel plastik vakum torbaları
Bunları vakum torbası satan herhangi bir
dükkandan satın alabilirsiniz - ancak
genişliği en fazla 295 mm olmalıdır.

Vakum Sızdırmazlık Makinesinin Kullanımı
Dış Kısım
Başlatma/Durdurma
Düğmesi ve Ampul

Vakum Boşaltma
Valfi

Kapak

Sağ Kanca
(kilitleme
cihazı)

Sol Kanca
(kilitleme
cihazı)

İç Kısım

Sızdırmazlık
Kauçuğu

Üst Conta

Ampul Deliği

Anahtar
Deliği

Isıtma Teli
Bandı

Alt Conta

Kullanıma ilişkin Önlemler
1.

Yaş yiyecekler (et, balık, vb.):
Vakumlamadan önce suyunu bir mutfak
havlusu ile alın veya önce plastik bir
ambalaj ya da tek kullanımlık bir torba ile
paketleyin.

Torba
Durdurma
Elemanı

Hava Çıkışı

► Cihazın içine su kaçarsa, arızaya neden
olur.
2. Toz halinde yiyecekler (buğday, un, vb.):
Tek kullanımlık bir torba ile paketledikten
sonra kullanın.
► Aksi takdirde, hava girişi tıkanabilir.

3. Aerojenik sebzeler (sarımsak, zencefil,
soğan, vb.): Sadece sızdırmazlığını
sağlayın.
► Plastik torba genişleyebilir.
4. Taze olmayan veya yumuşak sebzeler
(salatalık,
kabak,
vb.):
Sadece
sızdırmazlığını sağlayın.
► Torba içerisinde su veya gaz oluşabilir.
5.

Çorba, güveç ve su, vb.: Sadece
sızdırmazlığını sağlayın.
► Ürüne su kaçarsa, bozulmasına neden
olabilir.

6. Vakumlu sebzelerin 2 hafta içerisinde
kullanılması önerilir. Yumuşayabilirler.
7. Plastik torbanın girişindeki sızdırmazlık
hattının,
vakumlu
paketleme
veya
sızdırmazlık işleminden sonra soldan
sağa herhangi bir açıklık olmaksızın
sürekli olması gerekir. Açıklık varsa, bir
kez
daha
sızdırmazlığını
sağlayın
(otomatik/manuel).
8. Plastik torba yanlış yerleştirilirse, hava
sızabilir ve vakum basıncını arttırmadan
pompa çalışmaya devam edebilir. Bu
durumda, başlat / durdur düğmesine
basarak makineyi durdurun veya makine
3 dakika sonra işlemi otomatik olarak
durduracaktır.

UYARI!
Sızdırmazlık işlemi sırasında dikkat
edilmesi gereken hususlar:

Vakumlu Paketleme

1. Gücü bağlayın ve yeşil lambanın yanıp
yanmadığını kontrol edin.
2.

Kapağı kaldırın. Plastik torba açıklığını,
alt contanın ortasındaki torba durdurma
elemanının önüne yerleştirin (plastik torba
açıklığı, alt contanın boşluğu içinde
olmalıdır.
Malzemenin,
torba
kapasitesinin ¾’ ünden az olması
gerekir).

3. Kapağı kapattıktan ve sol ve sağ
kancaları
kilitledikten
sonra,
ışık
düğmesine basın ve yeşil lambanın yanıp
yanmadığını kontrol edin
4. Motorun sesiyle birlikte, vakum pompası
çalışmaya başlar ve plastik torbanın
içindeki hava alınmaya başlar (işlemi
durdurmak istediğinizde, ışık düğmesine
tekrar basın).
5. Vakumlama işlemi tamamlandığında yeşil
lamba kırmızıya döner ve sızdırmazlık
işlemi otomatik olarak başlar.
6. Kırmızı lamba yeşile döndüğünde ve
makine durduğunda, otomatik vakumlama
işlemi sona erer.

Kırmızı lamba yandığında, mükemmel bir
sızdırmazlık sağlamak için kapağı sıkıca
bastırmanız gerekir.
Vakumlu paketleme işlemi sırasında
dikkat edilmesi gerek hususlar:
Lamba yeşil olduğunda
düğmesine basabilirsiniz.

başlat/durdur

İşlem bittiğinde, kapağı ancak vakum
boşaltma
valfini
çektikten
sonra
açabilirsiniz.

7. Vakum
boşaltma
ortasından çekin.

valfini

kapağın

8. Sol ve sağ kancaları açın.
9. Kapağı kaldırın ve vakumlu plastik torbayı
çıkarın.
Not: Kapak veya kancalar birbirinden
ayrıldığında bu bir arızayı işaret etmez.

Bunları yerine oturtmanız ve cihazı normal
şekilde kullanmanız yeterlidir.
Manuel Sızdırmazlık
(Özel kabartmalı vakum rulosu, torba ve
normal plastik torba)

5. Kırmızı lamba yanarken, kırmızı lamba
sönene kadar kapağın her iki tarafına
sürekli olarak basın.
6. Kırmızı lamba yeşile döndüğünde, iki
elinizi de çekin ve kancaları çıkarın.
Ardından plastik torbayı çıkarın.
Vakumlu Paketleme İşleminin Etkisi
Vakumlu paketleme işlemi, malzemeyi dış
hava, organizmalar, mantarlar, toz ve diğer
kirlilik faktörlerinden mükemmel bir şekilde
korur, böylece malzemenin çürümesini veya
bozulmasını engeller ve koruma süresini
genel depolama yöntemlerinden 2 ila 3 kat
daha fazla uzatır.

1. Ruloyu
istediğiniz
şekilde
(malzemeden 6 cm daha uzun).

kesin

2. Güç bağlantısı yapıldıktan sonra yeşil
lambanın yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. Kapağı kaldırın ve kesilmiş plastik
rulonun bir ucunu ısıtma teli bandının
üzerine yerleştirin.
4. Kapağı kapattıktan sonra,
3 saniye boyunca basın.

düğmesine

Ayrıca, herhangi bir nem veya koku girişi de
engellenir, böylece orijinal tat, renk, koku,
besin değeri ve tazelik çok uzun süre
korunur.
Ek olarak, hava ve nem ile temasın
engellenmesi nedeniyle oksidasyonu önlenir
ve sürtünme ve toz nedeniyle statik elektrik
bastırılır, böylece ilaçlar, önemli belgeler,
resimler, filmler, mücevherler ve yarı
iletkenler gibi diğer malzemeler, kalite
değişikliği olmadan uzun süre korunabilir.

Saklama İşlemine ilişkin Temel Talimatlar

Tür
Et

Yiyecekler

Saklama Yeri

Saklama Süresi

Sığır eti, Domuz eti, Kuzu eti

Dondurucu

2 ila 3 yıl

Kümes hayvanları

Dondurucu

2 ila 3 yıl

Balık

Dondurucu

2 yıl

Çedar, Gravyer

Buzdolabı

4 ila 8 ay

Parmesan

Buzdolabı

4 ila 8 ay

Kuşkonmaz, Brokoli, Karnabahar,
Lahana, Brüksel Lahanası, Mısır,
Fasulye, Sultani Bezelye, Tatlı
Bezelye

Dondurucu

2 ila 3 yıl

Marul, Ispanak

Buzdolabı

2 hafta

Kayısı, Erik

Dondurucu

1 ila 3 yıl

Şeftali, Nektarin

Dondurucu

1 ila 3 yıl

Sert Peynir

Sebzeler

Meyveler

Tür
Unlu Mamuller
Fındık

Kahve

Hazır sıvılar

Yiyecekler
Simit, Ekmek, Hamur işleri

Saklama Yeri

Saklama Süresi

Dondurucu

1 ila 3 yıl

Badem, Yer Fıstığı

Kiler

2 yıl

Ay Çekirdeği

Kiler

2 yıl

Kahve Çekirdeği

Dondurucu

2 ila 3 yıl

Kahve Çekirdeği

Kiler

1 yıl

Öğütülmüş Kahve

Dondurucu

2 yıl

Öğütülmüş Kahve

Kiler

5 ila 6 ay

Dondurucu

1 ila 2 yıl

Fasulye, Tahıl

Kiler

1 ila 2 yıl

Makarna, Pirinç

Kiler

1 ila 2 yıl

Kuru Süt, Kuru Hindistan Cevizi

Kiler

1 ila 2 yıl

Un, Şeker, Kahverengi Şeker

Kiler

1 ila 2 yıl

Patates Kızartması

Kiler

3 ila 6 hafta

Kurabiye, Kraker

Kiler

3 ila 6 hafta

Kurabiye, Kraker

Kiler

3 ila 6 hafta

Soslar, Çorbalar, Yahniler

Kuru yiyecekler
Toz halinde
yiyecekler

Atıştırmalıklar

Mutfak Terazisinin Kullanımı
Not: Ekrandaki değer, elektromanyetik
faktörlerden etkilenebilir, örneğin cihazın
hemen yakınında çalışan bir radyo. Parazit
kesildiğinde ürün tekrar amacına uygun
olarak kullanılabilir, ancak yeniden başlatmak
için tekrar açılması gerekebilir.
Pilin Takılması
1. Teraziyi baş aşağı çevirin ve sağlam, düz
bir yüzey üzerinde güvenli bir şekilde
sıfırlayın.
2. Pil kapağını açın.
3. 2 adet CR-2032 veya AAA pili (uygun
olduğu üzere) pil bölmesine takın.



yüksek sıcaklıkta patlayabilirler. Pillerin
geri kazanımı ve atılmasıyla ilgili bilgi
için yerel yetkililere başvurun.
Pilleri değiştirirken daima aynı tipte yeni
piller kullanın.

ÇALIŞTIRMA
Terazinin çalıştırılması
1. “On/Off/Tare” tuşuna basarak teraziyi
açın.
2. LCD ekran tüm karakterleri birkaç saniye
gösterecek ve ardından ekranda 0 g veya
0,0 oz gösterilecektir.

4. Pil kapağını kapatın.

3. İki dakika boyunca kullanılmaması
halinde, terazi otomatik olarak kapanır.

Pil Durum Göstergesi

Bir malzemenin ağırlığının ölçülmesi



1. Teraziyi açın.



LCD ekranda düşük pil simgesi
görüntülendiğinde, bu, pil zayıf anlamına
gelmektedir. Pil bölmesini açın ve eski
pilleri yenileri ile değiştirin.
Kullanılmış piller ev atığı olarak
atılmamalıdır. Pilleri yakmayın, çünkü

2. Malzemeyi platformu yerleştirin ve
malzemenin
tam
ağırlığı
ekranda
görüntülenecektir.

Ağırlık ünitesinin seçilmesi
Terazinin altında yer alan pil bölmesini açın,
ağırlık
ünitesini
değiştirme
anahtarını
göreceksiniz:
g ---lb: oz
Tare Modunun Kullanılması
1. Teraziyi açın.
2.

“0g/0,0oz”
işareti
görüntülenecektir.

ekranda

tuşuna bir kez daha bastığınızda negatif
okuma kaybolacaktır.
Aşırı yük
Yük kapasitesi Dijital Terazinin maksimum
kapasitesini aştığında, ekranda “
”
kelimesi görünecektir.
Terazinin zarar görmemesi için malzemeleri
terazi platformundan alın.
Güç kesme

3. Malzemeyi terazi platformuna yerleştirin
ve değeri uygun şekilde okuyun.
4. “On/Off/Tare” tuşuna tekrar dokunun. Söz
konusu
malzemenin
ağırlık
bilgisi
silinecektir ve ilgili okuma değeri
“0g/0,0oz”. şeklinde değişecektir.
5. Terazi platformuna bir sonraki malzemeyi
yerleştirin ve okutma işlemini başlatın.
Not: Tüm malzemeleri kaldırdığınızda terazi
negatif bir okuma görüntüler. “On/Off/Tare”

1. Terazi,
gösterge
sıfır
olduğunda
“On/Off/Tare” tuşuna dokunarak manuel
olarak kapatılabilir.
2. İki dakika boyunca kullanılmaması
halinde, terazi otomatik olarak kapanır.
Bakım
Yumuşak bez ile temizleyin. Doğrudan suya
veya
deterjana
batırmayın,
aşındırıcı
materyalle ovalamayın veya aşındırıcı
temizlik maddeleri kullanmayın.

Temizlik ve Bakım
Temizlik,
işlemidir.

normalde

gereken

tek

bakım

Uyarı! Temizlik işlemi, elektrik bağlantısı
kesilmiş Çok amaçlı çekmece ile birlikte
yapılmalıdır. Fişi prizden çıkarın ya da
Çok amaçlı çekmecenin güç kaynağı
devresi bağlantısını kesin.
Leke veya aşınma izleri oluşabileceğinden
agresif veya aşındırıcı temizlik ürünleri,
aşındırıcı süngerler veya sivri nesneler
kullanmayın.
Yüksek basınçlı veya buhar püskürtmeli
temizleme cihazları kullanmayın.
Cihazın Ön Kısmı
Çok amaçlı çekmece sadece nemli bir bezle
temizlenebilir. Çok kirliyse, yıkama suyuna
birkaç damla bulaşık deterjanı damlatın.

Yüzeyleri kuru bir bezle kurulayın.
Paslanmaz çelik yüzeylerde işlem yapılacağı
zaman özel ürünler kullanılabilir. Bu ürünler
bir süre daha yüzeylerin tekrar kirlenmesini
önler. Yumuşak bir bez yardımı ile yüzeye
ilgili ürünün ince bir katmanını uygulayın.
Çok amaçlı Çekmecenin iç kısmı
Çok amaçlı çekmecenin içini nemli bir bezle
düzenli olarak temizleyin. Çok kirliyse,
yıkama suyuna birkaç damla bulaşık
deterjanı damlatın.
Yüzeyleri kuru bir bezle kurulayın.
Çok amaçlı çekmeceyi yalnızca tamamen
kuru olduğunda tekrar kullanın.

Arıza Giderme
Arıza

Kontrol listesi
Vakum Sızdırmazlık Makinesi

Çalışmıyor

1.
2.
3.

Güç kablosunu doğru şekilde prize taktınız mı?
Güç kablosu hasar gördü mü?
Cihazı sürekli olarak kullanıyor musunuz?

1.

Isıtma teli bandındaki plastik torba açıklığı bükülmüşse veya düz değilse, sızdırmazlık
işlemi başarısız olur.
Manuel sızdırmazlık işlemi uygularken her iki elinizle eşit şekilde bastırın. Çok zayıf
bastırılırsa veya bir tarafa eğilirse, sızdırmazlık işlemi başarısız olur.
Plastik torbanın eşit şekilde iki yana açıldığından emin olun.
Manuel sızdırmazlık işlemi sırasında kapak bir süre basılı tutulduktan sonra kırmızı
lambanın yanıp yanmadığını kontrol edin.
Isıtma teli bandının veya sızdırmazlık kauçuğunun zarar görüp görmediğini kontrol
edin.

2.
Sızdırmazlık
Hatası

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Vakum Arızası

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Vakum boşalıyor

2.
3.

Plastik torba açıklığının alt contanın içine yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Kapağın ve kancaların doğru kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.
Plastik torbanın, herhangi bir katlanma olmadan eşit şekilde iki yana açıldığından
emin olun.
Malzemenin keskin olup olmadığını ve plastik torbanın deliği olup olmadığını kontrol
edin.
Plastik torbada çok fazla malzeme olup olmadığını kontrol edin. (Torbadaki
malzemenin dörtte üçü uygun miktardır).
Hava girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
Kabartmalı vakum torbasını kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.
Önceki işlemin üzerinden 20 saniye geçip geçmediğini kontrol edin.
Üst/alt contanın hasar görüp görmediğini kontrol edin. (Hasar varsa, A/S merkezini
isteyin).
Vakum boşaltma valfinin kaldırılıp kaldırılmadığını kontrol edin.
Malzemenin torbayı delme ihtimali varsa, lütfen başka bir normal torbada bir kez daha
katlayıp vakumlama işlemini daha sonra yeniden uygulayın, böylece torbanın delinme
ihtimali ortadan kaldırılmış olur.
Kabartmalı vakum torbasını kullanın. Başka bir normal torba daha vakumlanırsa,
torba sızdırmazlık koşulu veya kalınlığı nedeniyle hava serbest kalabilir.
Gazın kendisini oluşturan yiyecekler, vakumun boşalmış gibi görünmesine neden
olabilir.

Mutfak Terazisi
“”
(ekranda)
 / .

1.

Yük, Dijital Terazinin maksimum kapasitesini aşıyor (5kg).

1.

Terazinin altında yer alan pil bölmesini açın, ağırlık ünitesini değiştirme anahtarını
göreceksiniz: g --- lb: oz.

1.

Pilin zayıf olduğunu gösterir. Pil bölmesini açın ve eski pilleri yenileri ile değiştirin.

(ekranda)

(ekranda)

Çevre koruması
Paketin atılması
Pakette Yeşil Nokta işareti bulunmaktadır.
Karton, genleşmiş polistiren ve plastik
ambalaj gibi tüm ambalaj malzemelerini
uygun kutularda atın. Bu şekilde, ambalaj
malzemelerinin tekrar kullanılacağından emin
olabilirsiniz.
Halihazırda

kullanılmayan

ekipmanın

atılması
Atık elektrikli ve elektronik teçhizatın
yönetilmesi ile ilgili 2012/19/EU sayılı Avrupa
Direktifine göre (WEEE), elektrikli ev aletleri,
katı kentsel atıkların bertarafı için normal
sistemlere konmamalıdır.

Bileşen malzeme geri kazanımı ve geri
dönüşüm oranlarını optimize etmek ve insan
sağlığına ve çevreye zarar vermeyi önlemek
için eski araçlar ayrı toplanmalıdır. Üzerinde
geri dönüşüm işareti bulunan bir çöp kutusu
sembolü, tüketicilere bu tür ögelerin ayrı
toplanması yükümlülüğünü hatırlatmak için
bu tarz ürünlerin üzerine konulmalıdır.
Tüketiciler,
eski
ev
aletlerini
teslim
edebilecekleri uygun yerler hakkında bilgi
almak için yerel makam veya mağaza satış
noktaları ile iletişime geçmelidir.
Cihazınızı elden çıkarmadan önce, güç
kablosunu çekerek, keserek ve imha ederek
kullanılamaz hale getirin.

Kurulum talimatları
Kurulumdan önce
Özellik plakasında belirtilen giriş geriliminin
kullanacağınız elektrik prizinin gerilimi ile
aynı olup olmadığını kontrol edin.
Çekmeceyi açın ve ambalaj malzemesini
çıkarın.
Dikkat! Çok amaçlı çekmecenin ön yüzeyi
koruyucu bir filmle sarılı olabilir. Çok amaçlı
çekmeceyi ilk kez kullanmadan önce, bu filmi
dikkatlice çıkarın.
Çok amaçlı çekmecenin hiçbir şekilde
hasar
görmediğinden
emin
olun.
Çekmecenin düzgün bir şekilde açılıp
kapandığından emin olun. Herhangi bir hasar
bulursanız,
Teknik
Destek
Servisine
başvurun.
Dikkat: Çok amaçlı çekmece takıldıktan
sonra elektrik prizine kolayca erişebilir
uzaklıkta olmalıdır.
Çok amaçlı çekmece yalnızca üretici
tarafından
belirtilen
cihazlarla
birlikte
yerleştirilmelidir. Diğer cihazlarla birlikte
monte edilirse, Çok amaçlı çekmecenin

düzgün
çalışacağını
garanti
etmek
mümkün olmadığından, garanti artık
geçerli değildir.
Kurulum
Çok amaçlı çekmeceyi diğer cihazla birlikte
yerleştirmek için her iki cihazın ağırlığını
destekleyen gövde ünitesinin içerisine
sabitlenmiş, iç bir raf bölmesinin bulunması
gerekir.
Çok amaçlı çekmeceyle birleştirilecek olan
cihaz, ayrı bir rafa ihtiyaç duyulmadan
doğrudan söz konusu rafın üzerine
yerleştirilecektir.
Çok amaçlı çekmeceyle birleştirilen cihazı
kurmak için, ilgili talimatlarda ve montaj
kitapçığında belirtilen talimatlara uyun.
İlgili montaj boyutları bu kitapçığın sonunda
gösterilen
şekillerde
mm
olarak
belirtilmiştir. İşleme aşağıda belirtildiği
şekilde devam edin:
1. Çok amaçlı çekmeceyi rafın üzerine
yerleştirin ve ortalanacak ve tamamen

ünitenin önüne gelecek şekilde girintinin
içine doğru kaydırın.
2. Çok Amaçlı çekmecenin çerçevesinin
düzgün şekilde hizalandığından ve rafa
eşit şekilde oturduğundan emin olun.
3. Çekmeceyi açın ve verilen iki vidayı
kullanarak Çok Amaçlı çekmeceyi
ünitenin yanlarına sabitleyin.

Elektrik Bağlantısı
Çok amaçlı çekmece, tek fazlı akım için bir
güç kablosu ve fiş ile donatılmıştır. Fişin
kurulumdan sonra kolayca erişilebilen bir
prize takılmasını tavsiye ederiz.
Çok amaçlı çekmece kalıcı olarak
yerleştirilecekse, kalifiye bir teknisyen
tarafından takılması gerekir. Böyle bir
durumda, cihaz, kontaklar arasında minimum
3 mm mesafe ile tüm kutuplu devre kesici ile
donatılmış bir devreye bağlanmalıdır.
Elektrik bağlantısı için gerekli veriler Çok
amaçlı çekmecenin özellik plakasında
açıklanmıştır ve bunlar, kullanacağınız
elektrik prizine uygun olmalıdır.
UYARI: ÇOK AMAÇLI ÇEKMECENİN
TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI
YAPILMALIDIR.
Üretici ve perakendeci, bu kurulum
talimatlarına
uyulmaması
durumunda,
insanlara, hayvanlara veya mülke gelebilecek
zararlardan
dolayı
sorumluluk
üstlenmemektedir.

Kurulum
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