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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБA                  BG 

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Когато използвате този електроуред, винаги спазвайте 

мерките за безопасност, включително: 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ! 
1. Преди за използвате този уред, прочетете внимателно 

инструкциите за употреба и ги съхранете за бъдещи справки. 
2. Преди да включите или да изключите захранващия кабел от 

контакта, уверете се, че капакът на уреда е в позиция отключено. 
Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате или 
преди почистване. 

3.  Този уред не е играчка. Изисква се повишено внимание, когато се 
използва от или в близост до деца. Съхранявайте уреда на 
безопасно място, далеч от деца. 

4. Не използвайте торбички или други приставки, които не са 
препоръчани или одобрени от производителя, и не използвайте 
уреда за други цели, освен по предназначение. 

5. Веднага прекратете използването на уреда, ако кабелът е 
повреден. Кабелът трябва да бъде сменен от професионалист. 

6. Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от подвижни части. 
7. Не докосвайте горещия запечатващ елемент по ръба на горния 

капак на уреда. Той е горещ и докосването му може да доведе го 
тежки изгаряния. 

8. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами.   
9. Не удряйте и не изпускайте уреда. Не използвайте уреда, ако сте го 

изпуснали или сте забелязали някакви повреди по него. 
10. Избягвайте следното: да дърпате кабела или да носите уреда за 

кабела, да използвате кабела като дръжка, да притискате кабела с 
вратата или да го прекарвате покрай остри ъгли или ръбове. Не 
използвайте уреда, ако кабелът или контактът са мокри. 

11. Дръжте далеч от горещи печки, фурни, електрически котлони или 
други горещи повърхности или източници на топлина. Не 
използвайте този уред върху мокра или гореща повърхност или в 
близост до източник на топлина. 

12. Не се препоръча използването на разклонител с този уред. Ако все 
пак използвате такъв, е необходимо той да е оразмерен за 
мощност, която е равна или надхвърля тази на уреда. 

13. Когато изключвате уреда от контакта, за да избегнете евентуално 
нараняване, издърпайте щепсела, а не кабела.  
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14. Преди да включите уреда в контакта или да го използвате, се 
уверете, че ръцете ви са сухи и е безопасно да работите с него. 

15. Когато бутонът за захранването е в положение ON (Включено) или 
уредът работи, той винаги трябва да бъде разположен върху 
стабилна повърхност, като например маса или работен плот. 

16. С този уред не е необходимо да използвате какъвто и да било 
лубрикант, като например смазочно масло или вода. 

17. Не потапяйте която и да е част от този уред, захранващия кабел 
или щепсела във вода или друга течност. 

18. Не използвайте този уред на открито или върху мокра повърхност. 
Той е предназначен само за вътрешна домашна употреба. 

19. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително 
деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности 
или от хора без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или 
инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност. 

20. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да се уверите, че не си 
играят с уреда. 

21. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от 
производителя, негов оторизиран сервиз или от лице с подходяща 
квалификация, за да избегнете всякаква опасност. 

 

ВНИМАНИЕ: 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. 

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА! 

AB: 1 МИНУТА НА ЦИКЪЛ 

 

Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2012/19/EU, касаеща излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Директивата 

очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и рециклиране на 

излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване. 
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 

1. VACUUM & SEAL (ВАКУУМИРАНЕ И ЗАПЕЧАТВАНЕ ):     

Този бутон има две функции в зависимост от статуса на уреда: 

 В режим на готовност,той започва автоматично да 

вакуумира торбичката и я запечатва, когато вакуумирането 

приключи; 

2. Food DRY/MOIST (ХРАНА):  Използва се за избор на най-

подходящо време за запечатване на торбички 

 Суха настройка: за сухи торбички и храни без влага, с по-

кратко време за горещо запечатване; 

 Влажна настройка: за мокри торбички или храни с влага, с 

по-продължително време за горещо запечатване. 

 Настройката по подразбиране е за сухи торбички и 

нормално време за запечатване. 

3. CANCEL (ОТМЯНА): Ако бъде натиснат по време на работа 

(вакуумиране или запечатване), той спира уреда. 

4. SEAL (ЗАПЕЧАТВАНЕ): Този бутон има две функции: 

 Ръчно запечатване на отворения край на торбичката, без 

изсмукване на въздуха, за да се направи торбичка от ролка 

за торбички. 

 Когато автоматичната функция „Vacuum & seal" работи, този 

бутон спира моторната помпа и моментално започва да 

запечатва торбичката. По този начин потребителят може да 

контролира налягането вътре в торбичката и да избегне 

смачкването на деликатни храни или предмети. 
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5. LED индикатори: Показват статуса на процеса на вакуумиране или 

запечатване и настоящите настройки на уреда. 

6. Ключ за вакуумирани кутии (PULSE VACUUM): За да започнете да 

вакуумирате с вакуумирани кутии за храна, капачки за буркани, тапи 

за вино или други аксесоари чрез маркуч. 

7. Бутон за освобождаване: Има два бутона за освобождаване, по 

един от всяка страна. Натиснете двата бутона за освобождаване, за 

да отворите капака и да освободите налягането вътре в уреда. 

8. Отвор за изсмукване на въздух: Отвор за изсмукване на въздух, 

свързващ вакуумния канал и помпата. За вакуумирани кутии за 

храна, тапи за вино и др., свържете маркуча към този отвор. 

9. Запечатваща лента: Поставете торбичката, която искате да 

запечатате, върху тази лента. 

10. Вакуумен канал: Поставете отворения край на торбичката в 

канала. Въздухът се изсмуква от торбичката и всякакви прелели 

течности от торбичката се улавят в канала. 

11. Долен уплътнител: Изравнява се с горния уплътнител, за да 

запечата вакуумния канал. Дръжте уплътнителя чист и сух и го 

заменете, когато се деформира или повреди. 

12. Горен уплътнител: Изравнява се с долния уплътнител, за да 

запечата вакуумния канал. Дръжте уплътнителя чист и сух и го 

заменете, когато се деформира или повреди. 

13. Запечатващ елемент: Нагряващ елемент с тефлоново покритие. 

Нагрява се и запечатва торбичката. 

14. Кукичка: Заключва капака за основата. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

I. Как да направите торбичка с 
помощта на ролката за торбички 
1. Свържете уреда към електрическата мрежа. 

 

2. Използвайте ножици, за да отрежете 

торбичка от ролката за торбички с 

желаната от вас дължина – Фиг. 1. 

 

3. Поставете единия край на торбичката 

върху запечатващата лента, но не го 

пъхайте във вакуумния канал – Фиг. 2. 

 

4. Затворете горния капак и го натиснете 

силно, докато не чуете да изщраква от 

двете страни – Фиг. 3. 

 

 

 

5. Натиснете бутона за запечатване, за да 

започнете да запечатвате торбичката – 

Фиг. 4 

 

 

 

6. Натиснете бутона за освобождаване, за 

 да отворите капака и да извадите 

торбичкатаот уреда.  

Торбичката е готова за вакуумиране –

Фиг. 5. 

 

 

 

Фиг. 1 

Фиг. 2 

Фиг. 3 

Фиг. 4 

Фиг. 5 
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II. Вакуумиране с торбичка 

1. Поставете предметите в торбичката. 

Използвайте само специално 

предназначени торбички с канали за 

вакуумиране, осигурени от 

производителя. 

 

2. Почистете и пригладете отворения 

край на торбичката. Уверете се, че 

няма прах или гънки на мястото, 

където ще се запечатва торбичката. 

 

3. Поставете отворения край на 

торбичката във вакуумния канал. 

Уверете се, че отворът за 

изсмукване на въздух не е покрит от 

торбичката. – Фиг. 1. 

 

4. Натиснете капака надолу от двете 

страни с две ръце, докато не чуете 

изщракване от двете страни - Фиг. 2 

 

5. Проверете LED статуса на бутона 

„DRY/MOIST“ , за да потвърдите 

времето за запечатване в зависимост 

от влагата на предметите, които 

опаковате (влажни или сухи)  в 

зависимост от вида на храната. 

 

6. После натиснете бутона „Vacuum & Seal“ 

. Уредът ще започне автоматично да 

вакуумира и запечатва – Фиг. 3. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт осигурява много високо налягане в 

Фиг. 1 

Фиг. 2 

Фиг. 3 

Фиг. 4 
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торбичката по време на вакуумиране. За да избегнете 

смачкването на деликатни предмети от високото налягане, 

наблюдавайте статуса на налягането в торбичката и натиснете 

бутона „SEAL" веднага след достигане на желаното налягане. 

Тогава уредът ще спре помпата и ще премине към запечатване на 

торбичката.  
 

7. Вакуумирането е приключило. Едновременно натиснете 

бутоните за освобождаване от двете страни на уреда, за да 

отворите капака и да извадите запечатаните торбички – Фиг. 4. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 За най-добър запечатващ ефект оставете уреда да се охлади 

за 1 минута преди да го използвате отново. Избършете 

всякаква течност или остатъци от храна във вакуумния канал 

след всяко вакуумиране и запечатване. 

 Не запечатвайте няколко торбички една след друга, за да не 

прегрее запечатващия елемент. Уредът няма да започне 

работа, ако бутонът "Запечатване" е активиран в рамките на 

15 секунди след последното активиране. 

 Уредът ви може да работи само със специалните торбички, 

които сме ви предоставили. Не опитвайте да използвате 

други торбички, които не са предназначени за вакуумиране. 

 За да отворите запечатана торбичка, я отрежете напречно с 

ножици. 

 Когато вакуумирате храна с висок процент влажност, 

торбичката може да се запечата два пъти, за да сте сигурни, 

че е плътно запечатана. След като завършите първото 

запечатване, натиснете бутона за запечатване отново без да 

отваряте капака на уреда. Този метод е подходящ само за 

храните с висок процент влажност. Когато опаковате храна с 

нисък процент влажност, няма нужда да запечатвате 

торбичката два пъти. Течности или храни в течно състояние не 

могат да се вакуумират. Когато вакуумирате торбички с много 

влажно съдържание, почистете отвора на торбичката преди 

да вакуумирате и запечатвате. 
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 III. Вакуумиране в кутия за храна (опционално) 
1. Избършете кутията за храна и капака й 

и се уверете, че са чисти и сухи.  

 

 

 

2. Сложете храната в кутията и оставете 

поне 2,5 см пространство между храната 

и ръба на кутията. Почистете ръба на 

кутията и долната страна на 

уплътнителя на капака.  

 

3. Отворете капака на уреда. Свържете 

единия край на маркуча към отвора за изсмукване на въздух във 

вакуумния канал и пъхнете другия край на маркуча в централния 

отвор на капака на кутията за храна. Уверете се, че копчето на 

капака на кутията за храна е в позиция „SEAL“ - Фиг. 1&2.  

 

4. Натиснете ключа за кутията за храна 

PULSE VACUUM , за да започнете 

вакуумирането – Фиг. 3. За да се 

уверите, че не изтича въздух между 

капака и кутията за храна, с ръка 

натиснете копчето на капака в 

началото на процеса на вакуумиране.  

5. Натиснете здраво капака на кутията за храна, когато издърпвате 

маркуча, натиснете бутона за освобождаване, за да отворите 

капака. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 

Фиг. 2 

Фиг. 3 
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Отваряне на кутията за храна след вакуумиране 

За да отворите кутията за храна, първо освободете въздуха, като 

завъртите копчето от позиция „Seal" (Запечатване) на позиция 

„Open” (Отваряне). 

 

Забележка:  

 Уверете се, че копчето на капака на кутията за храна е в 

позиция „SEAL" преди да започнете да вакуумирате. 

 В началото на процеса на вакуумиране в кутия за храна леко 

натиснете капака на кутията или адаптера на маркуча за 

няколко секунди, за да се уверите, че маркучът е прикрепен 

плътно и за да избегнете изтичането на въздух през 

пространството между капака и ръба на кутията за храна. 

 За да проверите вакуумирането и запечатването, просто 

подръпнете капака. Той не трябва да се движи. 

            

Забележка:  

След приключване на вакуумирането, винаги 

оставяйте капака на уреда отворен. Не затваряйте 

капака, тъй като това ще деформира уплътнителите 

от дунапрен и ще повлияе на работата на уреда. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Уред за вакуумиране  
1. Винаги изключвайте уреда, преди да го почистите. 
2. Не потапяйте уреда във вода или друга течност. 
3. Избягвайте употребата на абразивни продукти или 

материали, когато почиствате уреда, тъй като могат да 
надраскат повърхността му. 

4. Използвайте мек препарат за миене на съдове и мека 
кърпа, навлажнена с топла вода, за да избърсвате 
остатъците от храна. 

5. Подсушете старателно уреда, преди да го използвате 
отново. 

Забележка: Уплътнителите от дунапрен около вакуумния 
канал трябва старателно да се подсушат преди да се 
поставят отново. Когато сглобявате уреда, погрижете се 
да предотвратите всякакви повреди и го сглобете в 
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оригиналния му вид, за да осигурите плътно 
запечатване. 

 

Аксесоари  

Измийте всички аксесоари за вакуумиране в топла вода с мек 
препарат за миене на съдове, но не потапяйте капака във вода. 

1. Кутиите за храна (без капаците) могат да се мият на най-
високата решетка на съдомиялната машина. Но капаците 
на кутиите за храна трябва само да се забърсват с влажна 
кърпа. 

2. Уверете се, че аксесоарите са добре подсушени преди да ги 
използвате отново. 

3. Кутиите за храна и капаците им не могат да се използват в 
микровълнова фурна или фризер. 

 
Съхранение на уреда за вакуумиране: 

1. Дръжте уреда на равна повърхност и на безопасно място 
далеч от деца. 

2. Уверете се, че капакът на уреда не е заключен, когато 
уредът не се използва и е прибран. Ако държите капака 
заключен, уплътнителите от дунапрен ще се деформират, 
което ще доведе до протичане. 

Гаранция и сервизно обслужване 

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към 

Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна 

(телефонния му номер можете да намерите в международната 

гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за 

обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди 

на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на 

битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic 

Appliances. 

 

Само за лична употреба! 

 

GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНИ ЧАСОВЕ С 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

УРЕДИТЕ. 

Запазваме си правата за извършване на модификации! 
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УКАЗАНИЯ ЗА КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНА 

 

Класификация Храни Температура 
Нормално 

консервиране 
Вакуумиране 

Хладилник 

Прясно сурово 

месо 
5 ± 3 ℃ 2～3 дни 8～9 дни 

Прясна риба / 

Морски дарове 
5 ± 3 ℃ 1～3 дни 4～5 дни 

Сготвено месо 5 ± 3 ℃ 4～6 дни 10～14 дни 

Зеленчуци 5 ± 3 ℃ 3～5 дни 7～10 дни 

Плодове 5 ± 3 ℃ 5～7 дни 14～20 дни 

Яйца 5 ± 3 ℃ 10～15 дни 30～50 дни 

Фризер  

Месо  –16～–20 ℃ 3～5 месеца ＞1 година 

Риба  –16～–20 ℃ 3～5 месеца ＞1 година 

Морски дарове –16～–20 ℃ 3～5 месеца ＞1 година 

Нормални 

условия 

(стайна 

температура) 

Хляб 25 ± 2 ℃ 1～2 дни 6～8 дни 

Бисквити 25 ± 2 ℃ 4～6 месеца ＞1 година 

Ориз / Брашно 25 ± 2 ℃ 3～5 месеца ＞1 година 

Фъстъци / Бобови 25 ± 2 ℃ 3～6 месеца ＞1 година 

Медицински 

консумативи 
25 ± 2 ℃ 3～6 месеца ＞1 година 

Чай 25 ± 2 ℃ 5～6 месеца ＞1 година 
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