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FUNKCJE – VS6621  
 

① PRZYCISK „DRY FOOD / MOIST FOOD”  
Więcej czasu zajmuje zaciśnięcie mokrego jedzenia (MOIST FOOD) niż 

suchego (DRY FOOD). Wybór odpowiedniego trybu wskazują kontrolki 

przy typie jedzenia DRY/ MOIST – suche / mokre.  
② PRZYCISK „SEAL”  
Przyciśnij, aby zgrzać opakowanie bez tworzenia próżni. Odczekaj 30 

sekund przed kolejnym zgrzewaniem, aby urządzenie było chłodne 

podczas wkładania kolejnego opakowania.  
③ PRZYCISK „VAC & SEAL”  
Najczęściej używana funkcja. Przyciśnij, aby wytworzyć próżnię w 

opakowaniu i następnie zgrzać opakowanie. Odczekaj 60 sekund przed 

kolejnym zgrzewaniem, aby urządzenie było chłodne podczas wkładania 

kolejnego opakowania.  
④ PRZYCISK „STOP”  
Przyciśnij, aby natychmiast przerwać jakikolwiek proces.  
⑤ KONTROLKI TRYBU  
Kontrolki wskazujące na pracę poszczególnych trybów urządzenia - 

SEAL / VAC-SEAL. 

 

 

WYPOSAŻENIE – VS6621  
 

① SILIKONOWY DOCISK  
Wraz z paskiem zgrzewającym ściska folię i tworzy idealny zgrzew.  
② USZCZELKA Z PIANKI  
Uszczelnia komorę próżniową aby w opakowaniu powstała idealna 

próżnia.  
③ DYSZA PRÓŻNIOWA  
Po założeniu dodatkowego węża, można tą dyszą usuwać powietrzę z 

opakowań foliowych, butelek i pojemników próżniowych. Nie blokuj jej 

podczas pracy urządzenia.  
④ KOMORA PRÓŻNIOWA  
Szczelna komora do tworzenia próżni.  
⑤ PASEK ZGRZEWAJĄCY  
Pasek zgrzewający folię. UWAGA – wysoka temperatura!  
⑥ PRZYCISK AKCESORIÓW  
Podepnij wąż próżniowy do akcesoriów i do dyszy próżniowej. Przyciśnij, 

aby usunąć powietrze z korków do butelek lub pojemników próżniowych. 

Proces sam się przerwie po osiągnięciu określonego poziomu próżni. 

 
 

 

UŻYTKOWANIE – VS6621  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Zapakuj jedzenie do opakowania i włóż otwarty 2. Zamknij pokrywę i wciśnij oba jej końce. Dźwięk 3. Proces jest zakończony gdy kontrolka zgaśnie. 

koniec folii do komory próżniowej. kliknięcia  oznacza  poprawne  zamknięcie  każdego Odblokuj  oba  końce  pokrywy  i  usuń  zgrzane 
Nie blokuj dyszy próżniowej. końca pokrywy. Możesz wcisnąć „SEAL”lub „VAC & opakowanie. 

 SEAL” aby zacząć zgrzewanie.  



PORADY - PRZECINAK NAJCZĘSTSZE PROBLEMY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otwórz pokrywę urządzenia, rozwiń pożądaną długość folii z 

rolki, przytrzymaj ją jedną ręką i przesuń przecinakiem w 

poprzek rolki aby odciąć potrzebną długość opakowania.  

 
① Nic się nie dzieje po wpięciu kabla zasilającego.  
A. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony.  
B. Upewnij się, że kabel zasilający jest poprawnie wpięty do gniazdka elektrycznego oraz urządzenia.  
② Urządzenie jest podłączone, ale nie tworzy próżni.  
A. Sprawdź, czy pokrywa urządzenia jest poprawnie zamknięta. 

B. Sprawdź, czy otwarty koniec opakowania jest poprawnie umieszczony w komorze próżniowej. 

C. Jeżeli kontrolki migają, urządzenie jest przegrzanie. Pozostaw je do ostygnięcia. 

D. Sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone. 

E. Sprawdź, czy uszczelka z pianki nie jest uszkodzona lub zdeformowana.  
③ Powietrze jest usuwanie z opakowania, ale pojawia się ponownie.  
A. Sprawdź, czy opakowanie nie ma uszkodzenia – mogło być przebite ostrym przedmiotem. 

B. Sprawdź linię zgrzania – każda nierówność może powodować nieszczelność. W przypadku znalezienia 

uszkodzenia możesz odciąć zgrzew i wykonać go ponownie. 

C. Jeżeli na zgrzewanym końcu jest wilgoć lub płyn, utnij zgrzew i wytrzyj wodę. Wybierz „MOIST 

FOOD” i zgrzej ponownie. 

D. Jeżeli jedzenie było przechowywane przez dłuższy czas i opakowanie wypełniło się gazami, może to 

oznaczać jego zepsucie i sugerowane jest wyrzucenie.  
④ Uwagi:  
1. Aby nie spowodować przegrzania urządzenia, pozwól mu ostygnąć 60 sekund przed kolejnym użyciem. 

Pozostaw otwartą pokrywę aby przyspieszyć chłodzenie. 

2. Jeżeli opakowanie się topi, pasek zgrzewający może być przegrzany. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez  
60 sekund przed kolejnym użyciem. 

3. Ze względów bezpieczeństwa, nie używaj ponownie opakowań, w których było zgrzane świeże mięso, 

ryby lub tłuste potrawy. Nie używaj ich ponownie, jeżeli były gotowane lub podgrzewane w mikrofali. 

 

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA WSKAZÓWKI  
 
Proszę przeczytać dokładnie instrukcję użytkowania przed użyciem urządzenia i postępuj 

zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa.  
1. Sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu jest zgodne z napięciem sieci.  
2. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilania lub wtyczkami (musi być 

wymieniony). Nie używaj urządzenia jeżeli działa niepoprawnie lub jest uszkodzone. 

3. Aby wyłączyć, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Nie ciągnij za kabel! 

4. Nie używaj przedłużaczy – wetknij wtyczkę bezpośrednio do gniazdka.  
5. Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem 

aby kupić nowy kabel w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. 

6. Odłącz urządzenie od zasilania, jeżeli zamierzasz je czyścić lub jest nieużywane. 

7. Nie używaj urządzenia na mokrych lub gorących powierzchniach oraz w pobliżu źródeł ciepła.  
8. Nie zanurzaj w wodzie i innych płynach żadnej części urządzenia i kabla zasilającego. 

9. Dołączony kabel jest krótki w celu uniknięcia zaplątania i przewrócenia urządzenia.  
10. Używaj tylko rekomendowanych przez producenta akcesoriów i dodatków. 

11. Używaj urządzenia tylko w celu opisanym w instrukcji, tylko w warunkach domowych.  
12. Uważnie nadzoruj dzieci podczas użytkowania jakichkolwiek urządzeń 

elektrycznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy. 

13. UWAGA! GORĄCE POWIERZCHNIE. NIE DOTYKAĆ. 

14. Odczekaj 60 sekund przed ponownym użyciem.  
15. Aby zminimalizować ryzyko porażenia, urządzenie wyposażone jest w niesymetryczną 

wtyczkę (jeden koniec jest szerszy). Wtyczka ma pasować do niesymetrycznych gniazdek tylko 

w jeden sposób. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy ją obrócić. Jeżeli dalej nie pasuje, 

skontaktuj się z elektrykiem w celu instalacji odpowiedniego gniazdka. Nie zmieniaj wtyczki! 

 
1. Nie przepełniaj opakowania. Zawsze pozostał około 7 cm 

pomiędzy zawartością a brzegiem opakowania. 

2. Wyczyść otwarty koniec opakowania z obu stron i spłaszcz go. 
3. Podczas pakowania dużego przedmiotu, przed włożeniem folii do komory, 

delikatnie rozciągnij ją na płasko w celu uniknięcia zagięć na zgrzewie. 

4. Upewnij się, że opakowanie jest suche. Wilgoć utrudnia zgrzanie folii. 
5. Delikatne jedzenie po zgrzaniu musi być schłodzone lub zamrożone w 

celu zapewnienia najlepszej świeżości. 

6. Podczas zgrzewania obiektów z ostrymi krawędziami (np. suchy 
makaron, sztućce itp.), owiń je w miękki materiał (np. papierowy ręcznik) 

aby uniknąć uszkodzenia folii. Rozważ użycie pojemnika próżniowego. 

7. Podczas używania pojemników próżniowych, zawsze zostaw 2cm 
wolnej przestrzeni na górze pojemnika. 
8. Dla lepszego rezultatu, wstępnie zamroź owoce/warzywa przed zgrzaniem.  
9. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez minutę przed następnym użyciem 

aby uniknąć przegrzania. 
10. Jeżeli nie jesteś pewien poprawności zgrzewu, utnij go i zgrzej ponownie.  
11. Dla najlepszego efektu, używaj dedykowanych folii i pojemników. 

12. Mikrofalówka: przed podgrzaniem jedzenia przebij folię aby 

umożliwić swobodny przepływ gazów. 

 

 

CZYSZCZENIE PRZECHOWYWANIE  
 
① Odłącz urządzenie od źródła zasilania. 
② Wytrzyj zewnętrzne powierzchnie wilgotną 

szmatką z mydłem. 
③ Wytrzyj komorę próżniową z pozostałości 

jedzenia suchym ręcznikiem papierowym. 

④ Wysusz dokładnie urządzenie przed 

ponownym użyciem. 

⑤ Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych 

płynach. Pilnuj, aby płyny nie dostały się do gniazdka 

zasilania w urządzeniu.  
⑥ Nie czyść urządzenia ściernymi środkami czystości 

aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia. 
 
NTC Czujnik temperatury:  
Monitoruje temperaturę urządzenia. W przypadku 

przegrzania, włącza tryb ochrony przed dalszym 

rozgrzewaniem. Sygnalizują to migające kontrolki, a 

urządzenie przestaje działać. Zgrzewarka będzie 

ponownie działać po ostygnięciu sygnalizowanym 

wyłączeniem kontrolek. 

 
 

W lodówce (5±2°C) Czas przechowywania Po zgrzaniu próżniowym 

Mięso 2-3 dni 8-9 dni 
   

Ryby i owoce morza 1-3 dni 4-5 dni 
   

Ugotowane mięso 4-6 dni 10-14 dni 
   

Warzywa 3-5 dni 7-10 dni 
   

Owoce 5-7 dni 14-20 dni 
   

Jajka 10-15 dni 30-50 dni 

W zamrażarce (-16 ~ -20°C) Czas przechowywania Po zgrzaniu próżniowym 

Mięso 3-5 miesięcy 1 rok 
   

Ryby i owoce morza 3-5 miesięcy 1 rok 

W temperaturze pokojowej (25°C) Czas przechowywania Po zgrzaniu próżniowym 

Chleb 2-3 dni 6-8 dni 
   

Ryż / mąka 3-5 miesięcy Ponad 1 rok 
   

Orzechy / Fasola 3-6 miesięcy Ponad 1 rok 
   

Liście herbaty 5-6 miesięcy Ponad 1 rok 
    



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANE TECHNICZNE:  

 

Opis Specyfikacja 
  

Numer urządzenia VS6621 
  

Napięcie zasilania AC 220-240V 
  

Częstotliwość zasilania 50Hz - 60Hz 
  

Moc urządzenia 110W 
  

Czas zgrzewania 8-12 sekund 
  

Czas tworzenia próżni i zgrzewania 10-20 sekund 
  

Poziom próżni > -60kPa 
  

Wymiary (szerokość – głębokość – wysokość) 382 mm – 104 mm – 62 mm 
  

Masa urządzenia / wraz z opakowaniem 1.05 kg / 1.33 kg 
  

 

 

DYSTRYBUTOR:  
 
 
 

BAJKOWY KUFEREK 

Agnieszka Wista 

Sułków, 354 

32-020 Wieliczka 

REGON: 122899351 

NIP: 6782698301 

 

importokazji@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do 

pojemników na odpadki komunalne. Oddaj je 

do punktu zbierania odpadów elektrycznych.  
 
Urządzenia elektryczne wyrzucone na 

terenach zielonych może spowodować wyciek 

niebezpiecznych substancji do wód 

gruntowych, następnie przedostanie się ich do 

jedzenia i spowodowanie zagrożenia Twojego 

zdrowia i życia. 
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