SADA NA VAKUOVÁNÍ POTRAVIN ALWAYS FRESH
Díky vakuování vydrží potraviny daleko déle čerstvé. Vyzkoušejte kouzlo vakuování
i vy!
Uchovávat ve vakuu můžete například ořechy, maso, sýr, luštěniny, nakrájené ovoce,
prostě cokoliv, co nestihnete v ten den sníst, ale za pár dní by už potravina nebyla
čerstvá.
Obsah balení: Vakuovačka, kolíček pro uzavírání potravin a 6 sáčků pro vakuování
Návod:
● Zasíláme 2 typy přístrojů! Jeden je na baterie, a druhý je nabíjecí.
● Na nabíjení: Přístroj propojte přiloženým kabelem s počítačem nebo se
zásuvkou pomocí adaptéru, třeba k nabíječce na telefon. Nechejte cca 2 hodiny
nabíjet, nabíjejte vždy až se přístroj zcela vybije.
● Na baterie: Do modrého vakuovacího přístroje vložte 3 kusy AAA baterie,
které nejsou součástí balení. Baterie uzavřete krytkou.
● Vakuovací přístroj má na horní části malé bílé tlačítko, které slouží k zapnutí a
vypnutí přístroje.
● Ze spodní části má vakuovací přístroj gumový nástavec, který má uvnitř otvor
– tento otvor odsává vzduch z vakuovacích sáčků.
● Zapněte přístroj a přiložte spodní nástavec na dlaň, tak vyzkoušíte, zda
vakuovací přístroj funguje.
● Na sáček, do kterého budete vkládat potravinu můžete napsat lihovkou datum,
kdy jste jídlo do sáčku vložili, pro lepší přehlednost. Lihová fixa jde pak
snadno odstranit alkoholem nebo odlakovačem.
● Nyní vložte do vakuovacího sáčku požadovanou potravinu.
● Na okraji sáčku u modrého kolečka naleznete čáru, za kterou by již potravina
sahat neměla, protože pokud by vakuovací přístroj nasál potravinu nebo
tekutinu, mohlo by dojít k jeho poškození.
● Sáček uzavřete pomocí kolíčku tak, aby modrá část sáčku opravdu

nepropouštěla otvorem vzduch.
● Vakuovací přístroj přiložte k sáčku, který leží na stole, tak, aby se dotýkala
gumová spodní část přístroje s modrým kolečkem na sáčku.
● Nyní přístroj zapněte. Lehce přístrojem tlačte sáček ke stolu, postupně se bude
odsávat vzduch.
● Jakmile sáček kompletně obklopí potravinu, je hotovo, přístroj můžete vypnout
a potravinu uložit třeba do ledničky.
● Není třeba se obávat, že se k jídlu dostane vzduch, pokud máte sáček správně
uzavřen, je vše bezpečné.
● Po vyjmutí jídla ze sáčku lze sáček opláchnout vlažnou vodou. Jakmile sáček
vyschne, můžete jej opět použít.
Upozornění: Vakuovací přístroj Always Fresh nesmí přijít do styku s vodou. Při
případném znečištění jej lze otřít vlhkým hadříkem.

