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Eestikeelne

Kujutis 1

Kujutis 2

SEADME KIRJELDUS
1. “STOP” nupp
2. “ASPIRAZIONE” nupp  

(“normale” normaalne - 
“delicata” õrn toode)

3. “ALIMENTI” nupp  
(“SECCHI” kuiv - “UMIDI” 
niiske toode)

4. “SALDA” nupp
5. “AUTO” nupp
6. Indikaatori lambid
7. Sulatusriba
8. Vaakumkamber ja vedeliku 

kogumise osa
9. Tihendid
10. Sulatustihend
11. Katte avamise nupp
12. Kate
13. Fikseerimishoovad
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GARANTII

Sellele seadmele kehtib 2-aastane garantii alates ostukuupäevast, 
mida tõendavad edasimüüja pitsat või allkiri ja samuti ostukvii-
tung, mille peab säilitama koos antud garantiidokumendiga.
See garantiiperiood vastab kehtivatele normatiivaktidele ning keh-
tib ainult juhul, kui tarbija on eraisik. „Laica” tooted on ette nähtud 
kasutamiseks olmes, mistõttu nende kasutamine äritegevuses on 
keelatud.  
Garantiii kehtib ainult tootmisdefektidele ning ei kehti olukordades, 
kui vigastused on tekkinud õnnetuste, keelatud kasutamise, hooletu-
se või väära kasutamise tagajärjel. Kasutage ainult komplekti kuulu-
vaid tarvikuid: teiste tarvikute kasutamine võib annulleerida garantii. 
Mingil juhul ärge avage seadet; kui selle avate või mingil viisil modifit-
seerite, kaotab garantii kehtivuse. 
Garantii ei kehti kasutamise käigus kuluvatele osadele, samuti pa-
tareidele, kui need kuuluvad standard komplekti. Garantii kehtib 2 
aastat alates ostupäevast. Sellisel juhul teostatakse tehnilist hooldust 
tasu eest. Teabe saamiseks garantiile vastava või tasulise tehnilise 
hoolduse kohta kirjutage info@laica.com. Kehtiva garantiiga toodete 
vahetus või remont on tasuta. Kui seade ei tööta, võtke ühendus eda-
simüüjaga; ÄRGE SAATKE midagi otse LAICA-le.
Remonditööd, millele kehtib garantii (kaasa arvatud toote või selle 
mis tahes osa vahetus) ei pikenda vahetatud toote algset garantii 
kehtivuse aega.
Tootja ei vastuta mingite vigastuste eest, mis otseselt või kaudselt on 
tekitatud inimestele, esemetele või koduloomadele seoses kasutus-
juhendi juhiste mittetäitmisega, eriti seoses seadme paigaldamise, 
kasutamise või hooldusega.
Seoses oma toodete kvaliteedi pideva täiustamisega jätab “Laica” en-
dale õiguse ilma eelneva etteteatamiseta toodet täielikult või osaliselt 
modifitseerida ning “Laica” või tema toodete edasimüüjad ei vastuta 
selle eest
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 VAAKUMPAKENDAJA –  
 KASUTUSJUHEND JA GARANTII
Lugupeetud ostja, „Laica” tänab Teid, et valisite meie toote, mille 
loomisel on järgitud rangeid teovõime ja kvaliteedi kriteeriume, et 
täielikult rahuldada Teie soove.

TÄHTIS TEAVE 
ENNE KASUTAMIST LUGEGE TÄHELEPANELIKULT 
HOIDKE KINDLAS KOHAS EDASPIDISTE TEAVETE TARVIS

See kasutusjuhend on toote lahutamatu koostisosa, mida 
peab säilitama kogu kasutusaja vältel. Seadme edasi and-
misel teisele omanikule, peab kaasa andma ka täieliku 
dokumentatsiooni. Toote ohutu ja õige kasutamise tagami-
seks lugege tähelepanelikult läbi juhised ja hoiatused kasu-
tusjuhendis, sest selles on tähtis teave ohutuse, kasutamise 
ja hoolduse kohta. 

 Kui kaotate kasutusjuhendi või vajate täiendavat teavet ja 
selgitusi, võtke palun ettevõttega ühendust järgmisel aad-
ressil: Laica S.p.A. Viale del Lavoro, 10 – Fraz. Ponte – 36021 
Barbarano Vicentino (VI) – Italy – Tel +39 0444.795314 - 
795321 - Faks +39 0444.795324 - www.laica.com

SÜMBOLITE SELGITUS

 Hoiatus  Keeld  Tootekategooria

TURVAJUHISED

 • Enne kasutamist veenduge, et seade on terviklik ning sellel ei ole 
silmnähtavaid vigastusi. Kahtluste korral ärge kasutage seadet ning 
pöörduge jaemüüja poole.
 • Hoidke plastkotte lastele kättesaamatus kohas: lämbumisrisk.
 • Enne seadme kasutamist veenduge, et voolupinge vastab seadme 
põhjal olevale plaadile märgitud pingele.
 • Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud eesmärgil ning ainult ka-
sutusjuhendis selgitatud viisil. Mis tahes teisel viisil kasutamine on 
väär ning ohtlik. Tootja ei vastuta kahjumite eest, mis on tekkinud 
mittevastava või väära kasutamise tagajärjel.
 • Seda seadet tohivad kasutada 14-aastased või vanemad lapsed.
 • Seda seadet ei tohi kasutada või teostada selle tehnilist hooldust 
piiratud füüsiliste, sensoorsete või psüühiliste võimetega või ilma 
vastavate teadmisteta isikud ilma nende ohutuse eest vastutava 
täiskasvanu järelvalveta. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

 MINGIL JUHUL ärge jätke sisselülitatud seadet järelvalveta. Pärast 
kasutamist lülitage seade välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.

 • Seadme rikke ja/või tõrke tekkimisel lülitage seade viivitamatult 
välja ning ärge üritage probleemi omal jõul lahendada. Remondiga 
seotud küsimustega pöörduge alati jaemüüja poole.

 ÄRGE ÜHENDAGE ega ÜHENDAGE LAHTI, samuti ÄRGE KASUTAGE 
seadet märgade või niiskete kätega.

 ÄRGE TÕMMAKE voolujuhet või seadet ennast, et seda vooluvõr-
gust lahti ühendada.

 • Käsitsege seadet ettevaatlikult, kaitske põrutuste, järskude tempe-
ratuurimuutuste, niiskuse, tolmu, otsese päikese ja soojusallikate 
mõju eest.
 • Ühendage seade pistikupesast lahti kohe pärast kasutamist ning 
alati enne puhastamist.
 • Elektrilise seadme vette kukkumisel ärge üritage seda välja võtta, 
vaid tõmmake viivitamatult toitejuhtme pistik seinakontaktist 
välja.

 Hoiatus! Mingil juhul ÄRGE MUUNDAGE toitejuhet. Kui see on 
rikutud, pöörduge jaemüüja poole.

 • Harutage toitejuhe täielikult lahti ja hoidke seda soojusallikatest 
eemal.

 Mingil juhul ärge kasutage adaptereid toitepingele, mis erineb 
seadme allosal oleval tehniliste andmete kleebisel näidatud pin-
gest.

 • See seade ei ole vedelikukindel.
 ÄRGE PUUDUTAGE sulatusriba, kui seade on sisse lülitatud. Põle-

tusrisk.
 MINGIL JUHUL ärge leotage seadet vees või muus vedelikus.

 HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST

 • Ekstreemsetes kasutustingimustes (pinge ületab 10% võrra nomi-
naalpinget ja temperatuur on umbes 40°C) võib seadme intensiivne 
kasutamine aktiveerida automaatse soojuskaitse funktsiooni. Selli-
sel juhul laske seadmel jahtuda, enne kui uuesti käivitate.

 Ärge teostage vaakumpakkimise tsükleid järjestikku üle 
10 korra. Selle limiidi ületamisel võib aktiveeruda sead-
me automaatse soojuskaitse funktsioon (sulatuskordade 
vahel on soovitav oodata vähemalt 60 sekundit).

 • Kasutage seadet ainult nende kottide ja tarvikutega, millega on 
varustanud tootja.

 ÄRGE HOIDKE vaakumpakendajat lukustatud fikseerimishooba-
dega.

 • Jätke umbes 8-10 cm vaakumisse pakendatava toote ja kotiava 
vahele.
 • Seade ei ole ette nähtud professionaalseks kasutamiseks, vaid ai-
nult olme vajadusteks.
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PROBLEEMIDE VÄLTIMINE

Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Seade ei tööta.  • Seade ei ole 

ühendatud vahel-
duvvooluvõrku.

 • Ühendage seade 
vahelduvvooluvõrku.

 • Lülitus sisse soojus-
kaitse funktsioon.

 • Laske seadmel 
vähemalt 30 minutit 
jahtuda, siis lülitage 
uuesti sisse.

Seade ei loo 
kotis täielikku 
vaakumit.

 • Kott võib olla katki.  • Veenduge, et kott on 
terve või vahetage see. 
Katke kõik eenduvad 
servad pabersalv-
rätikuga.

 • Kott ei ole õigesti 
asetatud vaa-
kumkambrisse ja 
vedeliku kogumise 
osasse.

 • Asetage kott nii, nagu 
selgitatakse osas 
“Kasutusjuhendid – 
kasutamine kottidega”.

 • Sulatusriba võib 
olla ülekuumene-
nud. Nii juhtub, kui 
sulatamist teosta-
takse lühikese aja 
vältel palju kordi 
järjest.

 • Oodake mõni minut, 
kuni sulatusriba jah-
tub. Jätke sulatuskor-
dade vahele vähemalt 
60 sekundit.

Vaakum ei säili 
kotis pärast 
koti kinnisula-
tamist.

 • Kott võib olla katki.  • Veenduge, et kott on 
terve või vahetage see. 
Katke kõik eenduvad 
servad pabersalv-
rätikuga.

 • Koti serv ei ole 
puhas.

 • Veenduge, et 
sulatuskoht ei ole 
määrdunud, seal ei 
ole puru, rasva jne. 
Avage kott ja proovige 
veel kord.

Kott sulab 
ning ei ole 
õigesti kinni 
sulatatud.

 • Koti sulatamise 
tsoon ei ole puhas 
ja sirge.

 • Veenduge, et kott on 
seestpoolt puhas ning 
sirgeks tõmmatud.

SEADMEST VABANEMINE

 Seadme allosal olev sümbol viitab kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete liigiti kogumisele (Direktiiv 
2012/19/EK-EEIA).

Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda olmeprügisse, vaid 
viige vastavasse kogumiskohta või andke edasimüüjale, kui ostate 
sama tüüpi uue seadme, mida kasutate samade funktsioonidega. Kui 
utiliseeritava seadme mõõt on väiksem kui 25 cm, võib selle viia tagasi 
jaemüügi kohta, mille pindala on suurem kui 400 m², ning siis ei pea 
ostma uut sarnast seadet.
Elektri- ja elektroonikaseadmete liigiti kogumine toimub vastavalt 
Euroopa keskkonnakaitse poliitikale, et kaitsta keskkonda ning pa-
randada selle kvaliteeti, vältides võimalikku kahjulikku mõju inimeste 
tervisele, mida võivad põhjustada sellistes seadmetes leiduvad kahju-
likud ained või seadmete ja nende osade väär kasutamine.
Tähelepanu! Elektri- ja elektroonikaseadmetest väär vabanemine võib 
olla karistatav.

  See seade on ettenähtud kasutamiseks olmes. 
 Vastavus, mida kinnitab CE märgis seadmel, kehtib

EMÜ direktiivile 2004/108 elektromagnetilise ühilduvuse kohta ja 
EMÜ direktiivile 2006/95 elektriseadmete kohta, mis on ettenähtud 
kasutamiseks teatud pinge piirides. See toode on elektrooniline seade, 
mis on testitud, tagamaks, et vastavalt praegustele tehnilistele tead-
mistele see ei häiri lähedalasuvate seadmete tööd (elektromagnetiline 
ühilduvus) ning selle kasutamine on ohutu, kui see toimub vastavalt 
kasutusjuhendi juhistele. Kui seade ei tööta normaalselt, katkestage 
selle kasutamine ning vajaduse korral võtke ühendus tootjaga.



EE VAAKUMPAKENDAJA

4

SEADME KIRJELDUS (vt kujutis 1)

1. “STOP” nupp
2. “ASPIRAZIONE” nupp (“normale” normaalne - “delicata” õrn toode)
3. “ALIMENTI” nupp (“SECCHI” kuiv - “UMIDI” niiske toode)
4. “SALDA” nupp
5. “AUTO” nupp
6. Indikaatori lambid
7. Sulatusriba
8. Vaakumkamber ja vedeliku kogumise osa 
9. Tihendid
10. Sulatustihend
11. Katte avamise nupp
12. Kate
13. Fikseerimishoovad

FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS
1. “STOP” nupp: kui seade on käivitatud, siis vajutades seda nuppu, 

katkestatakse eelnevalt valitud funktsioon.
2. “ASPIRAZIONE” nupp: selle nupu vajutamisel saab valida sead-

me imemisjõu sõltuvalt pakendatavast tootest:
 • “NORMALE” imemine: kõikidele teist liiki toodetele;
 • “GENTLE” (“DELICATA”) imemine: õrnadele/habrastele too-
detele, nt puu- ja köögiviljadele.

3. “ALIMENTI” nupp: selle nupu vajutamisel saab valida kinnisulata-
mise aja sõltuvalt pakendatavast tootest:
 • “DRY” tooted (“ALIMENTI SECCHI”): näiteks leib, pasta, küp-
sised ja teised tooted, mille puhul on vajalik lühem kinnisula-
tamise aeg;
 • “WET” tooted (“ALIMENTI UMIDI”): näiteks liha, puu- ja köö-
giviljad jne, vedelikku sisaldavad tooted, mille puhul on vajalik 
pikem kinnisulatamise aeg.

4. “SALDA” nupp: kui vajutate seda nuppu:
 • teostab seade kinni sulatamist;
 • õhu välja imemine katkestatakse ja kott sulatatakse automaat-
selt kinni.

5. “AUTO” nupp: kui vajutate seda nuppu, imeb seade automaatselt 
kotist õhu ja sulatab koti kinni.

6. Indikaatorite lambid: näitavad valitud funktsiooni (imemisjõud 
ja kinnisulatamise aeg).

7. Sulatusriba: sulatab koti kinni.
8. Vaakumkamber ja vedeliku kogumise osa: koht, kuhu aseta-

takse koti avatud ots, et imeda välja õhk ja vedelikujäägid.
9. Tihend: tagab hermeetilise sulgemise vaakumkambris, et luua 

kottides vaakum.
10. Sulatustihend: tagab koti kleepumise sulatusribale.
11. Katte avamise nupud: katte lahti haakimiseks.
12. Kate: tagab tiheda sulgemise, mis on vajalik vaakumi loomiseks 

kotis.
13. Fikseerimishoovad: lukustavad katte seadme aluse külge.

TEHNILISED ANDMED
 - Pinge: 220-240 V vahelduvvool, 50 Hz
 - Võimsus: 110 W
 - Kasutustingimused:+10°C +40°C; suhteline niiskus ≤85%
 - Hoiukeskkonna tingimused: +10°C +50°C; suhteline niiskus ≤ 85%

 Komplekti kuuluvad kotid ja rullid on ette nähtud ainult toidu-
ainetele.

KASUTUSJUHISED

ETTEVALMISTAMINE
 • Enne iga kasutust puhastage seade hoolikalt vastavalt juhistele 
osas „Hooldus”.
 • Asetage seade lamedale kõvale pinnale, vabastades töötsooni 
seadme ümber ning jättes piisavalt ruumi säilitatavate toodetega 
kottidele.
 • Ühendage seade vahelduvvoolu kontakti ja veenduge, et süttivad 
“ASPIRAZIONE NORMALE” ja “ALIMENTI SECCHI” nuppude indikaa-
torid.
 • Pange säilitatavad tooted ühtlaselt kotti. Veenduge, et koti pikkus 
ületab 8 cm võrra säilitatava toote pikkuse.
 • Tõstke kate üles.

 Imemisjõu ja kinnisulatamise aja võib valida vastavalt pakenda-
tavale tootele (vt osa “Funktsioonide kirjeldus”). Seadme auto-
maatsed seadistused on “Normal suction” (normaalne imemis-
jõud) ja “Dry foods” (kuivad tooted).

 Pärast imemisvõimsuse ja kinni sulatamise aja muutmist säilita-
takse uued seadistused mälus kuni seade ühendatakse vooluvõr-
gust lahti.

KASUTAMINE KOTTIDEGA
1. Pange koti avatud ots vaakumkambrisse nagu näidatud kujutisel 2.  

Kasutades „Laica” kotte koodidega VT3500, VT3501, VT3502, 
VT3503 ja VT3504, samuti „Laica” rulle koodidega VT3505, VT3508 
ja VT3509, asetage kott sileda poolega alla. Veenduge, et koti si-
semus sulatuskohas on puhas ning ilma toidujääkideta. Kott peab 
olema sirgeks tõmmatud ja kortsudeta.

2. Laske kate alla ja vajutage mõlema käega tugevasti katet mõle-
malt poolt, haakides kokku kaks fikseerimishooba seadme allosal 
kuni kostab klõpsatus.

3. Vajutage nuppu “AUTO”, et alustada õhu imemist. Pärast imemise 
lõppemist oodake umbes 4-5 sekundit, et seade saaks koti kinni 
sulatada.

4. Vajutage mõlemat katte vabastamise nuppu ja tõstke kate üles.
5. Veenduge, et kott on kinni sulatatud, seejärel hoidke seda külm-

kapis, külmutuskambris või sahvris.
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KASUTAMINE RULLIDEGA
Rull võimaldab valmistada säilitatavale toiduainele sobiva pikkusega 
koti.
1. Määrake koti pikkus vastavalt säilitatava toote pikkusele, lisades 

vähemalt 8 cm.
2. Lõigake teravate kääridega soovitud pikkusega tükk.
3. Asetage üks koti avatud otstest sulatusribale. Kasutades “Laica” 

rulle koodiga VT3505, VT3508 ja VT3509, asetage sileda poolega 
alla.

 Jälgige, et kott ei ulatuks väljapoole vaakumkambrit ja vedeliku 
kogumise osa või sulatustihendile. Veenduge, et kott on sirgeks 
tõmmatud, puhas ning ei ole keerdus.

4. Laske kate alla ja vajutage mõlema käega tugevasti katet mõle-
malt poolt, haakides kokku kaks fikseerimishooba seadme allosal 
kuni kostab klõpsatus.

5. Vajutage nuppu “SALDA”, et alustada kinnisulatamist. Seade imeb 
umbes 3 sekundit õhku välja, seejärel sulatab koti kinni.

6. Oodake umbes 4-5 sekundit, siis vajutage kahte katte avamise 
nuppu.

7. Kontrollige, kas kate on hermeetiliselt suletud.
8. Tehke nii, nagu on selgitatud osas “ETTEVALMISTUS” ja “KASUTUS-

JUHISED – KASUTAMINE KOTTIDEGA”.

MANUAALNE VAAKUMPAKENDAMINE
Õhu täielik välja imemine automaatses režiimis võib kokku suruda 
õrnad/haprad tooted (näiteks marjad, leivakõrsikud, köögiviljad jne). 
Taolistel juhtudel võite kasutada manuaalset vaakumpakendamist, et 
vajaduse korral katkestada õhu välja imemine.
1. Pange koti avatud ots vaakumkambrisse nagu näidatud kujutisel 2.  

Kasutades „Laica” kotte koodidega VT3500, VT3501, VT3502, 
VT3503 ja VT3504, samuti „Laica” rulle koodidega VT3505, VT3508 
ja VT3509, asetage kott sileda poolega alla. Veenduge, et koti si-
semus sulatuskohas on puhas ning ilma toidujääkideta. Kott peab 
olema sirgeks tõmmatud ja kortsudeta.

2. Laske kate alla ja vajutage mõlema käega tugevasti katet mõle-
malt poolt, haakides kokku kaks fikseerimishooba seadme allosal 
kuni kostab klõpsatus.

3. Vajutage nuppu “AUTO”, et alustada õhu välja imemist. Jälgige 
tähelepanelikult õhu välja imemist kotist ning vajalikul hetkel 
katkestage vaakumpakendamine, vajutades nuppu “SALDA”.

4. Oodake umbes 4-5 sekundit, kuni seade koti kinni sulatab, siis va-
jutage kahte katte avamise nuppu.

5. Tõstke kate üles ja kontrollige, kas kott on hermeetiliselt suletud.

VEDELIKE VAAKUMPAKENDAMINE
Vaakumpakendamise kasutamiseks vedeliku säilitamisel peab vedeli-
ku esmalt külmutama. Pange vedel toode vastavasse nõusse ja hoidke 
umbes 12-18 tundi külmikus, siis võtke külmikust ja pange vaakum-
pakendamise kotti. Imege õhk välja ja sulatage kott kinni, nagu selgi-
tatakse osas „Kasutusjuhised – kasutamine kottidega”, seejärel pange 
kott külmikusse.

HOOLDUS

 • Enne seadme puhastamist peske hoolikalt käed.
 • Enne ja pärast kasutamist puhastage seadet kuiva või veidi niiske 
lapiga, ärge laske vedelikul seadmesse sattuda.
 • Pärast iga kasutuskorda eemaldage pehme lapiga igasugused nai-
loni (koti) jäägid, tehke seda ettevaatlikult, et mitte tekitada vigas-
tusi. Puhastage sulatusriba ainult siis, kui see on jahtunud.
 • Pärast iga kasutuskorda puhastage niiske lapiga kõik jäätmed ime-
mis- ja vedeliku kogumise osast.
 • Mingil juhul ärge kasutage kemikaale või abrasiivseid materjale.
 • Hoidke seadet jahedas kuivas kohas.
 • Et mitte kahjustada sulatusriba ja tihendeid, ärge pange 
seadet hoiule, kui kate on fikseerimishoobadega alusele 
kinnitatud.
 • Jaemüüjal on saadavad sellised osad: sulatustihend ja tihendav 
tihend: kood AHI014.


