
 

HASZNOS TANÁCSOK 
a  LAICA  VT31080 as külső kamrás házi használatra készült vákuumozó 

hegesztő készülék használatához. 

Kérjük figyelmesen olvassa  el az alábbiakat és alkalmazz a készülék 
használat során annak érdekében, hogy minél nagyobb hasznára 

válhasson ez a készülék a mindennapokban.
 

.  
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VT31080

•Automatikus  működés 
•Kompakt méretek és működés  
•1 pumpa  
•Túlmelegedés elleni védelem.   
•Vákuum képző  negatív nyomás ( kb.) -
0.75 bar 

•Vákuumozó/ folyadék gyűjtő kamra 
•Tartozék :10  Vákuum tasak ( 25x30 cm)
•Max.  hegesztési szélesség : 25 cm
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Javasolt vákuum tasakok: VT3501, VT3504,  VT3508,VT3506-07   

Folyamat követő indikátor 
ledek : POWER –FREE HAND 
-SEAL 

Elszívó csonk  



A VT31080-as  külső kamrás vákuumozó hegesztőhöz 
kizárólag  légcsatornás vákuum tasakot használjon   
 
Miért fontos légcsatornás tasakot használni?

A készülékek működési elve, hogy a lezárandó tasaknak 
nyitott száját – sima belső felület lefelé, bordázott felfelé 
- felül bele kell helyezni a készülék vákuum kamrájába, majd 
a fedőt lenyomva tartani a a FREE-HAND jelzésig .
 
Mivel a vákuum kamrát légtömítő szalag veszi körül, ezért 
belátható, hogy a nem légcsatornás (belső bordázott ) 
tasakot használunk akkor pl. egy hagyományos  tasak két 
oldala összeragad így nem lehet elszívni belőle a 
levegőt .
A hagyományos tasak hegesztés során  - túl nagy hő  
miatt –  ráéghet a hegesztő szálra, amely a hegesztő 
szálon található szigetelés sérüléséhez, majd ezt  követően 
a sérült helyen  (képen jelzett sérült felület) lyukat éget 
bármely, még a gyári  tasakra is.
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Tasak mérete: fontos, hogy olyan méretű tasakot válasszon, vagy készítsen el a  roll kiszerelésű tömlőből, 
hogy  a tasakba helyezett élelmiszer, illetve a  hegesztési csík között min. 8 cm távolság maradjon.
Ez garantálja, hogy a tasak nyitott szája nem válik gyűrötté és kisimítható.
 
Amennyiben kevesebb a hely a tasak szája gyűrődhet, ebben az estben nem garantálható a tökéletes 
levegő elszívás, vagy a fedő nem zárható le tökéletesen.  Valamint  levegőt szívhat a készülék, ezért nem 
indul be a lehegesztés.  
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Tasak elhelyezése vákuumozás és lehegesztés esetén. 
Vákuum csomagolás és lehegesztés esetén  a tasak nyitott száját (belső sima oldallal lefelé, bordázott 
felfelé)  helyezze  a készülék elszívó kamrájába úgy, hogy teljesen sima legyen a tasak nyitott szája. 
Ez úgy garantálható amennyiben betartjuk a min. 8 cm-es távolságot a hegesztési felület és a 
csomagolandó termék között.  
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Tasak elhelyezése csak hegesztés esetén. 
Erre akkor lehet szükség, amikor a két végén nyitott tömlőt méretre vágta és az egyik nyitott  oldalát kívánja 
lezárni. 
A tasak nyitott oldalát helyezze a készülék hegesztési felületére (FIGYELEM: Ne érjen bele a vákuum 
kamrába a tasak nyitott vége, mert akkor folyamatosan levegőt szív a készülék, ezért nem indul be  a 
lehegesztés).
Figyeljen arra, hogy teljesen sima legyen a  tasak lezárandó felülete. 
A fedő lezárást követően (rögzítő fülek is zárva vannak) beindul az elszívó motor, de csak a vákuum 
kamrában lévő kevés levegőt szívja el a készülék (rövid idő pár másodperc) és ezt követően megkezdi a 
készülék  a lehegesztést .   
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A VT3108- es  készülékek esetében a fedőt kézzel kell 
lenyomva tartani (nincsenek zárókarok).   
 
A tasak legyen kiterítve és ráncoktól mentes a hegesztési 
felületen. Engedje le a fedelet és mindkét kézzel 
határozottan nyomják a fedél két szélső oldalát lefelé,  ekkor 
az automata levegő elszívás megindul. (POWER  led 
világít).

Amikor már annyi levegőt elszívót a tasakból a készülék  
hogy vákuum képződött, ekkor  a „FREE HAND  led világít,  
elengedheti a  fedőt nem kell továbbiakban azt lefelé 
nyomnia. 
A készülék elvégzi a további elszívást, illetve megkezdi 
lehegesztést (SEAL led világít).    

Várjon addig amíg a POWER led kivételével a többi indikátor 
led elalszik, ekkor kész a lezárt tasak. Nyomja meg hosszan 
a vákuum mentesítő gombot, a készülék fedele nyithatóvá 
válik. 
 
Amennyiben a „FREE-HAND ” led nem kezd el világítani 
(tasak méretétől függően 30-60 másodpercen belül,   akkor 
folyamatosan levegőt szív valahonnan a készülék. Lehet, 
hogy a tasak lyukas, vagy gyűrött a nyitott szája, vagy nem 
nyomja elég erővel a fedelet lefelé . 
Igazítsa meg a nyitott szájrészt vagy válaszon új tasakot. 
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Amennyiben nedves, vagy zsíros ételt kíván csomagolni 

(húsok,szalonna..stb)  két megoldást javaslunk:

1.) Miután az ételt a tasakba helyezte  törölje szárazra a tasak 
belső oldalait a hegesztési felületeken.  
 
2.) Tekerje vissza a betöltés előtt a tasak száját, majd miután bele 
helyezte a csomagolandó élelmiszert, hegesztés előtt tekerje 
vissza a tasakot. 
  
Azért fontos ez, mert amennyiben zsíros marad hegesztési felület 
akkor nem garantálható a tökéletes lehegesztés. 
 
Amikor nagy nedvesség tartalmú (pl. hús, vagy gyümölcs )  
étel kíván vákuum csomagolnia amiből az elszívás közben túl sok 
nedvesség szívhat el a készülék - ebben az esetben szintén 
nedvessé válhat  a hegesztési felület amely nem biztosítja a 
tökéletes lehegesztést.

MEGOLDÁS:
Előzetesen törölje át az ételt  itatós papírral, vagy ha ez nem elég 
előzetesen  hűtse / enyhén fagyassza le az ételt. 
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