
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FS 1014

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις 

οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την 
εσωτερική συσκευασία.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη 
χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη 
μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε 
οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η 
συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.

- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την 
πρίζα (τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα 
προσαρτημένα εξαρτήματα.

- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους 
κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν 
έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει 
φθορά.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ιδίου 
τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή 
από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

Παιδιά και ευπαθή άτομα
- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία 

(πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία, κίνδυνος ασφυξίας!
Προκειμένου να προστατεύσετε τα παιδιά ή τα ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίβλεψη. Αυτή 
η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.  Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με αυτήν.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων
1 Καπάκι
2 Περίβλημα
3 VACUUM Ενδεικτική λυχνία «Αναρρόφηση»
4 SEAL Ενδεικτική λυχνία «Θερμοκόλληση»
5 Ακροφύσιο αναρρόφησης
6 Σύρμα θερμοκόλλησης
7 Έλασμα θερμοκόλλησης
Κρυμμένα
Λήψη καλωδίου

Αρχική λειτουργία
Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας από το εσωτερικό. Βγάλτε τις κολλητικές ταινίες από το ρόλο 
ζελατίνας.



Λειτουργία
1. Βάλτε το βύσμα σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα, 230V/50Hz.
2. Προκειμένου να διαμορφώσετε μια σακούλα από το ρολό ζελατίνας, ξετυλίξτε το απαραίτητο μέρος 

(max. 29 cm) και χωρίστε το με τη θερμοκόλληση (διάγραμμα C+F).
3. Γεμίστε την σακούλα.
4. Αφαιρέστε τον αέρα από την σακούλα με την αναρρόφηση και έπειτα κολλήστε την.

Αφαίρεση του αέρα με την αναρρόφηση
- Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε το ακροφύσιο αναρρόφησης στην σακούλα. Το πάνω και το κάτω 

σημείο της σακούλας πρέπει να είναι οριζόντια στην αφρώδη άκρη δίπλα από το ακροφύσιο 
αναρρόφησης (διάγραμμα D).

- Κλείστε το καπάκι και πιέστε μόνο την αριστερή άκρη του καπακιού προς τα  κάτω. Ο αέρας έχει 
απορροφηθεί από την σακούλα. Προειδοποίηση! Σιγουρευτείτε ότι δεν απορροφήθηκε κανένα υγρό 
(διάγραμμα E).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι δεν απορροφήθηκε καθόλου υγρό.

Θερμοκόλληση
- Πιέστε το κέντρο του καπακιού προς τα κάτω. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φωτίζει όταν η συσκευή 

λειτουργεί "VACUUM” και η πράσινη για τη θερμοκόλληση "SEAL".
- Μόλις η πράσινη λυχνία σβήσει το καπάκι μπορεί να ανοιχτεί. Η λειτουργία θερμοκόλλησης έχει 

ολοκληρωθεί (διάγραμμα G).
- Ήπια απελευθερώστε και τα δύο μέρη της ζελατίνα από το σύρμα θερμοκόλλησης (διάγραμμα G).
Σημείωση! Βραχυπρόθεσμη λειτουργία: 13 δευτερόλεπτα on, 54 δευτερόλεπτα off

Καθαρισμός
• Αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου 

κρυώσει.
• Μην χρησιμοποιείτε σύρματα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
• Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά καθαριστικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κάτω υπό καμία περίσταση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για να την καθαρίσετε. Αυτό 
θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή μια πυρκαγιά.

Περίβλημα
Μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα μόνο με ένα υγρό ή ξηρό ύφασμα.

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο 
πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια.
Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"
Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που 
παρέχονται για τη διάθεσή τους.


