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Vakuová balička VI-VAC260 

 
 

POSTUPOVÁNÍ PŘED INSTALOVÁNÍM 
1. Vyjměte baličku z dřevěné skříně a odšroubujte horní a jednu z bočních stěn.  
2. Vyjměte z komory baličky provozní materiály. Nalijte olej do dávkovače oleje. 
3. Odšroubujte zadní destičku spotřebiče, přišroubujte šroub ‘14’ nacházející se pod čerpadlem, úplně 
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odšroubujte šroub uprostřed čerpadla a nalijte cca 50% oleje z dávkovače. Níže uvedené výkresy 
představují tyto kroky. 

 
4. Pokud se spotřebič dříve nacházel v chladné místnosti (méně než 5ºC) ponechte ji na cca hodinu bez 

uvedení do chodu.  
5. Připojte kabel do instalace.  
6. Nastavte spínač (v zadní části spotřebiče) do polohy ON (zapnuté).  

 

INSTALOVÁNÍ 

7. Před uvedením do chodu, pečlivě přečtěte návod k obsluze týkající se zásad činnosti a bezpečnostních 
opatření.  

8. Přesvědčte se, zda hladina oleje je minimálně na ½ anebo 1/3 výšky okénka). Pokud spotřebič pracuje, 
olej nemůže dosahovat níže než 1/3 výšky. Nepřehánějte naplňování, protože může dojít k přelití oleje.  

9. Spotřebič ustavte do vodorovné polohy v dobře vyvětrané a osvětlené místnosti, bez přístupu toxických 
plynů anebo silného prášení.  

10. Přesvědčte se, zda je spotřebič uzemněn.  
11. Vždy zkontrolujte před zapnutím spotřebiče, zda je horní víko otevřené.  

 
UVEDENÍ DO CHODU  
 

1. Zapněte spotřebič - rozsvítí se dioda označená PROCES V PRŮBĚHU (trvá to od několika sekund až 
několik  minut). V této době není možná změna v nastaveních spotřebiče.  

2. Stlačte tlačítko NASTAVENÍ, po čemž se rozsvítí se dioda signalizující nastavení úrovně vakua. 
Nastavte požadovanou hodnotu stlačujíce tlačítka ZVĚTŠIT a ZMENŠIT. Časový rozsah je 0-99 
sekund.  

3. Stlačte tlačítko NASTAVENÍ, po čemž rozsvítí se dioda signalizující nastavení úrovně svařování sáčků. 
Nastavte požadovanou hodnotu stlačujíce tlačítka ZVĚTŠIT i ZMENŠIT. Časový rozsah to 0-3,5 
sekund. Prodlužování svařovací doby obalů musí probíhat postupně. 

4. Stlačte tlačítko NASTAVENÍ, po čemž rozsvítí se dioda signalizující nastavení úrovně chlazení. 
Nastavte požadovanou hodnotu stlačujíce tlačítka ZVĚTŠIT i ZMENŠIT. Časový rozsah to 0-9,9 
sekund.  

5. Stlačte tlačítko NASTAVENÍ, po čemž zhasne dřívější dioda, na displeji se ukáže nápis ED.  
6. Stlačte tlačítko TEPLOTA SVAŘOVÁNÍ pro nastavení síly s jakou má spotřebič svařit vakuový sáček 

(silně/středně /slabě).  
 
POZNÁMKA: aby se proces začal, je nutné uzavřít víko a stlačit tlačítko 
NASTAVENÍ, aby se ukázal nápis ED. 
 
 
POZOR: není dovoleno blokovat otvor průtoku vzduchu v komoře. 

 

 

NÁVOD K ČINNOSTI VAKUOVÉHO BALENÍ 
 
1. Zapněte napájení a připravte sáček do vakuového balení.  
2. Nastavte parametry procesu, jak rovněž teplotu (body 8-12 části INSTALOVÁNÍ).  
3. Umístěte vakuový sáček spolu s obsahem v komoře kladouce jeho otevřený konec na svařovací liště. 

Uzavřete sáček kovovou sponkou. Přesvědčte se, zda sáček celou délkou položený na svařovací liště, a 
že folie není na svaru zahnutá. 
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4. Uzavřete akrylové víko, proces se začne automaticky. Je možné zvolit zabezpečení víka dodatečnou 
blokující sponkou.  

5. V průběhu činnosti komora vytvoří podtlak, který nepřipustí samovolné otevření víka. Všechny procesy 
probíhají ve stavu vakua, displej a hodiny ukazují aktuální proces (zbývající čas do konce vytvoření 
úplného vakua, poté dobu svařování a následně dobu chlazení).  

6. Po ukončení cyklu, je vzduch vrácený do komory, víko se automaticky otvírá. Pokud byla použita 
blokující sponka, víko se samostatně neotevře. V takovém případě odblokujte sponku. 

7. V případě nutnosti stlačte tlačítko STOP, aby zastavit proces vakuového balení. Komora při ukončení 
procesu se naplní vzduchem, víko se otevře po ukončení procesu.  

 

POZOR 
 
1. Neuvádějte spotřebič do chodu bez vakuového sáčku uvnitř. Pokud se ano stane, výhřevný element 

se rychleji opotřebuje.  
2. Vypněte spotřebič a vyjměte napájecí kabel, pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz.  
3. Ukazatel vakua může ukazovat jiné hodnoty v různých podmínkách. Ve velké nadmořské výšce 

jsou údaje na měřiči nižší.  
4. Nepoužívejte vakuové sáčky, které v průběhu svařování vylučují toxické – používejte 

doporučované sáčky r Vacuum Bags.  
5. Spotřebič musí být přepravovaný ve vodorovné poloze. Doprava musí probíhat v souladu 

s návodem umístěným na obale.  
6. Spotřebič musí být přechovávaný na suchém, vzdušném místě v pokojové teplotě.  
7. Věnujte zvýšenou pozornost při automatickém otevírání akrylového víka – možnost úderu 

otevírajícím se víkem. 
8. Neprovádějte opravy bez konsultace s profesionálním servisem.  
9. Používejte náhradních částí připojených k spotřebiči anebo doporučovaných výrobcem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ - UŽITEČNÉ DODATEČNÉ INFORMACE: 
 
 
Otázka: Jak velmi se prodlužuje termín minimální trvanlivosti výrobků vakuově zabalených? 
Odpověď: Zpravidla se termín minimální trvanlivosti výrobků prodlužuje 3x - 5 x. Ale závisí to od charakteru 
výrobku, předcházejícího s ním zacházení, teploty přechovávání, podmínek před i po zabalení, apod.  
 
Otázka: Jaké jsou přednosti vakuového balení výrobků? 
Odpověď: Přednosti vakuového balení výrobků jsou velmi početné, m. j.: prodloužená minimální trvanlivost, 
bez změny výrobku, bez ztráty hmotnosti výrobku spojené vypařováním, možnost snadného označení výrobku 
(datum, hmotnost, termín minimální trvanlivosti, určení), výrazné snížení činnosti aerobních bakterií, snadnější 
přechovávání a kontrola výrobků, redukce nákladů spojená s možností delšího přechovávání výrobků, možnost 
skladování ve velkém množství, výborný vzhled zabaleného výrobku, větší zajištění výrobku před znečištěním,  
snadnější přeprava výrobku, zvýšené hodnocení kvality zákazníky a konzumenty.  
 
Otázka: Jaký vliv na svařování sáčku má nastavení teploty svařování?  
Odpověď: Nastavení teploty svařování (silně/středně/slabě) je spojené s funkcí svařování, jestliže tedy 
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nastavíme svařování na nízkou úroveň (1-2sek), tehdy musí být nastavení teploty na úrovni středně/silně, jestliže 
ale nastavíme svařování na vysokou úroveň (více než 3-4sek), tehdy musí být nastavení teploty na úrovni 
středně/slabě. V každém případě na jednom sáčku vyzkoušejte nastavení.  
 
Otázka: Jak zvolit příslušnou dobu vakua pro danou velikost vakuového sáčku na dobu evakuování do dané 
velikosti sáčku a baleného výrobku? 
Odpověď: Čím menší výrobek balíme vakuově, tím větší dobu generování vakua musíme nastavit. Zpravidla 30 
sekund postačí, aby důkladně zabalit výrobek hmotnosti cca 300g v sáčku malé velikosti (16/23cm). Mimo to, ne 
vždy potřebujeme vytvořit velmi vysoký stav vakua – když potřebujeme zabezpečit výrobek bez vytvoření 
velkého vakua, postačí více než deset a dokonce i několik sekund na nastavení doby vakua. Vždy je nutné 
provést zkoušku a eventuálně výrobek znovu zabalit. 
 
Otázka: Je možné vakuově balit tekutiny/omáčky? 
Odpověď: Ano, je možné vakuově balit tekutiny anebo omáčky.  
 
Otázka: Mohu zmenšit sáček, aby ho přizpůsobit k malému výrobku? 
Odpověď: Ano, můžete odstřihnout nůžkami anebo odříznout nožem otevřenou část sáčku. 
 
Otázka:  Nahrazuje vakuové balení přechovávání výrobku v chladničce anebo mrazničce? 
Odpověď: Ne, vakuové balení nenahrazuje přechovávání výrobku v chladničce anebo mrazničce, ale prodlužuje 
období trvanlivosti, pokud je přechováván v odpovídající teplotě.  
 
Otázka: Musí se balička rozehřát před uvedením do chodu? 
Odpověď: V  18-24 °C balička po zapnutí potřebuje max. 3 minuty na připravení k práci. Pokud je teplota 
okolního prostředí nižší než 18 °C, doporučujeme uvedení spotřebiče do chodu po uplynutí cca 7 minut od 
zapnutí s nastavením doby svařování na 0 sekund – důvodem pro to je odpovídající rozvedení oleje.  
 
Otázka: Co je možné vakuově balit v baličce VictorVacuum? 
Odpověď: Artikly vhodné pro balení jsou takové, které nereagují na stav vakua čili veškeré potraviny,  kovové 
elementy, oděvy, peníze apod.  
 
 
Otázka: Jaký druh sáčků mám používat pro vakuové balení? 
Odpověď: Doporučujeme sáčky do vakuového balení od Vašeho dodavatele, které jsou dedikované pro naše 
spotřebiče. Zkontaktujte svého distributora anebo naší firmou pro jejich získání.   
 
 
 
Otázka: Jak často musím doplňovat anebo vyměňovat olej? 
Odpověď: Výměna oleje jeho vypuštěním (odšroubujte dolní šroub pod čerpadlem) musí být provedena 
v okamžiku, kdy olej získá tmavohnědou (špinavou) barvu. Před uvedením do chodu je nutné nalití oleje do 
úrovně cca poloviny ukazatele, potem je potřebné udržovat jeho stav na této úrovni doléváním (kontrolujte stav 
hladiny oleje cca každý měsíc). Olej je připojený ke kompletu. Do baličky je vhodný každý olej typický pro 
baličky. Obrázkový návod je uvedený níže. 

 
 
Otázka: Jak často se musí vyměňovat svařovací pásek? 
Odpověď: Svařovací pásek je nutné vyměňovat po cca 180 hodinách celkové doby svařování sáčků, co v praxi 
znamená co cca 200.000 sáčků, za předpokladu, že svařování bylo provedené správně (sáček byl celou zavírající 
stranou na pásku, spotřebič nesvařoval bez sáčku na pásku, nebyla nastavovaná přehnaně dlouhá doba 
svařování). Pásek, který je již opotřebovaný mění barvu na černou, anebo má viditelné úbytky. Náhradní části 
jsou připojené k baličce. Obrázkový návod je uvedený níže. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Model VAC260 
Rozměry spotřebiče (mm) 480 x 330 x 320 
Rozměry komory (mm) 385 x 280 x 50 (40) 
Rozměry svařování (mm) 260 x 8 
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Výkon čerpadla (m3/h) 10 
Intenzita proudu (Kw) 0,37 
Napětí (V) 110/220/240 
Frekvence (Hz) 50/60 
Hmotnost brutto (kg) 44 
Hmotnost netto (kg) 36 
Rozměry balení (mm) 570 x 440 x 460 

 
 
 
NÁHRADNÍ ČÁSTI PŘIPOJENÉ K SPOTŘEBIČI 
 
Olej, dávkovač oleje, odporový pásek, skleněná tkanina nasycená teflonem 
(samolepicí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


