STATUS SV2000 KRATKA NAVODILA
1. PRIPRAVA
ZA DELO/
OGREVANJE

2. IZDELAVA
VREČKE IZ FOLIJE
V ROLI/VARJENJE

3. VAKUUMIRANJE
ČVRSTIH IN SUHIH
ŽIVIL

4. VAKUUMIRANJE
OBČUTLJIVIH IN
VLAŽNIH ŽIVIL

• Aparat vedno zaklenite.
Najprej pritisnite na številko
1, da zaslišite klik, nato
na številko 2, da zaslišite
drugi klik.

• S priloženim rezilom
odrežite folijo v roli na
želeno velikost.
• Položite jo na varilni trak in
jo poravnajte.

(SUHOMESNI IZDELKI, TRDI
SIRI, OREŠČKI)

(SVEŽE MESO, RIBE, SADJE,
ZELENJAVA, GOBE, KRUH,
TESTENINE)

• Vrečko z živili postavite
v sredino vakuumskega
kanala.
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• Pritisnite Varjenje (med
varjenjem utripa lučka
Vklop/Izklop).
Ko lučka neha utripati,
odprite pokrov z dvigom
rdeče ročke. Zaslišite klik.
• Odprite pokrov z dvigom
rdeče ročke. Zaslišite klik.

Za lažje fiksiranje vrečke
uporabite obojestranski lepilni
trak Status STIKI, na katerega
prilepite vrečko. Tako varčujete
z vrečkami in si olajšate delo.

• Spustite in zaklenite pokrov,
da slišite klik.
• Pritisnite Varjenje.
• Med varjenjem utripa lučka
Vklop/Izklop. Ko neha
utripati, je varjenje končano.
• Če folijo shranjujete v
aparatu, jo samo potegnite
na varilni trak, zaklenite
aparat, zavarite in potem
odrežite na želeno velikost.
• Preverite zavarjen rob na
vrečki. Mora biti gladek in
enakomeren po vsej dolžini
in ne sme biti naguban.

• Zaprite in zakleniteinnovations
pokrov.
• Pritisnite Vakuumiranje
vrečke.
• Vrečka bo samodejno
zavakuumirana in zavarjena.
• Ko lučka Vklop/Izklop neha
utripati, odprite pokrov.
• Preverite vrečko, rob mora
biti gladek.
izvirni pripomočki

• Vrečko z živili postavite
na sredino vakuumskega
kanala.
• Zaprite in zaklenite pokrov.
• Pritisnite Vakuumiranje
vrečke.
• Spremljajte proces. Če
tekočina polzi proti aparatu,
ali bi nadaljnje vakuumiranje
poškodovalo mehko živilo,
pritisnite Stop.

5. VAKUUMIRANJE 6. SHRANJEVANJE
VAKUUMSKIH
APARATA
POSOD, POKROVOV, • Priporočamo, da je med
VRČA IN ZAMAŠKA
shranjevanjem pokrov
• Uporabite priloženo cevko
in jo povežite z vakuumskim
aparatom ter vakuumsko
posodo ali pokrovom.

aparata vedno odklenjen.

PREVENTIVNI ZBIRNIK
TEKOČINE: Če v vakuumski
kanal pride tekočina, se aparat
samodejno ustavi in zasveti
lučka tekočina. Odprite pokrov,
izpraznite posodico s tekočino
in jo osušite. Obrišite tudi
vakuumski kanal, če je vlažen.
Posodico vstavite nazaj in
nadaljujte z delom.

• Pritisnite Vakuumiranje
posod. Proces se samodejno
ustavi, ko je dosežen
prednastavljen podtlak.
Če ste zamudili in je
zasvetila lučka Tekočina,
preberite poglavje
Preventivni zbirnik tekočine
(sivo polje desno).
• Proces vakuumiranja se
ustavi in začne se varjenje.
• Odprite pokrov, ko lučka za
Vklop/Izklop preneha
utripati.

innovations

Za natančna navodila vedno
preberite celotna navodila
izvirni pripomočki
za uporabo.
WWW.STATUS.SI

innovations

izvirni pripomočki

STATUS SV2000 NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE
Problem 1: Precej sem
vakuumiral, zdaj pa aparat
ne reagira na tipke in sveti
lučka Pregrevanje.

2.Cena: Če na deklaraciji ni
navedene debeline vrečke,
so občutno cenejše kot
večina na trgu in so na otip
tanke, so navadno pretanke
za dolgotrajno vakuumiranje
• Vaš aparat se je avtomatsko
in shranjevanje živil.
izklopil zaradi pregrevanja.
Poleg tega imajo premalo
Pustite ga mirovati 45 minut,
poliamida, ki zagotavlja
da se ohladi.
neprepustnost vrečke. Zato
• Med cikli vakuumiranja je
se stopijo se še preden je
priporočljivo počakati vsaj
vrečka zavakuumirana.
20 sekund.

Problem 2: Aparat naredi
do 5 ciklov, potem se zdi,
da ne vakuumira več,
v vrečki ostane zrak.
Vrečka se topi oz. se ne da
v celoti zavariti.
Rešitev:
• Preverite, kakšne vrečke
uporabljate.
Za kakovostno shranjevanje
vaših živil morajo biti vrečke
primerne debeline in kombinacije materialov. Da so vsi
ciklusi vakuumiranja enaki,
mora biti višina narebrenega
profila mora biti vsaj 0,2 mm.
1.Deklaracija: Na deklaraciji
najdete podatke o debelini.
Kakovostne vrečke so debele
vsaj 100 μm (gladek del) in
130 μm (narebreni del).

Svetujemo uporabo
Statusovih vrečk in folije v roli,
ki so narejene v Sloveniji in
najboljše na trgu.
Sestava je na sliki.

Problem 3: Vrečka izgublja
vakuum.

• Preverite zavarjeni rob na
vrečki, ki mora biti po celi
širini gladek in enakomeren,
ne sme biti naguban.
• Preverite, ali so robovi, kjer
• Preverite, da tesnila aparata
varite, suhi in čisti.
niso umazana in mastna,
• Preverite, ali je vrečka
torej da so popolnoma čista
nepoškodovana in pravilno
ter na mestu.
vstavljena v vakuumski
• Preverite, ali je vakuumska
kanal.
vrečka na robovih popolnoma čista (odstranite delce
3.Meritev: Če debeline ne
• Pred prvim varjenjem ali
hrane ali osušite vrečko).
morete določiti, jo lahko
vakuumiranjem ogrejte
• Če shranjujete živilo z
izmerite s kljunastim
varilni trak, da bo var
ostrim robom, se
merilom (šublerjem).
kvaliteten.
prepričajte, da med
• Preverite, ali ste zaklenili
vakuumiranjem ne bo
pokrov.
poškodovalo vrečke.
Pomembno: Ostre robove
pred vakuumiranjem
SESTAVA STATUSOVE VREČKE
obložite s papirnatimi
brisačami.
• Če shranjujete mokra ali
innovations
mastna živila, preverite, ali
je vrečka na mestu varjenja
mokra. Če je, var najverjetneje ni kvaliteten. Temu se
izognete, da mokra živila
zamrznete toliko, da njihova
tekočina kristalizira.
• Za najboljše rezultate
robove vrečke zavihajte
navzven. Vrečka naj bo na
izvirni pripomočki
mestu varjenja vedno čista.

Problem 4: Aparat ne
PREDEN POŠLJETE
vakuumira kljub zaklepanju. VAKUUMSKI APARAT NA
SERVIS, NAREDITE TEST.

• Če aparat takoj ne začne z
vakuumiranjem, za nekaj
sekund pritisnite na sredino
pokrova.
• To je znak, da so tesnila
obrabljena in da jih bo
kmalu potrebno zamenjati.
Pokličite nas.

• Odprite pokrov in pritisnite
tipko Vakuumiranje posod.
• Ko aparat začne sesati zrak,
pritisnite prst na nastavek za
cevko, da zamašite luknjico.
• Če aparat takoj preneha z
vakuumiranjem, je napaka
v delovnem procesu in ni
potrebe po popravilu.
Prosimo, da ponovno
preberete navodila za
uporabo ali nas kontaktirate.

innovations

innovations

STATUS d.o.o. Metlika
Ulica Belokranjskega odreda 19
8330 Metlika
izvirni pripomočki
Telefon: 080 18 38
e-mail: info@status.si
WWW.STATUS.SI

izvirni pripomočki

