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Κωδ: ΒΑΚΝΠ 
VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Περιεχόµενα προϊόντος 
A)    1 Χ Vac N pack τρόµπα 
Β)    1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια 
Γ)    3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς σακούλες 
Γ)    3 Χ 3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς σακούλες 
Γ)    3 Χ 3.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς σακούλες 
∆-Ε) 1 Χ Vac N pack καπάκι για σκεύη 10 ή 20 εκατοστών 
       1 Χ βάση για την τρόµπα 
 
Το προϊόν λειτουργεί µε µπαταρίες 6 Χ 1.5 V ΑΑ µπαταρίες (δεν περιλαµβάνονται) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ ∆ 

Ε Α. Τρόµπα 
1. Βαλβίδα εξαγωγής οξυγόνου 
2. Αφαιρούµενο εξάρτηµα 
3. Κουµπί ενεργοποίησης 
4. Κάλυµµα µπαταρίας 
Β. Καπάκι για µπουκάλια 
10. Βαλβίδα αέρα 
11. Λάστιχο σιλικόνης 
Γ. Σακούλα 
5. Σηµείο κλεισίµατος  
6. Βαλβίδα αέρα 
7. Επιφάνεια 
8. Γραµµή γεµίσµατος (σηµείο ΜΑΧ) 
9. Ετικέτα 
∆. Ε. Καπάκι για σκεύη 
12. Βαλβίδα αέρα 
13. Λάστιχο σιλικόνης 
14. Κενή περιοχή αέρα 
Ζ. ∆οχείο 
1. Γεµίστε το δοχείο µε τρόφιµα και κλείστε 
το καπάκι 
2. Τοποθετήστε την τρόµπα και αφαιρέστε το 
οξυγόνο 
3. Ανοίξτε την βαλβίδα 
Η. Σακούλα 
1. Γεµίστε την σακούλα µε τρόφιµα 
2. Βγάλτε τον αέρα µε την τρόµπα 
Θ. Μπουκάλια 
1. Τοποθετήστε το καπάκι µπουκαλιών µέσα 

στο στόµιο ενός µπουκαλιού 
2. Τοποθετήστε την τρόµπα και αφαιρέστε 

το οξυγόνο 
3. Ανοίξτε την βαλβίδα 
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Ορθή χρήση  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.  
∆εν είναι κατάλληλο για την παρασκευή φαγητού. 
Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο για την χρήση που έχει σχεδιαστεί. 
 
 
Ασφάλεια και χρήση  
Παρακαλούµε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν. 
 
Κάθε φορά που πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το προϊόν, συνίσταται να αναφέρεστε στις οδηγίες, καθώς αν δεν τις 
ακολουθήσετε, υπάρχει περίπτωση να τραυµατιστείτε ή να καταστρέψετε το προϊόν.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν φθορές λόγω λανθασµένης χρήσης. 
Κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές µέρος για µελλοντική χρήση.  
Αν δανείσετε ή χαρίσετε το προϊόν σε άλλα άτοµα, δώστε και τις οδηγίες µαζί. 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

• Το Vac N pack δεν είναι παιχνίδι. Παρακαλούµε κρατήστε το µακριά από παιδιά. 
• Μην χρησιµοποιείτε το Vac N pack πάνω σε µέρη του σώµατος (σε ανθρώπους και κατοικίδια) 
• Το Vac N pack έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις αεροστεγείς σακούλες και τα αεροστεγή 

καπάκια. 
• Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε την τρόµπα σε δοχεία που περιέχουν υγρά. 
• Το αεροστεγές σύστηµα δεν αντικαθιστά την ψύξη ή την κατάψυξη των φαγητών. Βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε σωστά 

τα φαγητά σας. 
• Μην βυθίζετε το Vac N pack µέσα νερό ή άλλα υγρά. 
• Πλένετε και στεγνώνετε τις σακούλες και τα καπάκια πριν από κάθε χρήση. 
• Το προϊόν αυτό είναι για οικιακή χρήση. ∆εν συνίσταται για εµπορική χρήση. 
• Μην χρησιµοποιείτε παλιές µε καινούριες µπαταρίες. Μην απορρίπτετε τις εξαντληµένες µπαταρίες µαζί µε τα οικιακά 

σας απορρίµµατα. 
• Οι µπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται βάσει των κανόνων που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα. 

 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το σετ αεροστεγούς αποθήκευσης τροφίµων διαθέτει ειδικές βαλβίδες αέρος πάνω στις σακούλες και στα καπάκια. Εφόσον έχει 
αφαιρεθεί ο αέρας, οι σακούλες σφραγίζουν. Το σύστηµα αποτρέπει σχεδόν ολοκληρωτικά την οξείδωση και το κάψιµο της 
κατάψυξης. 
 
 
ΤΡΟΜΠΑ (ΕΙΚΟΝΑ Α) 

1. Αφαιρέστε το καπάκι του θαλάµου µπαταριών (4) πιέζοντας πάνω στο µοχλό. 
2. Τοποθετήστε 6 Χ ΑΑ µπαταρίες µέσα στον θάλαµο µπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι τα σύµβολα – και + των µπαταριών 

ταιριάζουν µε αυτά που ορίζονται στον θάλαµο. 
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι. 
Σηµείωση: Οι µπαταρίες δεν περιλαµβάνονται. Χρησιµοποιείτε πάντα καινούριες µπαταρίες. Μην συνδυάζετε παλιές µε 
καινούριες µπαταρίες. 
 
 

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑ (ΕΙΚΟΝΑ Γ) 
1. Γεµίστε την αεροστεγή  σακούλα µε τα τρόφιµα που επιθυµείτε. 
2. Ασφαλίστε την σακούλα. Θα ακούσετε ένα κλικ ενώ ασφαλίζετε την σακούλα. 
3. Τοποθετήστε την σακούλα οριζοντίως πάνω στην επιφάνεια (πάγκο κουζίνας ή τραπέζι) και βεβαιωθείτε ότι το φαγητό 

µέσα στη σακούλα δεν έχει ξεπεράσει το σύµβολο ΜΑΧ και δεν βρίσκεται ακριβώς από κάτω από την βαλβίδα. 
4. Πιέστε την άκρη της τρόµπας πάνω στην βαλβίδα της σακούλας (6). 
5. Πιέστε το κουµπί ενεργοποίησης για να αφαιρέσετε τον αέρα. 
6. Απελευθερώστε το κουµπί εφόσον η σακούλα έχει κλείσει αεροστεγώς, πάνω στο φαγητό. ΜΗΝ κρατάτε την τρόµπα πάνω 

στην σακούλα για περισσότερη ώρα από το απαραίτητο. 
7. Αποθηκεύστε την αεροστεγώς ασφαλισµένη σακούλα είτε µέσα στο ψυγείο είτε στην κατάψυξη αµέσως. 
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ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ∆ΟΧΕΙΑ (ΕΙΚΟΝΑ Ε) 

1. Γεµίστε το δοχείο ή το µπωλ που αναλογεί στο καπάκι µε φαγητό. Χάρη στην µεγάλη επιφάνειά του, το καπάκι είναι 
κατάλληλο για δοχεία διαφορετικού µεγέθους. (10 ή 30 εκατοστών) (14) 

2. Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο. 
3. Πιέστε την άκρη της τρόµπας πάνω στην βαλβίδα που βρίσκεται πάνω στο καπάκι. 
4. Πιέστε το κουµπί ενεργοποίησης για να αφαιρέσετε το οξυγόνο. ∆ιαρκεί περίπου 10 µε 15 δευτερόλεπτα για να 

αφαιρεθεί το οξυγόνο από το δοχείο. Πρέπει να παρατηρήσετε το καπάκι να λυγίζει ελαφρώς προς τα κάτω λόγω της 
πίεσης που ασκεί η αεροστεγής διαδικασία. Επίσης, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο, ο οποίος δηλώνει ότι το 
καπάκι έχει ασφαλίσει αεροστεγώς πάνω στο δοχείο. Απελευθερώστε το κουµπί. ΜΗΝ κρατάτε την τρόµπα πάνω στο 
καπάκι για περισσότερη ώρα από το απαραίτητο. 

5. Αποθηκεύστε το νέο αεροστεγώς ασφαλισµένο δοχείο µέσα στο ψυγείο ή στην κατάψυξη αµέσως. 
6. Για να ανοίξετε την βαλβίδα, σπρώξτε προς τα πάνω την βαλβίδα. Ο αέρας θα µπει µέσα στο δοχείο και θα µπορέσετε 

να σηκώσετε το καπάκι. 
 
 
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (ΕΙΚΟΝΑ Β) 

1. Τοποθετήστε το καπάκι µπουκαλιού µέσα στο στόµιο ενός µπουκαλιού.  
2. Τοποθετήστε την άκρη της τρόµπας πάνω στην βαλβίδα που βρίσκεται στο καπάκι (10). 
3. Πατήστε το κουµπί ΟΝ της τρόµπας. 
4. Έπειτα, απελευθερώστε το κουµπί. ΜΗΝ κρατάτε την τρόµπα πάνω στο καπάκι για περισσότερη ώρα από το 

απαραίτητο. 
5. Αποθηκεύστε το αεροστεγώς ασφαλισµένο µπουκάλι µέσα στο ψυγείο. 
6. Για να ανοίξετε την βαλβίδα, σπρώξτε προς τα πάνω την βαλβίδα. Ο αέρας απελευθερώνεται αυτόµατα µέσα στο 

µπουκάλι και µπορείτε να ανασηκώσετε το καπάκι. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Τρόµπα: 
Η τρόµπα καθαρίζεται χρησιµοποιώντας ένα νωπό πανί. ∆εν πρέπει να βυθίζεται µέσα σε νερό ή στο πλυντήριο πιάτων. 
 
Τρόµπα- αφαιρούµενο εξάρτηµα: 
Αφαιρέστε το εξάρτηµα της τρόµπας και καθαρίστε την αν περιέχει υγρά. Για να το αφαιρέσετε, απλά στρίψτε το προς την 
κατεύθυνση του βέλους, η οποία φαίνεται πάνω στην τρόµπα. Καθαρίστε το µε ζεστό νερό και σαπούνι. Αφήστε το να 
στεγνώσει, προτού το επανατοποθετήσετε. 
 
Καθαρίζοντας την σακούλα: 
Αναποδογυρίστε την σακούλα και πλύνετε το εσωτερικό της µε ένα συνηθισµένο σαπούνι για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα. 
Στεγνώστε την µε µία στεγνή πετσέτα και αφήστε την να στεγνώσει πλήρως πριν την επαναχρησιµοποιήσετε. Μην σκουπίζετε 
την βαλβίδα. Μην πλένετε την σακούλα µέσα στο πλυντήριο πιάτων. 
Η σακούλα µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί µέχρι και 50 φορές. 
 
Καθαρίζοντας τα καπάκια: 
Πλένετε στο χέρι χρησιµοποιώντας ένα συνηθισµένο σαπούνι ή πλένετε µέσα στο πλυντήριο πιάτων. 
 
Αντικαθιστώντας τις µπαταρίες: 

Αφαιρέστε το καπάκι του θαλάµου µπαταριών πιέζοντας πάνω στο µοχλό (4). 
Τοποθετήστε 6 Χ ΑΑ µπαταρίες µέσα στον θάλαµο µπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι τα σύµβολα – και + των µπαταριών 
ταιριάζουν µε αυτά που ορίζονται στον θάλαµο. 
Επανατοποθετήστε το καπάκι. 

 

Συµβουλές για επιτυχή λειτουργία 
• Μην αφήνετε την τρόµπα να λειτουργεί ασταµάτητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αφαιρέστε το οξυγόνο µε µικρά 

διαλείµµατα.  
• Μην χρησιµοποιείτε την τρόµπα σε υγρά.  
• Είναι καλύτερο να έχετε ξεφλουδίσει τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα ασφαλίσετε αεροστεγώς και τα καταψύξετε. 
• Για να βεβαιωθείτε ότι οι σακούλες έχουν καθαρίσει καλά, βάλτε τα πιο λιπαρά φαγητά όπως ψάρι και κρέας σε µία 

άλλη σακούλα πριν τα τοποθετήσετε µέσα στην αεροστεγή σακούλα. 
• Βεβαιωθείτε ότι τα φαγητά µε αιχµηρά άκρα, δεν µπορούν να τρυπήσουν την σακούλα. 
• Πριν γεµίσετε µία σακούλα, γράψτε πάνω στην ετικέτα της το περιεχόµενό της. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μοντέλο:   YL-281 
Παροχή ρεύµατος:  9 V DC 12,5 W 
Mπαταρίες :   6 Χ 1,5 V LR6 AA 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 

Η τρόµπα δεν λειτουργεί ακόµα κι αν 
πατάω το κουµπί 

Οι µπαταρίες έχουν εξαντληθεί ή δεν 
τοποθετήθηκαν σωστά 

Ελέγξτε ότι οι µπαταρίες έχουν 
τοποθετηθεί µε την σωστή πολικότητα (- 
+) η οποία αναγράφεται στον θάλαµο 
µπαταριών. Αντικαταστήστε τις 
µπαταρίες. 

Η τρόµπα λειτουργεί σωστά αλλά η 
σακούλα δεν κλείνει αεροστεγώς και δεν 
ακουµπάει τα τρόφιµα 

1. Η σακούλα δεν έχει κλείσει 
σωστά 

2. Η βαλβίδα δεν βρίσκεται σε 
επίπεδη επιφάνεια 

3. Η τρόµπα και η βαλβίδα δεν 
εφάπτονται σωστά 

4. Ασκείται µεγάλη πίεση στην 
βαλβίδα 

5. Το περιεχόµενο της σακούλας 
δεν έχει τοποθετηθεί καλά 

6. Το κουµπί ενεργοποίησης έχει 
απελευθερωθεί πολύ σύντοµα 

1. Ανοίξτε την σακούλα και ξανακλείστε 
την καλά. Χρησιµοποιώντας τα 
δάκτυλά σας, ελέγξτε ότι ασφαλίζει 
σωστά. 

2. Αλλάξτε την τοποθέτηση των 
τροφίµων µέσα στην σακούλα, έτσι 
ώστε η βαλβίδα να βρίσκεται 
οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια και 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν κολλήσει 
τα τρόφιµα πάνω στην βαλβίδα. 

3. Ελέγξτε ότι η τρόµπα συνδέεται µε 
το κέντρο της βαλβίδας και βρίσκεται 
οριζόντια. ∆οκιµάστε να πιέσετε λίγο 
παραπάνω την τρόµπα πάνω στην 
βαλβίδα. 

4. ∆εν χρειάζεται να πιέζετε υπερβολικά 
την τρόµπα πάνω στην βαλβίδα. Η 
υπερβολική πίεση µπορεί να 
εµποδίσει την ροή του αέρα. 

5. Οργανώστε την διάταξη των 
τροφίµων έτσι ώστε να µην 
ξεπερνάει την γραµµή γεµίσµατος και 
να µην έχουν κολλήσει πάνω στην 
βαλβίδα. 

6. Περιµένετε λίγα δευτερόλεπτα µέχρι 
να δείτε ότι η σακούλα ασφαλίζει 
σωστά γύρω από το φαγητό. 
Βεβαιωθείτε ότι η τρόµπα πιέζει 
συνεχόµενα την βαλβίδα. Η σακούλα 
πρέπει να ασφαλίσει αεροστεγώς 
γύρω από το περιεχόµενό της µέσα 
σε 20 δευτερόλεπτα. 

Η τρόµπα λειτουργεί σωστά αλλά το 
καπάκι δεν κλείνει αεροστεγώς γύρω από 
το φαγητό. 

Το καπάκι δεν έχει κλείσει καλά ή κάτι 
έχει κολλήσει στο λάστιχο σιλικόνης που 
διαθέτει. 

Ελέγξτε ότι το καπάκι έχει κλείσει καλά. 
Αφαιρέστε οτιδήποτε έχει κολλήσει στο 
λάστιχο σιλικόνης. 

Η σακούλα χρειάζεται πάνω από 20 
δευτερόλεπτα για να σφραγίσει 
αεροστεγώς πάνω στα τρόφιµα ή 
χαλαρώνει εφόσον έχει αφαιρεθεί ο 
αέρας 

1. Οι µπαταρίες εξαντλούνται 
εξασθενώντας έτσι την ένταση 
του µοτέρ. 

2. Υπάρχουν υπολείµµατα 
φαγητού πάνω στο σηµείο που 
κλείνει η σακούλα. 

3. Το σηµείο κλεισίµατος της 
σακούλας δεν έχει ασφαλίσει 
σωστά. 

4. Η βαλβίδα αέρα δεν έχει κλείσει 
καλά. 

1. Τοποθετήστε καινούριες µπαταρίες 
(αλκαλικές 6 Χ ΑΑ) 

2. Αν δεν µπορείτε να αφαιρέσετε τα 
υπολείµµατα φαγητού από το σηµείο 
κλεισίµατος, χρησιµοποιήστε µία νέα 
σακούλα. 

3. Ανοίξτε την σακούλα και ξανακλείστε 
την καλά. Χρησιµοποιώντας τα 
δάκτυλά σας, ελέγξτε ότι το σηµείο 
κλεισίµατος έχει ασφαλίσει σωστά. 

4. Αφαιρέστε τον αέρα από την 
σακούλα για δεύτερη φορά. Πιέστε 
το κέντρο της βαλβίδας αµέσως 
χρησιµοποιώντας τα δάκτυλά σας για 
να βεβαιωθείτε ότι έχει σφραγίσει 
καλά. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   

• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
• Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) µήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς. 
• Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο). 
• Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες. 
• Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των 

τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα 

προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

• H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
 

 
 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες τοπικές ρυθµίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις µπαταρίες. 

 

 

Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να 
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που 
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την 
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου 

τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων. 
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