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WELKOM 

 

Gefeliciteerd met je aankoop 

 

Wartmann® hoopt dat u zult genieten van uw nieuwe kamervacuümapparaat. Met behulp van het 

Wartmann® kamervacuümapparaat kunt u levensmiddelen zoals soepen, stoofschotels, vers vlees en 

vis eenvoudig vacuüm verpakken. Omdat de Wartmann®-vacuüminstallatie de lucht effectief 

verwijdert, kunnen de opslagtijden tot vijf keer langer zijn als ze in de koelkast of vriezer worden 

bewaard. 

 

Een goede keuze 

 

Het Wartmann® kamervacuümapparaat biedt drie duidelijke voordelen ten opzichte van niet-

kamervacuümapparaten die externe zakken gebruiken. 

• Ten eerste kan een veel hoger vacuümniveau worden bereikt, wat een langere houdbaarheid 

betekent voor voedingsmiddelen die u vacuüm verpakt. 

• Ten tweede is het Wartmann® kamervacuümapparaat geschikt voor het vacuüm verpakken van 

vloeistoffen zoals soepen. 

• Ten derde kan het Wartmann® kamervacuümapparaat worden gebruikt met gladde vacuümzakken, 

die goedkoper zijn dan de vacuümzakken met een microstructuur die wordt gebruikt in niet-

kamervacuümapparaten. 

 

De maximale breedte van de vacuümzak die kan worden gebruikt, is 290 mm. 

 

Makkelijk te besturen 

 

Het Wartmann® kamervacuümapparaat is gemakkelijk te gebruiken. Plaats gewoon de gevulde 

vacuümzak die moet worden afgesloten binnen de kamer en sluit het deksel. Druk op start en het 

sealproces begint! Eerst wordt de lucht uit de gehele vacuümkamer en de vacuümzak binnen 

verwijderd. Zodra het vooraf ingestelde vacuümniveau is bereikt, wordt de vacuümzak afgesloten. Na 

voltooiing van de lascyclus stroomt er lucht terug in de kamer. Wacht op de pieptoon en het proces is 

voltooid. 
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BELANGRIJK 

Deze handleiding bevat informatie voor het gebruik en onderhoud van uw Wartmann® 

kamervacuümapparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en 

bewaar het voor eventueel later na te lezen. 

 

Alleen voor vacuümverpakkingen                                                                                                                    

Het Wartmann® kamervacuümapparaat is uitsluitend ontworpen voor vacuümverpakking. In geval 

van onbedoeld of onjuist gebruik, gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in de 

handleiding, of zelf uitgevoerde reparaties, vervalt de garantie en wijst Wartmann® elke 

verantwoordelijkheid af voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt. 

 

Ongeschikt voor kinderen 

Het Wartmann® kamervacuümapparaat mag niet worden bediend door personen jonger dan 16 jaar 

of door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens. Zorg ervoor dat 

kinderen niet per ongeluk met het Wartmann® kamervacuümapparaat kunnen spelen. We raden aan 

het Wartmann® kamervacuümapparaat op een plek te plaatsen die niet zonder toezicht toegankelijk 

is voor kinderen. 

 

Controleer elektrische verbindingen 

Controleer of het voltage aangegeven op het Wartmann® kamervacuümapparaat overeenstemt met 

de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Sluit het Wartmann® 

kamervacuümapparaat uitsluitend aan op een geaarde contactdoos. In het geval dat de stekker, het 

netsnoer of het Wartmann® kamervacuümapparaat zelf beschadigd is, moeten eerst reparaties 

worden uitgevoerd of moet het betreffende onderdeel worden vervangen door een gekwalificeerd 

servicecentrum. 

 

Voorkom dat het apparaat in contact komt met water 

Het vacuümapparaat bevat elektrische onderdelen. Zorg ervoor dat er geen water in contact komt 

met het netsnoer of de contactdoos. Spoel het Wartmann® kamervacuümapparaat nooit af onder de 

kraan (of dompel het onder in water) om elektrische schokken en / of schade aan het Wartmann® 

kamervacuümapparaat te voorkomen. 

 

Bevat verwarmingselementen 

Raak het verwarmingselement niet aan, het kan heet zijn. Plaats het Wartmann® 

kamervacuümapparaat niet in de buurt van brandbare materialen (zoals gordijnen) of 

reinigingsmiddelen (zoals spiritus). 

Wees voorzichtig tijdens het gebruik 

Raak het vacuümdeksel, de vacuümkamer en / of de sealbalk niet aan tijdens een operatie om 

blauwe plekken of brandwonden te voorkomen of om schade aan het apparaat te veroorzaken. 

 

Gebruik originele accessoires 

Deze handleiding is van toepassing op het optionele gebruik van Wartmann®-accessoires. Voor 

accessoires van andere leveranciers kunnen andere instructies van toepassing zijn. 
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VOEDSELVEILIGHEID 

 

Vacuümverpakking 

Bij het vacuüm verpakken van voedsel in vacuüm-opslagdozen, wordt het meeste van de omringende 

lucht onttrokken terwijl de instroom van verse lucht wordt voorkomen. Op deze manier wordt de 

houdbaarheid van voedsel verlengd. 

 

Vacuümverpakken helpt om vriezer te verbranden, wat de uitdroging van de oppervlaktelaag van het 

voedsel is. Dit wordt gekenmerkt door witte of bruinrode verkleuring van het voedsel. 

 

Vacuümverpakken draagt bij aan het behoud van de smaak en de algehele kwaliteit van het voedsel.                                     

Het vertraagt de groei van aerobe micro-organismen die kunnen leiden tot: 

 

• Schimmel. Aangezien schimmel niet zal groeien in omgevingen met weinig zuurstof, zal de     

vacuümverpakking het risico op gieten sterk verminderen. 

• Fermentatie. Fermentatie kan worden opgemerkt door de geur of smaak van het voedsel. 

fermentatie vereist water en suiker en ontwikkelt zich bij kamertemperatuur. Fermentatie 

kan ook ontstaan wanneer lucht ontbreekt. Om de groei van gist te vertragen, moeten items 

gekoeld worden, alleen bij diepvriestemperatuur, deze groei zal tot stilstand komen. 

• Bacteriën. Bacteriegroei is vaak te herkennen aan een vieze geur, verkleuring en een zachte 

of slijmerige laag. Onder specifieke omstandigheden kan clostridium botulinum, dat 

botulisme veroorzaakt, groeien zonder lucht. Dit is zeldzaam, maar ook extreem gevaarlijk. Je 

kunt het niet ruiken of proeven. 

 

De vacuümverpakking is geen vervanging voor koeling of diepvriezen. Bederfelijke voedingsmiddelen 

die moeten worden gekoeld of ingevroren, moeten nog steeds in de koelkast of vriezer worden 

bewaard. 

 

Diepvriezen 

Om voedsel veilig te bewaren, moet het op lage temperaturen worden bewaard. De groei van micro-

organismen wordt sterk verminderd bij temperaturen van 4 ° C en lager. Bij een temperatuur van        

-17 ° C komt de groei bijna volledig tot stilstand. Dit doodt echter niet de micro-organismen. 

Als u uw vacuümverpakte voedsel langdurig wilt bewaren, plaats het dan altijd in de vriezer. 

 

Verifiëren 

Controleer altijd of voedsel wordt bedorven voordat u het gebruikt. Je moet je realiseren dat 

vacuümverpakking bederf niet ongedaan kan maken. Vacuümverpakken zorgt er alleen voor dat de 

kwaliteit van voedsel langer behouden blijft. Hoeveel langer u het voedsel kunt bewaren, hangt af 

van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van het voedsel op het moment van verpakking. We 

adviseren om alleen vers voedsel te verpakken en de datum van verpakking op de verpakking te 

vermelden. 
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

 

Voordat u groenten vacuüm kunt verpakken, moeten ze worden geblancheerd. Dit zal de 

enzymatische activiteit remmen die verlies van smaak en kleurvervaging veroorzaakt. Kook de 

groenten of plaats ze in de magnetron tot ze gaar zijn, maar nog steeds een beetje krokant. 

Vervolgens dompelt u de groenten onder in koud water en stopt u het kookproces. Droog de 

groenten vervolgens af met, bijvoorbeeld, een schone handdoek. 

Kruisbloemige groenten, zoals broccoli, spruiten, kool, bloemkool, boerenkool en rapen produceren 

kooldioxide tijdens conservering. Daarom kunt u deze groenten alleen in de vriezer bewaren. 
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FUNCTIE OVERZICHT 

Controle Paneel 

 

 

                                    E                       F 

 

Afhankelijk van de gekozen functie, toont het LED-display de vacuümsterkte, de sealtijd of de 

marineertijd. 

 

Er zijn twee indicatorlichtsets. De set I1 geeft de bedrijfsmodus aan (vacuümverpakking versus 

marineren), de set I2 geeft de vooraf ingestelde vacuümsterkte aan. 
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A. AAN / UIT-knop 

Bij het opstarten toont het display "UIT" om aan te geven dat het apparaat in de stand-by-modus 

staat. Druk op de AAN / UIT-knop en op het display verschijnt de vooraf ingestelde verzegelingstijd of 

marinetijd, gevolgd door de vacuümdruk. Druk nog een keer op de AAN / UIT-knop om het apparaat 

in de stand-by-modus te zetten. Het display toont opnieuw "UIT". 

 

B. Startknop (automatisch vacuüm) 

Als het vacuümproces niet automatisch start bij het sluiten van het vacuümdeksel, druk dan op de 

Start-knop om handmatig het vacuüm- of marineerproces te starten. 

 

C. Seal-knop 

Druk op de zegelknop om onmiddellijk af te dichten. 

 

D. Stopknop (stop) 

Druk op de knop Stoppen om een lopend proces te stoppen. 

 

E. Functieknop 

Druk op de Functieknop om te kiezen tussen vacuümverpakken en marineren (indicatielampjes, 

vacuümverzegeling en marineren). 

Gebruik de "+" & "-" knop om de seal- of marineertijd in te stellen. De tijd wordt aangegeven op het 

LED-display. 

De sealtijd kan worden ingesteld van nul tot 6 seconden. Een marineercyclus duurt 9 minuten. De 

marineertijd kan 9 tot 99 minuten duren (1 tot 11 cyclussen). 

 

F. Vacuumgraadknop 

Druk op deze knop om een vooraf ingestelde vacuümsterkte te selecteren (het lampje geeft de 

waarde aan van maximaal tot minimaal). 

U kunt ook VERSTELBAAR selecteren en de knoppen "+" en "-" gebruiken om handmatig de gewenste 

vacuümsterkte in te stellen, zoals aangegeven op het LED-display. 

 

G. Plus & Min 

De knoppen "+" en "-" kunnen worden gebruikt om de vacuümtijd en -sterkte en de marineertijd aan 

te passen. 
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HET VACUÜMAPPARAAT GEBRUIKEN 

 

Uitpakken van het kamervacuümapparaat en voorbereidingen voor het eerste gebruik 

Neem het Wartmann® kamervacuümapparaat uit de doos en verwijder alle verpakkingsmaterialen. 

Plaats de vacuüminrichting op een horizontaal oppervlak op een plaats waar het vacuümapparaat 

niet kan kantelen, ook niet bij het passeren. De sealbalk kan worden geplakt om schade tijdens 

transport te voorkomen. Open in dat geval het deksel en plaats de sealbalk in de juiste positie. 

 

Het vacuümapparaat inschakelen 

Steek de stekker van het Wartmann® kamervacuümapparaat in een geaard stopcontact. Open het 

deksel en druk vervolgens op de AAN / UIT-knop. Het Wartmann® kamervacuümapparaat gaat naar 

de stand-bymodus en het LED-display toont de laatst gebruikte bedrijfsmodus. Nu is het Wartmann® 

kamervacuümapparaat klaar voor gebruik. 

 

Hoe vacuüm verpakken met een vacuümzak 

 

1. Stel de verzegeltijd in 

 Druk op de functieknop en gebruik de knoppen "+" en "-" om de verzegelingstijd aan te passen. De 

sealtijd kan worden ingesteld van nul tot 6 seconden. 

 

2. Stel de vacuümdruk in 

Druk op de knop Vacuum Degree om de gewenste vacuümdruk te selecteren; of selecteer handmatig 

en gebruik de knoppen "+" en "-" om handmatig de vereiste vacuümdruk in te stellen. 

 

3. Plaats de zak in de vacuümkamer 

Kies een vacuümzak van geschikte grootte en vul deze met het product dat vacuüm moet worden 

verpakt. Als de zak is gevuld met vloeibaar of nat voedsel, zorg er dan voor dat het vloeibare of natte 

voedsel niet uit de zak wordt gemorst wanneer u de zak in de vacuümkamer plaatst. 

Plaats de zak in de vacuümkamer met de opening van de zak over de sealbalk. Open de clip aan de 

voorkant van de vacuümkamer en klem de onderkant van de opening van de zak vast. De gehele zak, 

inclusief het open uiteinde van de zak, moet in de vacuümkamer worden geplaatst. 

 

4. Begin met vacuümverpakking 

Sluit het deksel en druk op de RUN-knop. Het Wartmann® kamervacuümapparaat begint de lucht af 

te zuigen en het vooraf ingestelde indicatielampje van de vacuümgraad zal gaan knipperen. Zodra het 

vereiste vacuüm is bereikt, zal het indicatielampje continu branden. Het LED-display toont de 

werkelijke vacuümdruk. Er klinkt een piep wanneer het vacuüm een druk van respectievelijk 5 inch 

en 19 inch Hg bereikt. 

De verzegeling begint automatisch. Het LED-display zal de resterende seal-tijd weergeven terwijl tot 

nul wordt afgeteld. Wanneer de afdichting voltooid is, stroomt er lucht terug in de vacuümkamer. 

Het Wartmann® kamervacuümapparaat piept driemaal om aan te geven dat de vacuümverpakking is 

voltooid, voordat het weer in de standby-modus gaat. 

Als u tijdens een doorlopende vacuümcyclus op de knop Seal drukt, wordt de verzegeling 

onmiddellijk gestart. 
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Hoe te marineren 

 

1. Kies een vacuümzak of vacuümbak 

Kies een vacuümzak van de juiste grootte of gebruik een vacuümbak die in de vacuümkamer past. Let 

op dat de Vacuümbak de ingestelde vacuümdruk moet kunnen weerstaan. 

 2. Stel de marineertijd in 

Druk herhaaldelijk op de functieknop totdat het indicatielampje "marineertijd" brandt. Gebruik 

vervolgens de knoppen "+" en "-" om de tijd in te stellen voor marineren. De tijd kan worden 

ingesteld tussen 9 en 99 minuten; die gelijk is aan 1 en 11 marinerende cyclussen. 

3. Stel de vacuümdruk in 

Druk op de knop Vacuum Degree om de gewenste vacuümdruk te selecteren; of selecteer handmatig 

en gebruik de knoppen "+" en "-" om handmatig de vereiste vacuümdruk in te stellen. 

4. Plaats de zak of houder in de vacuümkamer 

Kies een vacuümzak van geschikte grootte en vul deze met het product dat vacuüm moet worden 

verpakt. Als de zak is gevuld met vloeibaar of nat voedsel, zorg er dan voor dat het vloeibare of natte 

voedsel niet uit de zak wordt gemorst wanneer u de zak in de vacuümkamer plaatst. 

Plaats de zak in de vacuümkamer met de opening van de zak over de sealbalk. Open de clip aan de 

voorkant van de vacuümkamer en klem de onderkant van de opening van de zak vast. 

Als u een opvangbeker gebruikt in plaats van een zak, plaatst u de opvangbeker, met het deksel 

verwijderd, in de vacuümkamer. 

5. Begin met marineren 

Sluit het deksel en druk op de RUN-knop. Het Wartmann® kamervacuümapparaat begint de lucht af 

te zuigen en het vooraf ingestelde indicatielampje van de vacuümgraad zal gaan knipperen. Zodra het 

vereiste vacuüm is bereikt, zal het indicatielampje continu branden. Het LED-display toont de 

werkelijke vacuümdruk. Er klinkt een piep wanneer het vacuüm een druk van respectievelijk 0.34 bar 

en 1.31 bar Hg bereikt. 

De verzegeling begint automatisch. Het LED-display zal de resterende seal-tijd weergeven terwijl tot 

nul wordt afgeteld. Wanneer de afdichting voltooid is, stroomt er lucht terug in de vacuümkamer. 

Het Wartmann® kamervacuümapparaat piept driemaal om aan te geven dat de vacuümverpakking is 

voltooid, voordat het weer in de standby-modus gaat. 

Het marineren begint automatisch. Het LED-display toont de resterende marineertijd. Na elke negen 

minuten stroomt er lucht in de vacuümkamer, waarna een nieuwe vacuümcyclus begint. Het 

marineren is voltooid wanneer de resterende tijd nul is. Het Wartmann® kamervacuümapparaat 

piept driemaal om aan te geven dat de vacuümverpakking is voltooid, voordat het weer in de 

standby-modus gaat. 

 

Standaard instellingen terugzetten 

Om het Wartmann® kamervacuümapparaat naar de standaard fabrieksinstellingen te herstellen, 

opent u het deksel en drukt u vervolgens op de AAN / UIT-knop om naar de stand-bymodus te gaan. 

Het LED-display toont UIT. 

Druk tegelijkertijd op de SEAL- en STOP-knop en houd deze 3 seconden ingedrukt. U hoort een 

pieptoon en op het display verschijnt "rs". Het Wartmann® kamervacuümapparaat is nu succesvol 

gereset naar de standaard fabrieksinstellingen. 
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NA GEBRUIK 

 

Schoonmaken 

Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en laat de afdichtstrip 

als eerste afkoelen. Reinig de buitenkant van het vacuümapparaat met een vochtige microvezeldoek 

en milde zeep. 

 

Het opslaan 

Het Wartmann® kamervacuümapparaat moet op een stof- en vuilvrije plaats worden bewaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9  - 



HET VACUÜMAPPARAAT RECYCLEEN 

 

Als het Wartmann® kamervacuümapparaat aan het einde van zijn levenscyclus is, kunt u het naar een 

verzamelpunt brengen voor het recyclen van elektrische apparatuur. Het Wartmann® 

kamervacuümapparaat mag niet samen met het normale huisafval worden afgevoerd. 
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APPENDIX: ETEN HOUDBAARHEID 

 

Het Wartmann® kamervacuümapparaat zal de manier waarop u voedsel koopt en bewaart 

veranderen. Omdat vacuümverpakking bederf vertraagt en vriesbranding voorkomt, kunt u meer 

voedsel tegelijkertijd kopen zonder het risico van verspilling. 

Met behulp van het Wartmann® kamervacuümapparaat verwijdert u tot 90% van de lucht uit de 

verpakking. Als zodanig kan voedsel tot vijf keer langer worden bewaard dan wanneer het op de 

normale manier wordt bewaard. Droge voedingsmiddelen zoals pasta, granen en bloem blijven zelfs 

vers van het begin tot het moment van gebruik. Door het gebruik van vacuümverpakkingen voorkomt 

u dat kevers en insecten zich nestelen in uw voedingsmiddelen. Verpak levensmiddelen altijd zo vers 

mogelijk. 

 

Let op: niet alle voedingsmiddelen zijn geschikt voor vacuümverpakking. U kunt nooit knoflook of 

schimmels, zoals champignons, inpakken. Het verwijderen van de lucht kan een biochemische reactie 

veroorzaken, waardoor het gebruik van deze producten zeer gevaarlijk is. Groenten moeten eerst 

worden geblancheerd om de enzymen af te breken die afbraakgassen produceren. 

Voedsel Vacuum + diepvries Vacuum + koelkast Normaal 

Runds - Kalfsvlees 1½ jaar 2 weken 2 dagen 

Gehakt 1 jaar 1 week 1 to 2 dagen 

Varkensvlees 1 jaar 1 to 2 weken 2 dagen 

Vis 1½ jaar 1 week 2 dagen 

Gevogelte 1½ jaar 1 to 2 weken 2 dagen 

Gerookt vlees 2 jaar 3 maanden 2 to 4 weken 

Geblancheerde groenten 2 to 3 jaar 4 weken 1 week 

Vers fruit 2 to 3 jaar 2 weken 3 to 7 dagen 

Harde kazen 6 maanden 2 maanden 2 weken 

Ongekookte pasta  1 jaar ½ jaar 

Bovengenoemde tijden zijn indicatief en kunnen variëren per product en hoeveelheid. 
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APPENDIX: PROBLEMEN OPLOSSEN 

 

In het algemeen presteert het Wartmann kamervacuümapparaat adequaat. Mocht er toch een 

storing optreden, probeer dan eerst de onderstaande aanbevelingen voor probleemoplossing. 

 

 

SYMPTOOM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

Het vacuümapparaat schakelt niet in. 
De indicatielampjes branden niet. 

Het netsnoer is beschadigd, de 
stekker zit niet in het stopcontact of 
er is geen spanning op het 
stopcontact. 

Controleer eerst of het netsnoer 
onbeschadigd is en steek de stekker in 
een stopcontact waarvan u weet dat deze 
stroom krijgt. 
 

Het vacuümapparaat zuigt de 
vacuümzak niet volledig vacuüm. 

De bovenkant van de vacuümzak 
bevindt zich niet helemaal over de 
afdichtstrip (in de vacuümkamer). 

Plaats de opening van de vacuümzak 
volledig in de vacuümkamer. 
 

 Er zitten rimpels in de vacuümzak in 
het onderdeel dat zich op de 
afdichtstrip bevindt. 

Controleer de bovenkant op kreukels en 
knip zo nodig de bovenkant van de 
vacuümzak af. 
 

 U hebt een vacuümzak van een 
vacuümrol gemaakt en de eerste 
verzegeling is niet correct. 

Controleer de eerste afdichting op 
schade. 

 De afdichtstrip van de vacuümzak is 
nat, vuil of stoffig. 

Verwijder de plug en maak de afdichtstrip 
schoon. Gebruik alleen schone, droge 
vacuümzakken. 
 

De vacuümzak is niet vacuüm nadat 
deze was afgesloten. 

Scherpe voorwerpen kunnen de 
vacuümzak doorboren. 

Bedek eventuele scherpe randen met een 
papieren handdoek en gebruik een 
nieuwe vacuümzak. 
 

 Bepaalde groenten en fruit die niet 
goed geblancheerd waren of die 
bevroren waren voordat ze werden 
verpakt, kunnen ontledingsgassen 
veroorzaken. 

Open de verpakking en gooi het voedsel 
weg als het bedorven is. Als het voedsel 
niet is bedorven, moeten ze meteen 
worden gegeten. 

De vacuümdozen zijn niet goed 
gevacuümeerd. 

De vacuümslang is niet correct 
aangesloten. 

Zorg ervoor dat de vacuümslang correct in 
de vacuümbak en de aansluitingen van 
het vacuümventiel is gestoken. Probeer 
het dan opnieuw. 
 

 De knop op de vacuümbak staat niet 
op "vacuüm". 

Zorg ervoor dat de knop op de 
vacuümbak op "vacuüm" staat. 
 

 Er is onvoldoende ruimte onder het 
deksel van de vacuümbak. 

Zorg voor voldoende ruimte onder het 
deksel van de vacuümbak. 
 

 Er zijn haarscheuren in de 
vacuümbak. 

Controleer de vacuümdoos en het deksel 
op schade. Als u schade opmerkt, kan de 
vacuümdoos niet meer worden gebruikt 
en moet deze worden vervangen. 
 

Het vacuümapparaat werkt niet 
(correct). 

Er is een softwarestoring. Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 
10 seconden en sluit het vacuümapparaat 
opnieuw aan. 
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Het Wartmann® kamervacuümapparaat gaat niet aan. 

• Zorg ervoor dat het Wartmann® kamervacuümapparaat correct op een geaard stopcontact is 

aangesloten. 

• Controleer of het netsnoer niet is beschadigd. Gebruik de machine niet als het netsnoer is 

beschadigd. 

• Controleer of het stopcontact stroom krijgt. Probeer in geval van twijfel met een ander apparaat. 

• Controleer of de AAN / UIT-knop goed is ingedrukt. Het LED-scherm wordt verlicht wanneer het 

Wartmann® kamervacuümapparaat wordt ingeschakeld. 

 

De vacuümzakken worden niet afgesloten met een volledig vacuüm. 

•  De vacuüm- / sealtijd is mogelijk niet hoog genoeg ingesteld. Stel vacuüm- en sealtijden hoger in 

en vacuüm opnieuw. 

•  Om goed te zuigen en af te dichten, moet de opening van de zak zich in de vacuümkamer 

bevinden. 

•  Zorg er bij het verpakken met een vacuümrol voor dat de eerste verzegeling is voltooid en er geen 

openingen in de afdichtingen zitten. 

•  V86 en vacuümzak moeten schoon, droog en vrij van vuil zijn om succesvol te kunnen werken met 

het vacuümproces. Veeg het oppervlak van de sealbalk en de binnenkant van de hoes schoon en 

probeer het opnieuw. 

 

Vacuümzak verliest vacuüm na te zijn verzegeld 

•  Scherpe items kunnen kleine gaatjes in zakjes doorprikken. Om dit te voorkomen, bedek de 

scherpe randen met een papieren handdoek en zuig een nieuwe zak op. 

•  Sommige groenten en fruit kunnen gassen afgeven (uitgassen) als ze niet goed geblancheerd of 

bevroren zijn voordat ze worden verpakt. Open zakje. Als u denkt dat voedselbesmetting is 

begonnen, gooi het voedsel dan weg. Als voedselbederf nog niet is begonnen, consumeer dan 

onmiddellijk. In geval van twijfel, voer weggooien. 

 

V86 sluit het zakje niet goed af 

•  Zegeltijd is mogelijk niet lang genoeg. Verhoog de sealtijd en probeer het opnieuw. 

•  Zakjes zullen niet afdichten als er vocht, voedseldeeltjes of vuil in het afdichtingsgebied aanwezig 

zijn. Veeg de binnenkant van het zakje schoon en probeer het opnieuw. 

•  De zak moet op de juiste manier langs de sealbalk worden geplaatst. Zorg ervoor dat het hele zakje 

zich boven de sealbalk bevindt en dat er geen plooien in het zakmateriaal zijn. 
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APPENDIX: FOUTCODES 

 

De onderstaande tabel vermeldt de meest voorkomende foutcodes op het display. Neem contact op 

met een technicus voor meer informatie. 

 

Fout code Oorzaak Controleer 

E01 Twee drukschakelaars zijn 
niet gesloten tijdens het 
vacuümproces. 

1. Controleer of de deksel goed is gesloten. 
2. Controleer of de zak goed op zijn plaats ligt. 
3. Controleer of de pomp werkt. 
4. Controleer of de drukschakelaar, gewrichtsbuis 
 en 10P datalijn werkt 
    

E02 De microschakelaar is niet 
gesloten wanneer de 
machine in de 
verzegelmodus komt. 

1. Controleer of de deksel goed is gesloten. 
2. Controleer of de microschakelaar werkt. 
3. Controleer of de drukschakelaar, gewrichtsbuis 
 en 10P datalijn werkt. 
 

 LP Het apparaat wordt tijdens 
een bewerking 
uitgeschakeld. 

1. Netspanning uitval. 
2. Een fout in de bedrading inclusief de voedingslijnen en de     
10P datalijn. 
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Type nummer WM-1509 VAC 

Netspanning 220-240 Volts / ~50 Hz 

Capaciteit 1200 Watt 

Pomp druk -29.7” Hg / -1005 mbar 

Type pomp Droge pomp 

Maximale zak breedte 290 mm 

Sealdraad breedte 10 X 1 / 2.5 X 2mm 

Gewicht 27.2 Kg 

Afmetingen 468 x 359 x 345mm (L x H x W) 


