
 

 

PRO PACK V.4 vakuumföpackare 
 

 
Vakuumförpackaren hjälper dig hålla maten fräsch längre i kylskåpet, 

frysen och skafferiet. 

Pro Pack är lättanvänd med sin stilfulla design och låga vikt, den suger 

effektivt ut luft och förlänger hållbarheten upp till fem gånger längre än 

vanliga konserveringsmetoder. 
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Vakuumförpackarens delar 

 

 

                                                             Kontrollpanel 

 

                                                               

                                                             Strömanslutning 

 

                                                                Slanganslutning 

 

                                                                  Lock  

                                                                                     Handtag 

                                                                              

 

 

B: ”Start” för att starta vakuumförpacka 

    ”Seal” för att svetsa vakuumpåse 

 

 

 

Svetspackning   

 

Förseglingspackning 

 

 Vakuumkammare 

 

 Svetstråd 

Tejpen ska sitta kvar! 
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Kontrollpanelen 
                   C                    D                               E                    F  

 

                  A              B             G              H              I             J 

 

A.  Indikator nätanslutning 

B.  Av/på knapp 

C.  Start, vakuumförpacka 

D.  Svets, försegla påsen 

E.  Digital display 

F.  Svetstid, normal tid = 3 

G. Marinera, marinering i extern vakuumbehållare 

H. Tillbehör, vakuumförpackning och marinering i extern 

vakuumbehållare 

I.  Pulsera 

J. Impuls svets  
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Användning 

Förberedelser 

• Läs bruksanvisningen noga före användning. 

• Anslut strömkabeln till ett vägguttag, ”Nätanslutning” lyser rött. 

• Tryck på ”På/Av” knappen, ”Digital display” tänds och fläkten startas. 

• Maskinen är nu klar att användas. 

• Om någon process behöver avbrytas, tryck ”På/Av”. 

 

Vakuumpåse av rullplast 

1. Välj en påse med passande bredd. 

2. Klipp påsen i önskad längd, spara minst 7 cm mellan innehållet och 

påsens öppning. 

3. Placera ena öppningen i vakuumkammaren och över svetstråden. 

4. Stäng locket och håll tryck på handtaget. 

5. Tryck på ”Svets”, antingen på handtaget eller kontrollpanelen.  

6. ”Digital display” räknar nu ner och vid 0 signalerar maskinen KLART 

genom ett pip. 

7. Tag ut påsen och kontrollera att svetsen är slät utan rynkor och bubblor. 

 

Vakuumförpacka i vakuumpåse 

1. Välj en påse i rätt storlek. 

2. Placera påsens öppning i 

vakuumkammaren och över svetstråden. 

3. Stäng locket och pressa handtaget nedåt. 

4. Tryck ”Start”, antingen på handtaget eller 

på kontrollpanelen. Avbryt genast om 

vätska sugs in i maskinen! 

5. Maskinen vakuumförpackar och ”Digital 

display” räknar ner till 0. Därefter svetsas 

påsen och vid 0 signalerar maskinen KLART genom ett pip. 

6. Tag ut påsen och kontrollera att svetsen är slät utan rynkor och bubblor. 

Tips! 

Vräng vakuumpåsen till hälften 

när den fylls för att hålla 

svetsytan torr och ren. 

Placera en bit hushållspapper 

mellan innehållet och 

påsöppningen för att undvika att 

vätska sugs in i maskinen. Frys 

vätska innan vakuumpackning. 
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Vakuumförpacka med ”Pulsera” 

För att inte förstöra känsligt innehåll vid vakuumförpackning 

välj ”Pulsera” och reglera trycket själv. 

1. Placera påsens öppning i vakuumkammaren 

och över svetstråden. 

2. Stäng locket och pressa handtaget nedåt. 

3. Tryck ”Pulsera”, lampan lyser rött. 

4. Tryck ”Start” och håll inne, antingen på 

handtaget eller kontrollpanelen. 

5. Släpp ”Start” när önskat tryck är uppnått. 

6. Tryck på ”Svets”, antingen på handtaget eller på kontrollpanelen. ”Digital 

display” räknar nu ner och vid 0 signalerar maskinen KLART genom ett 

pip. 

7.  Tag ut påsen och kontrollera att svetsen är slät utan rynkor och bubblor. 

 

Impuls svets 

Många påsar kan effektivt förslutas utan vakuum genom ”Impuls svets”, 

locket öppnas och stängs vid signal för att svetsa. 

1. Tryck ”+” ”-” för att ställa in svetstiden. Normal svetstid = 3. 

2. Tryck ”Impuls svets”, lampan lyser rött. ”Digital display” visar ”C” om 

locket är stängt, och svetstiden om locket är öppet. 

3. Placera påsens öppning i vakuumkammaren och över svetstråden. 

4. Stäng locket och håll tryck på handtaget. ”Digital display” visar C och 

räknar ner till 0.  

5. Öppna locket vid pipet. 

6. Tag ut påsen och kontrollera att svetsen är slät utan rynkor och bubblor. 

7. Repetera punkt 3-6 för fler påsar eller tryck ”Av/På” för att avsluta. 

 

 

 

 

 

Tips! 

Används med fördel vid 

packning av blöta 

livsmedel, du får bättre 

kontroll och kan undvika att 

vätska sugs in i maskinen. 
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Tillbehör 

Vakuumförpacka i extern behållare 

Använd en behållare avsedd för vakuumförpackning. Kontrollera att 

locket och dess packning är torr 

och rent. Lämna lite luft i 

behållaren.  

1. Lägg på locket och se till att vredet 

står på ”Vakuum”.  

2. Koppla samman behållaren med maskinen via slangen. Slangen ansluts 

till vredet på behållaren och ”Slanganslutning” på maskinen. 

3. Tryck på ”Tillbehör” och håll samtidigt två fingrar på locket till behållaren i 

2-3 sekunder för att starta vakuumcykeln.  

4. ”Digital display” räknar nu ner och vid 0 signalerar maskinen KLART 

genom ett pip. 

5. Vrid vredet till ”Lock” och lossa slangen. 

 

Marinera 

1. Lägg på locket och se till att vredet på 

behållaren står på ”Open”.  

2. Koppla samman behållaren med 

maskinen via slangen. Slangen ansluts 

till vredet på behållaren och ”Slanganslutning” på maskinen. 

3. Tryck på ”Marinera” och välj program.  

Tryck en gång för ”Snabbmarinering”, ca 15 minuter. ”1” visas på ”Digital 

displayer”.  

Tryck två gånger för ”Normal marinering”, ca 27 minuter. ”2” visas 

på ”Digital display”. 

4. Tryck ”Start”, antingen på handtaget eller på kontrollpanelen och håll 

samtidigt två fingrar på locket till behållaren i 2-3 sekunder. 

5. När ”Digital display” visar ”0” signalerar maskinen KLART genom ett pip. 

6. Vrid vredet till ”Lock” och lossa slangen. 

Tips! 

Kyl ner varan innan vakuumpackning. 

Pulver och dylikt bör täckas med 

papper för att inte sugas upp. 

 

Tips! 

Marinering med vakuumtryck 

påskyndar marineringsprocessen 

genom att öppna upp porerna i 

köttet/fisken så att marinaden 

absorberas. 
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Underhåll 
• Tag ut strömkabeln ur vägguttaget före rengöring. 

• Packningen till vakuumkammaren är löstagbar för att enkelt kunna 

rengöras. 

• Rengör maskinen med fuktig trasa och mild tvål. 

 

Säkerhet 
• Använd endast vakuumförpackaren till dess syfte. 

• Endast jordade strömkällor ska användas. 

• Är strömkabeln skadad, använd inte maskinen förrän kabeln är utbytt. 

• Använd inte vakuumförpackaren på blöta, varma ytor eller nära annan 

värmekälla. 

• Koppla ur vakuumförpackaren genom att dra ut sladden ur vägguttaget. 

• Om maskinen skulle bli överhettad och ”E” visas på ”Digital display”,  

dra ut strömkabeln ur vägguttaget och låt maskinen vila i 20 minuter. 

Därefter kan den åter tas i bruk. 

• Om maskinen låser sig, dra ut sladden ur vägguttaget och anslut den 

sedan igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Felsökningstips 

Maskinen suger inte 

• Påsens öppning ska placeras i vakuumkammaren. 

• Tryck lätt på locket tills maskinen börjar att suga luft. 

• Påsar som är släta på båda sidor fungerar ej, en sida måste vara 

räfflig/knottrig. 

 

Maskinen svetsar inte 

• Kontrollera svetstiden i ”Digital display”, en rekommenderad inställning 

är 3, tryck på ”+” eller ”-” om du önskar ändra din nuvarande svetstid. 

• Pressa handtaget nedåt för slätare svets. 

 

Teknisk data 
Volt: 220-240V~50Hz  

Effekt: 700W 

Tryck: -28.5”Hg /-965mbar (±3%) (direkt i pumpen) 

Pump: Dubbel 

Maximal bredd på vakuumpåse: 310mm 

Svetsbredd 5mm 

Storlek: 390x275x150mm 

Vikt: 6.2 kg 

 

 

 

 

 

 


