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ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY
Před použitím přístroje si řádně přečtěte tyto pokyny. Další informace naleznete na adrese SousVideSupreme.com.

 Tento spotřebič je navržen tak, aby splňoval normy 
 UL pro napětí 100 V–240  V  , 50/60 Hz.

 Tento spotřebič je navržen tak, aby splňoval normy  
 CE pro 110 W – 0.7 bar (-0.7x10  5  Pa).

  1. Před připojením napájecího kabelu nebo  
 odpojení ze sítě se ujistěte, že  
 je přístroj vypnutý

  2. Odpojte spotřebič ze sítě pokud se nepoužívá nebo  
 před čistěním.

  3. Ujistěte, že máte suché ruce před připojením, odpojením  
 nebo provozem spotřebiče. Nepoužívejte přístroj, pokud je   
 nepájecí kabel nebo zásuvka mokrá.

  4. Děti by tento přístroj neměly používat. Při používání v  
 blízkosti dětí je nutný dohled dospělou osobou a spotřebič   
 by měl být mimo jejich dosah.

  5. Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah horkých  
 ploch, pecí nebo hořáků. Spotřebič bude fungovat pouze   
 na suchém, stabilním povrchu, například na stole nebo   
 proti stolu a mimo dosah všech pohyblivých částí.

  6. Při čistění neponořujte tento spotřebič do vody nebo jakékoli  
 jiné kapaliny.

  7. Nepoužívejte spotřebič venku.

  8. Nepoužívejte žádné příslušenství nebo doplňky, které  
 nedoporučuje společnost Eades Appliance Technology LLC.

  9. Nepoužívejte tento spotřebič k jiným účelům než k jeho 
 zamyšlenému použití, což je odvádění vzduchu z potravin   
 a utěsnění sáčku.

10. Nepoužívejte spotřebič, pokud by byl napájecí kabel nebo
 zásuvka poškozená nebo pokud by byl spotřebič spuštěn  
 a objevila se závada. Nepoužívejte při poruše.

11. Vždy používejte pouze plastové sáčky nebo sáčky na   
 potraviny z materiálů doporučené výrobcem jako vhodné 
 pro vaření. Používejte pouze sáčky s odpovídající velikostí.   
 Nepřeplňujte sáčky!

12. Důrazně doporučujeme nepoužívat tento spotřebič pro  
 vakuové či těsnící kapaliny. Pokud tak učiníte, měli byste se  
 řídit pokyny v Přípravě         potravinových sáčků pro balení   a pouze 
 po zmrazení tekutin v uzavřeném kontaneru a přidání   
 tohoto kontajneru do sáčku na potraviny.

13. Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženou  
 fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo chybějícími  
 zkušenostmi s varnými spotřebiči.

14. Důležité: počkejte nejméně 20 sekund mezi jednotlivými 
 baleními. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při používání tohoto elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů:

CZ



DOPLŇUJÍCÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
OHLEDNĚ KABELŮ (NAPÁJECÍ SOUSTAVY)
A ZÁSUVEK

  1. Pokud je poškozen napájecí kabel, může jej nahradit pouze 
 výrobce nebo autorizovaný servis.

  2. Chraňte kabel před poškozením: neroztrhněte kabel,  
 netahejte  za něj okolo ostrých hran nebo rohů,   
 neponořujte kabel do vody nebo jiné kapaliny,   
 nenechávejte jej mokrý, nestahujte spotřebič kabelem  
 nebo nepoužívejte kabel jako rukojeť.   
 

  3. Nedovolte, aby byl napájecí kabel pod nebo okolo spotřebiče   
 nebo visel přes okraj povrchu,   
 kde je spotřebič umístěn.

  4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky uchopením za zástrčku,
 nikoliv za kabel,  
 abyste předešli zraněním.

  5. Nedoporučujeme používat prodlužovací kabel s tímto spotřebičem.  
 

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE 
  • Nepokoušejte se opravit tento spotřebič sami. 
  • Opravy provádí pouze autorizovaný zástupce společnosti Eades Appliance  Technology LLC 
  • Pro další informace kontaktujte zákaznický servis na stránce www.sousvidesupreme.com.

Polarizační zásuvka (jen 120 V)
V Severní Americe má tento spotřebič duální polarizační zástrčku (jeden kolík je širší než druhý). Snižte riziko elektrického šoku,
tato zástrčka pasuje do polarizované zásuvky pouze jedním směrem. Pokud zástrčka nezapadá zcela do zásuvky, zástrčku
vysuňte zpět. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Zástrčku neupravujte žádným způsobem.

POUŽITÍ POUZE PRO DOMÁCNOST
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Vaše vakuová svářečka

1 Uzavřené víko
během balení

2 Kontrolní panel má
 multifunkční 

nastavení.

4 Štítky jako pomocník
 pro umístění potravinových
 sáčku na balení.

5 Těsnící pásek  zajišťuje
 utěsnění.

6 Pěnové těsnění  ochraňuje  
 potravinové sáčky během 
 balení.

3 Vakuový kanál by měl být   
 vyčistěn před použitím. 
 



Funkce ovládacího panelu

5 SEAL ONLY funkce balení bez  
 vakuování.

6 RELEASE tlačítko otevře uzavřené  
 víko po dokončení balení.

2 FOOD volba pro vlhký nebo suchý
 obsah.  
 Zvolte vlhký pro obsah až do 
  1½ polévkové lžíce (22.5 ml) 
 tekutiny.

1 SPEED volba pro normální nebo 
 jemné sání. Zvolte jemné pro křehké 
 potraviny, které mohou být  
 rozdrceny při normálním  
  nastavením.

3 CANCEL tlačítko zastaví  
 podtlak a balení.

4 Kontrolka balení se rozsvítí, když 
 začne probíhat balení a  
 poté po dokončení.
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Nastavení vakuové svářečky pro použití

1 Umístěte vakuovou svářečku   
 na plochý a suchý povrch,  
 jako je např. stolní deska,  
 připojte napájecí kabel k  
 zadní straně svářečky a  
 zapojte jej do el. zásuvky.

2 Zelená kontrolka na
 ovládacím panelu by 
 se měla rozsvítit.



2 Naplňte sáček do 3/4  
 jeho objemu potravinami,  
 které chcete zabalit.  
 Nepřeplňujte jej. 

Důležité tipy pro přípravu sáčků
•  Ostré okraje a hrany, jako jsou kosti a skořápky, mohou 
 při vysávání vzduchu pro píchnout sáček a zabránit správnému    
 utěsnění. Zakryjte ostré oblasti měkkým jídlem, jako jsou čerstvé 
 bylinky nebo potravinářská fólie, která dokáže uchránit   
 sáček před porušením. 

•  Při vakuovém balení mokrých nebo vlhkých potravin, jako jsou 
 čerstvé maso nebo umytá zelenina, je vysušte ubrousky  
 (kuchyňská utěrka) před vložením do sáčku.  

 Přebytečné tekutiny v potravinách přes 1 ½ polévkové lžíce  
 (22,5 ml) mohou být přetahovány do vakuové komory nebo do   
 těsnící plochy sáčku během extrakce odsávajícího vzduchu.  
 Tekutina vytlačená do čerpadla může spotřebič poškodit.

•  Tento odsávací podtlakový těsnící materiál není určen pro 
 vakuování tekutin nebo potravin bohatých na tekutiny.   
 Doporučujeme používat sáčky SousVide Supreme pro balení

tekutin.  

1 Připravte sáček sklopením horní 
 části (5 cm) před naplněním tak, 
 aby byl těsnící povrch  
 čistý.

Příprava sáčků na potraviny na balení

3 Ujistěte se, že těsnící plocha je  
 čistá a neobsahuje tekutiny, oleje 
 nebo nečistoty, než se rozvine  
 horní část sáčku pro balení.
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Připravte potravinové sáčky na balení

1 Pokud děláte sáčky z rolí,   
 vložte roli otevřeným koncem   
 do svářečky do uzavřené  
 komory pod pomocné
 štítky.
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2 Uzavřete víko a vyberte možnost   
 SEAL ONLY na ovládacím 

panelu.

4 Kontrolka balení zhasne po  
 dokončení balení. 

3 Stlačte a držte pevně víko 
na obou stranách dlaněmi. 

 
  
 

5  Vyjměte sáček z role dle  
 požadované délky a naplňte 
 jej dle popisu na str. 7.
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DŮLEŽITÉ: Počkejte alespoň 20 sekund 
           mezi baleními.



Vyberte nastavení svářečky

1 Zvolte nastavení funkce rychlosti
 balení SPEED. 
 Spotřebič je přednastavený na
 normální rychlost vakuování, 
 která bude správná pro balení  
 většiny potravin.

2 Zvolte GENTLE pro jemné  
 pokrmy (čerstvé ryby, drobné 
 ovoce, pečivo), které  
 by mohlo být normální rychlostí 
 rozdrceno.

3 Zvolte nastavení funkce FOOD  
 pro balení potravin. Spotřebič je
 přednastaven na DRY (suchý
 obsah), což je správné pro 

většinu potravin.

4 Vyberte MOIS pro obzvláště   
 šťavnaté potraviny, které obsahují 
 1½ polévkové lžíce nebo 15 ml  
 tekutin.   
 Nepoužívejte sáčky, které obsahují
 1½ polévkové lžíce (22.5 ml) 
 tekutin.

+
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2 Umístěte naplněný sáček do  
 přední části svářečky tak, aby  
 potraviny ležely na ploše.

4 Vytlačte přebytečný vzduch ze sáčku 
 a vyhlaďte vše, co překročí těsnící 
 pásek.  
 

Umístění sáčku na balení

3 Umístěte otevřený konec sáčku 
 pod štítky ve vakuovém kanálu.  
 

1 Otevřete víko a zkontrolujte  
 těsnící pásek, zda je bez
 vlhkosti a bez nečistot.
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Vakuování suchých potravin
DŮLEŽITÉ: Počkejte alespoň 20 sekund 

       mezi baleními.

1 Uzavřete víko a zkontrolujte,  
 zda je vybrána funkce DRY.

2 Držte víko pevně na obou  
 stranách dlaněmi. Sací  
 čerpadlo se zapojí samo a 
 začne odvádět vzduch ze sáčku 
 a sáček se obalí okolo potravin. 
 Pokud máte pocit,  
 že je sáček vakuově uzavřen,
 můžete ruce odstranit.
 
 

5 Pokud funkce sacího uzávěru nebo 
 funkce automatického utěsnění 
 správně nefunguje, stiskněte tlačítko 
 CANCEL. Otevřete víko a zkontrolujte, 
 zda je sáček správně umístěn nebo zda  
 nemohlo dojít k propíchnutí nebo 
 netěsnosti. (Viz str. 14.)

4 Kontrolka balení zhasne po  
 dokončení balení.  
 Stisknutím tlačítka RELEASE  
 otevřete víko a vyjměte sáček.

3 Funkce balení by měla začít  
 automaticky a bude indikována  
 kontrolkou balení.  
 











Vakuování vlhkých potravin

1 Uzavřete víko a zkontrolujte,  
 zda je vybrána funkce MOIST.

2 Držte víko pevně na obou  
 stranách dlaněmi. Sací  
 čerpadlo se zapojí samo a 
 začne odvádět vzduch ze sáčku 
 a sáček se obalí okolo potravin. 
 Pokud máte pocit,  
 že je sáček vakuově uzavřen,
 můžete ruce odstranit.
 
 

5 Pokud funkce sacího uzávěru nebo 
 funkce automatického utěsnění 
 správně nefunguje, stiskněte tlačítko 
 CANCEL. Otevřete víko a zkontrolujte,
 zda je sáček správně umístěn nebo zda  
 nemohlo dojít k propíchnutí nebo  
 netěsnosti. (Viz str. 14.)

4 Kontrolka balení zhasne po  
 dokončení balení.  
 Stisknutím tlačítka RELEASE  
 otevřete víko a vyjměte sáček.

3 Jakmile se sáček zhroutí, 
 tekutina se vytáhne. Než vstoupí
 do vakuové komory, stiskněte
 SEAL ONLY.









DŮLEŽITÉ:  Počkejte alespoň 20 sekund
           mezi baleními.



Problém

Nebylo vakuováno

Slabě nebo neúplně vakuováno

Nedokonale zabaleno

Možná příčina

Zařízení bylo odpojeno
Zásuvka není pod proudem

Sáček nesprávně umístěn nebo  
nedokonale vyhlazen  
Došlo k propíchnutí 
Použití bez intervalu 20 sekund 
mezi používáním  

Nečistoty nebo olej na těsnícím povrchu 
mezi stěnami sáčku
Použití nesprávného nastavení FOOD

Náprava

Zapojte spotřebič
Zapojte přístroj do jiné zásuvky.
Aktivujte síťovou zásuvku.
Kontaktujte zákaznické oddělení.

Vyčkejte 20 sekund. Zkontrolujte umístění 
vyhlazení a díry.  
Přemístěte a zkuste znovu.
Použijte nový sáček a zkuste znovu.
Kontaktujte zákaznické oddělení.

Utěsněte těsnící plochu pomocí 
čisté papírové utěrky a zkuste to znovu.
Použijte správné nastavení FOOD: 
MOIST pro potraviny obsahující 1½
polévkové lžíce (22.5 ml) tekutin a DRY
pro většinu potravin.
Kontaktujte zákaznické oddělení.

Odstraňování problémů
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Péče a čistění

•  Po každém použití odpojte spotřebič, očistěte prostor  
 vakuového kanálu, pěnového těsnění a těsnícího pásku   
 čistou vlhkou utěrkou a nechte uschnout.

•  V závislosti na stupni užití může být pěnové těsnění 
(které jsou během každého používání stlačeno) opotřebené.

 
 

 Řádnou péčí a běžným používáním (až 5x denně) by  
 mělo vydržet dva až čtyři roky.
 Pokud se pěnové těsnění opotřebujeme nebo zdeformuje,

kontaktujte zákaznické oddělení. K dispozici jsou
náhradní těsnění.

 
 

Otázky? Kontaktujte zákaznický servis
•  Doporučujeme, abyste využili služby zákaznického servisu a  
 kontaktovali nás s dotazy nebo obavami ohledně tohoto
 produktu. Jsme tady, abychom Vám poradili a zajistili
 Vaší spokojenost.

•  E-mail: customerservice@sousvidesupreme.com nebo
 customerservice@sousvidesupreme.co.uk

•  Telefon: +1.877.787.6836 nebo +020 3053 0794

Pokud chcete tuto příručku v dalších jazycích
navštivte SousVideSupreme.com/vs3000.

 Váš spotřebič obsahuje materiály, které lze obnovit nebo recyklovat.
Nevyhazujte tento spotřebič do netříděného odpadu. Po skončení 
životnosti spotřebiče jej zlikvidujte ve speciálně upraveném středisku
pro recyklaci odpadů nebo na místním sběrném místě pro sběr odpadů
v souladu s vyhláškou obce.

 
 
 
 
 

•  Pro lepší servis vyplňte registraci produktu a odešlete
 nám ji. 

•  Nebo se registrujte online na 
SousVideSupreme.com/register.

Likvidace a ochrana životního prostředí


