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Algemeen
Lees de gebruiksaanwijzing 
voordat u het apparaat in ge-
bruik neemt en bewaar deze.

De gebruiksaanwijzing 
bevat belangrijke infor-
matie over de inbedrijf-

stelling en het gebruik.
Lees de gebruiksaanwijzing, en 
dan vooral de veiligheidsinstruc-
ties, zorgvuldig door voordat u dit 
artikel gebruikt. De niet-naleving 
van deze gebruiksaanwijzing kan 
ernstig persoonlijk letsel of mate-
riële schade veroorzaken.
De gebruiksaanwijzing is geba-
seerd op de normen en regels die 
in de Europese Unie gelden. Let 
in het buitenland ook op land-
speci! eke richtlijnen en wetten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing 
voor verder gebruik. Wanneer 
u dit artikel aan iemand anders 
doorgeeft, doe er dan ook deze 
gebruiksaanwijzing bij.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook 
als Pdf-bestand van onze Home-
page www.gt-support.de wor-
den gedownload.
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Legenda
De volgende symbolen en sig-
naalwoorden worden in deze ge-
bruiksaanwijzing, op het artikel of 
op de verpakking gebruikt.

Dit signaalsym-
b o o l / s i g n a a l -

woord duidt op een gevaar met 
een gemiddeld risiconiveau, dat, 
indien niet vermeden, kan leiden 
tot de dood of een ernstig letsel.

Dit signaalsym-
b o o l / s i g n a a l -

woord duidt op een gevaar met 
een laag risiconiveau, dat, indien 
niet vermeden, een klein of matig 
letsel tot gevolg kan hebben.

Dit signaalsym-
b o o l / s i g n a a l -

woord waarschuwt voor mogelijke 
materiële schade.

Heet oppervlak! Dit sym-
bool duidt op hete opper-

vlakken tijdens de werking. Raak 

het oppervlak niet aan met blote 
handen.

Dit symbool geeft u nuttige 
bijkomende information over 

de installatie of over de bediening.

Beschermingsklasse II : Be-
drijfsmiddel met versterkte 

of dubbele isolatie tussen de 
netstroomkring en uitgangsspan-
ning/aanraakbare delen.

Alleen geschikt voor gebruik 
in droge ruimtes binnen.

Het zegel “Gekeurde vei-
ligheid” (GS-teken) be-
vestigt dat dit artikel vol-

doet aan de eisen van de Duitse 
productveiligheidswet.
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Conformiteitsverklaring (zie 
hoofdstuk “Conformiteits-

verklaring”): Met dit symbool ge-
markeerde producten voldoen aan 
alle toe te passen Gemeenschaps-
voorschriften van de Europese Eco-
nomische Ruimte.

Veiligheid
Gebruik volgens de   
voorschriften
Het artikel is alleen geschikt voor 
het onder vacuüm verpakken of 
vacumeren van levensmiddelen 
of voorwerpen die niet kunnen 
worden beschadigd door de druk 
die uitgeoefend wordt door de fo-
lie en die ontstaat door het vacu-
meren.
Gebruik het apparaat alleen met 
plastic slangen die geschikt zijn 
voor folielasapparaten.
Het apparaat is niet bedoeld voor 
commercieel gebruik, maar uit-
sluitend voor gebruik in particu-
liere huishoudens.
Elk ander gebruik of wijziging aan 
het apparaat is niet in overeen-
stemming met het beoogde doel 
en is ten strengste verboden.
Er kan geen aansprakelijkheid 
worden aanvaard voor schade als 
gevolg van onjuist gebruik of on-
juiste bediening.
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Veiligheidsinstructies
Gevaar voor een 
elektrische schok!

Een defecte elektrische installatie 
of te hoge netspanning kan leiden 
tot elektrische schokken.
• Het artikel en de netstekker 

mogen niet in water of andere 
vloeisto" en worden gedom-
peld.

• Sluit het artikel alleen aan 
wanneer de netspanning van 
het stopcontact overeenkomt 
met de speci! caties op het ty-
peplaatje.

• Gebruik het artikel niet als het 
zichtbare schade vertoont of 
als het netsnoer of de netstek-
ker defect is.

• Als het netsnoer van het ar-
tikel beschadigd is, dient het 
te worden vervangen door de 
fabrikant, zijn klantendienst of 
een soortgelijk gekwali! ceerd 
persoon om gevaren te voor-
komen.

• Probeer nooit om met metalen 
voorwerpen in het binnenste 
van het apparaat te komen.

• Open de behuizing niet, maar 
laat reparaties over aan vak-
mensen. Neem hiervoor con-
tact op met een gespeciali-
seerde werkplaats.

• Breng geen enkele wijziging 
aan het artikel aan. Gebruik 
alleen accessoires die door de 
fabrikant worden aanbevolen.

• Bij zelf uitgevoerde reparaties, 
ondeskundige aansluiting of 
verkeerde bediening zijn aan-
sprakelijkheids- en garantie-
claims uitgesloten.

• Bij reparaties mogen alleen 
onderdelen worden gebruikt 
voor reparaties die overeen-
komen met de originele spe-
ci! caties van het apparaat. Het 
artikel bevat elektrische en 
mechanische onderdelen die 
essentieel zijn om te bescher-
men tegen gevarenbronnen.

• Raak de netstekker nooit aan 
met vochtige handen.
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• Trek de netstekker nooit uit 
het stopcontact door aan het 
netsnoer te trekken, maar trek 
altijd aan de netstekker.

• Gebruik het netsnoer nooit om 
het artikel te dragen.

• Houd het artikel, de netstekker 
en het netsnoer uit de buurt 
van open vuur en hete opper-
vlakken.

• Leg het netsnoer zo dat nie-
mand erover kan struikelen.

• Maak geen knik in het net-
snoer en leg het snoer niet 
over scherpe randen.

• Aan de onderkant van de ar-
tikel zitten rubberen voetjes. 
Aangezien oppervlakken van 
meubels en vloeren gemaakt 
zijn van een grote verscheiden-
heid aan materialen en behan-
deld worden met een breed 
gamma aan onderhoudspro-
ducten, kan het niet volledig 
worden uitgesloten dat som-
mige van deze materialen be-

standdelen bevatten die de 
rubberen voetjes aantasten en 
verweken. Leg een antislip on-
dergrond onder het artikel.

• Berg het artikel nooit zo op dat 
het in een bad of een wastafel 
kan vallen.

• Grijp nooit naar een elektrisch 
apparaat wanneer het in het 
water gevallen is. Trek in zo’n 
geval onmiddellijk de netstek-
ker uit.

• Als u het artikel niet gebruikt, 
het schoonmaakt of als er een 
storing optreedt, schakel het 
dan uit en haal de stekker uit 
het stopcontact.
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• Reiniging en onderhoud mo-
gen niet door kinderen worden 
uitgevoerd als er geen toezicht 
op hen is. Kinderen jonger dan 
8 jaar uit de buurt houden van 
het apparaat en zijn aansluitka-
bel.

• Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Kinderen her-
kennen het gevaar niet dat kan 
ontstaan bij de omgang met 
elektrische apparaten. Gebruik 
en bewaar het apparaat daar-
om buiten het bereik van kin-
deren jonger dan 8 jaar.

• Laat het netsnoer niet langs het 
apparaat naar beneden hangen 
zodat er niet aan kan worden 
getrokken.

• Laat kinderen niet spelen met 
de verpakkingsfolie, de plastic 
slangen of de zakken. Ze kun-
nen tijdens het spelen erin ver-
strikt raken en stikken.

Risico’s voor kin-
deren en perso-

nen met verminderde lichamelij-
ke, zintuiglijke of geestelijke 
capaciteiten (bijvoorbeeld ge-
deeltelijk gehandicapte perso-
nen, oudere personen met een 
beperking van hun lichamelijke 
en geestelijke capaciteiten) of 
een gebrek aan ervaring en ken-
nis (bijvoorbeeld oudere kinde-
ren).
• Dit product kan worden ge-

bruikt door kinderen van 8 jaar 
en ouder en door personen 
met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke ver-
mogens of gebrek aan ervaring 
en/of kennis, indien zij onder 
toezicht staan of werden geïn-
strueerd over het veilig gebruik 
van het product en de daaruit 
voortvloeiende risico’s begrij-
pen.
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Brandgevaar!

• Laat het aangesloten apparaat 
nooit onbeheerd achter.

• Gebruik het apparaat op een 
stabiele, vlakke en hittebe-
stendige ondergrond.

• Dek het aangesloten apparaat 
nooit af. Gevaar voor overver-
hitting!

• Gebruik het apparaat niet in de 
buurt van ontvlambare vloei-
sto" en of brandbare gassen.
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Gevaar voor een 
elektrische schok!

• Er mogen geen vloeisto" en 
(bijvoorbeeld soep, saus, vlees-
vocht) in de zak worden geva-
cumeerd. Vloeisto" en worden 
ingezogen en komen zo in het 
apparaat.

 Mocht dit toch gebeuren, stop 
dan het proces door op de 
knop Stop 6 te drukken.

• Trek de netstekker uit het stop-
contact en gebruik het appa-
raat niet.

• Laat het apparaat controleren 
door een bevoegd technicus of 
door het service center.

Gevaar voor 
verbranding!

Heet oppervlak! Delen van 
dit apparaat worden tijdens 

het gebruik zeer heet. Ongepast 
gebruik kan leiden tot ernstige let-
sels.
• Raak het verwarmingselement 

15 tijdens en direct na het ge-
bruik niet aan omdat het erg 
heet wordt.

• Laat het apparaat afkoelen al-
vorens het te reinigen.

Seal

Normal

Soft

Stop 6

15

16
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Hygiëne-  
instructies!

Oneigenlijk gebruik van het artikel 
kan leiden tot gezondheidsrisico‘s.

• Let vooral op goede, hygiëni-
sche omstandigheden. Was voor 
het vacumeren uw handen.

• Houd alle werkapparatuur en 
het artikel absoluut schoon.

• Reinig uitgebreid en grondig 
na gebruik, vooral de opvang-
bak 16.

• In het algemeen dienen beder-
felijke levensmiddelen meteen 
na het vacumeren te worden 
ingevroren of indien ze daarna 
worden verhit, onmiddellijk te 
worden geconsumeerd. Be-
waar ze niet op kamertempe-
ratuur.

• Gebruik nooit zakken die al 
gebruikt zijn, vooral niet als er 
rauw vlees, vis of vette levens-
middelen in waren gevacu-
meerd.

• Gebruik de zakken ook niet op-
nieuw als ze in een waterbad 
of magnetron zijn verwarmd.

Let op!

Na een vacumeerproces is een af-
koeltijd van 15 seconden nodig. 
Tijdens deze periode kan geen 
nieuw vacumeerproces worden 
gestart.

Gebruik het apparaat alleen met 
de voor dit apparaat geschikte 
folieslangen met afmetingen die 
geschikt zijn voor folielasappara-
ten:
– niet breder dan 30 cm
– materiaaldikte tussen 0,1 en 

0,2 mm.

De rollengte van de in de handel 
verkrijgbare folieslangen kan vari-
eren. Er kunnen echter ook kant-
en-klare zakken worden gebruikt. 
Zakken die aan één zijde groeven 
of punten hebben zijn geschikt. 
Gladde folieslangen of -zakken 
zijn niet geschikt om dicht te las-
sen.
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Seal

Normal

Soft

Stop

Seal

Normal

Soft

Stop

1
2

3
4

5
6 7

8

9

12
13

14
15

16

17

18 19 20

10

11
9

8
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Omvang van de levering/
onderdelen product 
1 mesknop

2 afdekklep

3 lasknop Seal

4 vacumeerknop Soft

5 vacumeerknop Normal

6 toets Stop

7 snijstrip

8 hand symbolen

9 ontgrendelingsknoppen

10 kabelcompartiment

11 folie-aanslag

12 drukstrip

13 afdichtingen

14 zuigopening

15 verwarmingselement

16 opvangbak voor vloeisto" en

17 aanslag voor maximale folie-
breedte

18 folierol 22 x 300 cm

19 5 foliezakken (ca. 20 x 30 cm, 
geschikt voor magnetron)

20 een vervangende afdichting

  - gebruiksaanwijzing/garantie-
kaart (niet afgebeeld)
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Ingebruikname
Omvang van de levering 
controleren

Gevaar  
voor schade!

Wanneer u de verpakking onvoor-
zichtig met een scherp mes of een 
ander scherp voorwerp opent, kan 
het apparaat worden beschadigd.
# Ga bij het openen voorzichtig 

te werk.
1. Haal alle onderdelen van het 

apparaat en de gebruiksaanwij-
zing uit de doos en verwijder 
alle beschermfolie.

2. Controleer of de levering volle-
dig is, zie Omvang van de le-
vering/onderdelen product.

3. Controleer of de afzonderlijke 
delen beschadigingen verto-
nen. Als dit het geval is, gebruik 
ze dan niet. Wend u daarvoor 
tot het serviceadres dat op de 
garantiekaart staat aangege-
ven.

Voor het eerste gebruik
Gebruik geen 
schurende of op-

losmiddelen of scherpe voor-
werpen!
1. Verwijder het verpakkingsma-

teriaal en alle beschermfolies.
 Indien nodig de ontgren-

delingsknoppen 9 aan 
beide zijden en tegelijkertijd in-
drukken om de afdekklep 2 te 
ontgrendelen.

2. Verwijder de twee folieaansla-
gen 11. 

3. Voordat u het apparaat voor de 
eerste keer gebruikt, veegt u de 
opvangbak 16 af met een licht 
vochtige doek.

4. Plaats de folieaanslagen 11 te-
rug zoals afgebeeld.

Apparaat opstellen
1. Rol het netsnoer volledig af en 

haal het uit het kabelcompar-
timent 10 (onderzijde) en druk 
het snoer in de kleine opening 
die het snoer uit het comparti-
ment leidt. Zo voorkomt u dat 
de vacumeerder “kantelt’”.
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Seal

Normal

Soft

Stop

11 2

9

10

16

13

2. Zet de vacumeerder op een 
vlak en stabiel oppervlak. De 
rubberen voetjes zorgen voor 
een goede grip.

3. Zorg ervoor dat dit oppervlak 
gemakkelijk te reinigen, goed 
verlicht en goed toegankelijk is.

4. Klap de afdekklep 2 omhoog en 
controleer of de afdichtingen 
13 op de juiste plaats zitten.

 Deze moeten volledig en 
gelijkmatig in de houder 

worden ingedrukt, anders kan 
in de zak geen vacuüm worden 
gecreëerd.
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Gebruik
Gevaar voor 
verbranding!

Heet oppervlak! Delen van 
dit apparaat worden tijdens 

het gebruik zeer heet. Onjuist ge-
bruik kan leiden tot ernstige let-
sels.

• Raak het verwarmingselement 
15 en de drukstrip 12 na het 
lassen en het openen van de af-
dekklep in geen geval aan om 
brandwonden te voorkomen.

Seal

Normal

Soft

Stop
12

15

Voer voor het eerste gebruik 
1 tot 2 lascycli uit. Eventuele 

lichte geur of lichte rookontwikke-
ling zijn normaal en zullen na kor-
te tijd verdwijnen. Zorg toch voor 
voldoende ventilatie (bijvoor-
beeld door een raam te openen).
Opeenvolgende vacumeer- of las-
processen zijn alleen mogelijk na 
een geprogrammeerde pauze van 
ongeveer 10 seconden. Na 10 op-
eenvolgende processen is een 10 
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minuten durende afkoelpauze ge-
programmeerd. Het apparaat kan 
tijdens deze periode niet worden 
gestart.
U kunt de originele folie bestellen 
op het serviceadres dat op de ga-
rantiekaart staat vermeld.

Folie voorbereiden
Let erop dat lesnaden die 
met de vacumeerder wor-

den aangebracht elkaar niet krui-
sen. De open zijden die moeten 
worden gelast, moeten tegenover 
elkaar liggen en niet aan elkaar 
grenzen. Snij de reeds aanwezige 
lasnaden op de folie niet af.
1. Bereid eerst het gewenste aan-

tal zakken voor.
 Rol hiervoor een stuk folie van 

de folierol af en knip het op de 
gewenste lengte af met een ge-
schikte schaar of de snijstrip.

 Houd er rekening mee 
dat door het dichtlassen 

de bruikbare lengte van de zak 
iets korter zal uitvallen dan het 
stuk dat u van de folierol hebt 
afgesneden.
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2. Om de snijstrip 7 te gebruiken, 
klapt u deze open tot u weer-
stand voelt.

3. Leg de folie over de vacuü-
meenheid.

4. Sluit de snijstrip, laat deze 
rechts vastklikken en druk de 
mesknop 1 eventueel naar links 
of rechts in de eindaanslag als 
dat nodig is.

Seal

Normal

Soft

Stop

Seal

Normal

Soft

Stop

Seal

Normal

Soft

Stop

7

1

 Als de meskop niet bui-
ten het gebied van de fo-

lie ligt, wordt er tijdens het snij-
den geen snede gemaakt.

5. Druk de mesknop 1 licht naar 
beneden op de folie en duw 
deze naar de tegenoverliggen-
de kant.
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Folie enkel lassen
1. Druk indien nodig de ontgren-

delingsknoppen gelijktijdig in 
en klap de afdekklep open.

2. Leg een open zijde van de folie 
zoals afgebeeld over het ver-
warmingselement 15.

Omdat er geen vacuüm 
wordt getrokken, hoeft het 

einde van de folie niet tot aan de 
folieaanslagen 11 worden gelegd. 
Het is voldoende als de folie onge-
veer 1 cm over het verwarmings-
element wordt geplaatst.
3. Klap de afdekklep naar bene-

den. Zorg ervoor dat de folie op 
het verwarmingselement geen 
plooien heeft.

4. Druk aan beide zijden en gelijk-
tijdig op de met het handsym-
bool  gemarkeerde punten 
de afdekklep krachtig naar be-
neden tot beide sluitingen dui-
delijk hoorbaar vastklikken.

5. Sluit de stekker op het elektrici-
teitsnet aan.

Seal

Normal

Soft

Stop

Seal

Normal

Soft

Stop

15

11
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6. Druk op de lasknop Seal 3.
 Het indicatielampje van 

de toets licht blauw op 
tijdens het lassen, daarna knip-
peren de indicatielampjes van 
de toetsen Seal, Soft en Nor-
mal 3 keer gelijktijdig. Het las-
proces is nu voltooid.

 Met de knop Stop 6 kan het 
lasproces ook voortijdig wor-
den beëindigd.

Seal

Normal

Soft

Stop

Seal

Normal

Soft

Stop

3
4

5
6

9

12 2

16

15

7. De ontgrendelingsknoppen 9 
aan beide zijden en tegelijker-
tijd indrukken om de afdekklep 
te ontgrendelen.

8. Afdekklep 2 openen.

Gevaar voor  
verbranding!

Heet oppervlak! Verwar-
mingselement 15 en de 

drukstrip 12 zijn erg heet na het 
lasproces.
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Folie vacumeren en 
dichtlassen

Gevaar voor een 
elektrische schok!

• Er mogen geen vloeisto" en 
(bijvoorbeeld soep, saus, vlees-
vocht) in de zak worden geva-
cumeerd. Vloeisto" en worden 
ingezogen en komen zo in het 
apparaat. Moest dit toch ge-
beuren, trek dan de netstekker 
uit het stopcontact en gebruik 
het apparaat niet.

• Laat het apparaat controleren 
door een bevoegd technicus of 
door het service center.

De folie op de rol is buisvor-
mig, d.w.z. om een gesloten 

zak te verkrijgen, moet de buis aan 
twee zijden worden gelast.
Met het apparaat kunnen 2 soor-
ten vacumeringen worden uitge-
voerd die identiek zijn in werkwij-
ze:

– Met de vacumeerknop Soft 4: 
Het lasproces vindt plaats kort 
na het begin van het vacume-
ren. Dit voorkomt dat gevoelige 
levensmiddelen (bijvoorbeeld 
groenten) worden geplet. Het 
vacumeerproces wordt dan 
kort voortgezet zonder de in-
houd van de folie aan te tasten 
om de uitschakelonderdruk te 
bereiken.

– Met de vacumeerknop Normal 
5: Het lasproces vindt plaats 
kort voordat de uitschakel-
onderdruk wordt bereikt. Zo 
wordt een hoger vacuüm in de 
zak bereikt.

Als er tijdens het vacumeer-
proces wat vloeistof ont-

snapt, wordt dit opgevangen in de 
opvangbak 16. Controleer de lek-
bak na elk vacumeren en verwij-
der restvocht.
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1. Vul de zak die aan één kant is 
gelast.

 In tegenstelling tot “al-
leen dichtlassen” dient 

hier de folie tot aan de folieaan-
slagen 11 te worden aange-
bracht.

2. Klap de afdekklep 2 naar bene-
den. Zorg ervoor dat de folie op 
het verwarmingselement geen 
plooien heeft.

3. Druk aan beide zijden en gelijk-
tijdig op de met het handsym-
bool  gemarkeerde punten 
de afdekklep krachtig naar be-
neden tot beide sluitingen dui-
delijk hoorbaar vastklikken.

4. Sluit de stekker op het elektrici-
teitsnet aan.

5. Druk op de vacumeerknop Soft 
4 of op de vacumeerknop Nor-
mal 5.

 Het indicatielampje van 
de knop licht op tijdens 

het vacumeerproces. Na korte 
tijd vindt het lasproces plaats 
en wordt deze aangegeven 
door het oplichten van de knop 
Seal 3.

 Daarna knipperen de indica-
tielampjes van de toetsen Seal, 
Soft en Normal 3 keer gelijk-
tijdig. Het lasproces is nu vol-
tooid.

 Met de knop Stop 6 kan het 
proces ook voortijdig worden 
beëindigd.

6. De ontgrendelingsknoppen 9 
aan beide zijden en tegelijker-
tijd indrukken om de afdekklep 
te ontgrendelen.

7. Afdekklep 2 openen.

Gevaar voor 
verbranding!

Heet oppervlak! Verwar-
mingselement 15 en de 

drukstrip 12 zijn erg heet na het 
lasproces.
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Reiniging
Gevaar voor 
een elektrische 

schok!

Onjuist omgaan met het artikel 
kan leiden tot elektrische schok-
ken.

# Dompel noch het artikel, noch 
het netsnoer of de netstekker in 
water of andere vloeisto" en.

# Trek de netstekker uit het 
stopcontact voor u het artikel 
schoonmaakt.

– Laat het apparaat helemaal af-
koelen voordat u het reinigt.

– Het apparaat moet volledig 
droog zijn voordat u het ge-
bruikt.

Gevaar voor 
schade!

Oneigenlijk gebruik van het artikel 
kan leiden tot schade.

# Gebruik alleen een zachte doek 
die bevochtigd is met een bé-
tje afwasmiddel om de opper-
vlakken en de opvangbak 16 
te reinigen. Veeg vervolgens de 
oppervlakken droog en laat ze 
volledig drogen. Gebruik nooit 
schuurmiddelen of krassende 
borstels en sponzen.

– Reinig de oppervlakken nooit 
met alcohol, benzine of soort-
gelijke vloeisto" en.
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Opslag
Gevaar voor 
schade!

Oneigenlijk gebruik van het artikel 
kan leiden tot schade.

Het apparaat mag niet ge-
sloten worden opgeborgen 

en dient schoon en droog te wor-
den bewaard.

# Als u de afdekklep niet gebruikt, 
sluit deze dan niet af, maar klap 
hem gewoon naar beneden. 
Dit voorkomt schade aan de af-
dichtingen.

# Wikkel het netsnoer om de ka-
belhaspel in het kabelcompar-
timent (onderzijde).

# Bewaar het artikel alleen op een 
schone, droge plaats buiten be-
reik van kinderen.

De onderste en bovenste af-
dichting 13 kunnen worden 

verwijderd voor een gemakkelij-
kere reiniging. U kunt de afdichtin-
gen schoonmaken in warm water 
met afwasmiddel. Vervolgens 
grondig afspoelen met helder wa-
ter en volledig laten drogen.
Zorg er in ieder geval voor dat de 
afdichtingen volledig droog zijn 
voordat u ze plaatst. Plaats nooit 
een afdichting die nog vochtig is.
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Storingstabel

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing
Werkt niet. De netstekker is niet ingestoken.

- Steek de netstekker in een stopcontact.
Lasnaad niet door-
lopend

Laselement vuil.
- Voer het lasproces uit en verwijder ver-

volgens de onzuiverheden met een droge 
doek.

Vulmateriaal tussen de folie.
- Verminder het vulmateriaal of duw op de 

zak.
Gerimpeld afdichtingsgebied.
- Strijk de folie in het afdichtingsgebied glad.

Onvoldoende geva-
cumeerd

Folie niet correct geplaatst.
- Zie hieronder:     

de folie vacumeren en dichtlassen
Afdichting 13 beschadigd.
- Vervangende afdichting 20 plaatsen.
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Technische gegevens
Model:
GT-VBS-03
Netspanning:
220-240 V~, 50 Hz
Vermogensopname:
120 W
Beschermingsklasse:
II 
Gewicht:
ca. 0,9 kg
Afmetingen (B x T x H):
ca. 374 x 96 x 61 mm
Vacumeerdruk:
ca. 0,6 bar (normaal vacuüm)
ca. 0,35 bar (soft vacuüm)
Zuigvermogen:
ca. 4,5 liter per minuut
Vacuümfoliedikte:
max. 0,1 - 0,2 mm
Vacuümfoliebreedte:
max. 300 mm
Omdat wij onze producten voort-
durend verder ontwikkelen en 
verbeteren, zijn wijzigingen in 
het ontwerp en technische wijzi-
gingen mogelijk.

Conformiteitsverklaring
De conformiteit van het product 
met de wettelijk voorgeschreven 
normen wordt gegarandeerd.
De volledige conformiteitsverkla-
ring vindt u op het internet op 
www.gt-support.de

Afvoeren 
Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort bij soort 
weg. Leg karton en kartonnen do-
zen bij het oud papier en breng 
folie naar de inzameling van her-
bruikbare materialen. 

Weggooien van   
oude apparaten
(van toepassing in landen met sys-
temen voor gescheiden inzame-
ling van recyclebare materialen)

Oude apparaten mogen 
niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte 
vuilnisbak betekent dat elektrische 
en elektronische apparaten niet sa-
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men met het huisvuil mogen wor-
den weggegooid. Consumenten 
zijn wettelijk verplicht elektrische 
en elektronische apparaten aan het 
einde van hun levensduur geschei-
den van ongesorteerd huishoude-
lijk afval in te leveren. Dit garandeert 
dat de recycling op een milieuvrien-
delijke en grondstofbesparende 
manier wordt uitgevoerd.
Batterijen en accu’s die niet vast in 
het elektrische of elektronische ap-
paraat zijn ingesloten en die kun-
nen worden verwijderd zonder te 
worden vernietigd dienen van de 
apparaten te worden gescheiden 
voordat u het apparaat inlevert 
bij een inzamelpunt en naar een 
aangewezen verwijderingspunt 
brengt. Hetzelfde geldt voor lam-
pen die uit het apparaat kunnen 
worden verwijderd zonder te wor-
den vernietigd.
Eigenaars van elektrische en elek-
tronische apparaten van particulie-
re huishoudens kunnen deze inle-
veren bij de inzamelpunten van de 
overheidsinstanties voor afvalbe-
heer of bij de door de fabrikanten 
of distributeurs opgezette inzamel-
punten. Het inleveren van oude ap-
paraten is gratis.

In het algemeen zijn de distribu-
teurs verplicht ervoor te zorgen dat 
oude apparaten kosteloos worden 
teruggenomen door geschikte te-
rugnamefaciliteiten binnen een 
redelijke afstand ter beschikking te 
stellen.
Consumenten hebben de mogelijk-
heid een oud apparaat gratis terug 
te brengen naar een distributeur 
die verplicht is het terug te nemen 
indien u een gelijkwaardig nieuw 
apparaat met in wezen dezelfde 
functie koopt. Deze mogelijkheid 
bestaat ook voor leveringen aan 
een particulier huishouden.   
Afgezien daarvan kunnen consu-
menten oude apparaten van een 
bepaald type gratis inleveren bij een 
inzamelpunt van een distributeur, 
zonder dat dit gekoppeld is aan de 
aankoop van een nieuw apparaat.   
De randlengtes van de respectieve 
apparaten mogen echter niet meer 
dan 25 cm zijn.
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