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Części
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Listwa zgrzewająca
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Akcesorium - wężyk gumowy
Kontrolka zasilania
Kontrolki postępu
Kontrolka zgrzewania
Przycisk zgrzewania
Przycisk odsysania i zgrzewania 
Przycisk wilgotnej żywności (tylko model …004X)
Kontrolka ostrzegawcza przegrzania
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Środki ostrożności

Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy dokładnie zapoznać 
się z treścią instrukcji. Prawidłowe użycie urządzenia pozwoli uzyskać 
najlepsze rezultaty. Instrukcję należy zachować.
Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz 
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej 
lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem, że 
korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane 
odnośnie bezpiecznego używania urządzenia oraz mają świadomość 
ryzyka związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się 
urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia 
bez nadzoru. Urządzenie oraz przewód należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
W celu uniknięcia zagrożenia, uszkodzony przewód zasilający może 
być wymieniony jedynie przez producenta, autoryzowany serwis lub 
wykwalifikowaną osobę.

• Urządzenia należy używać tylko na stabilnej, bezpiecznej, suchej i równej 
powierzchni.

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać 
tego urządzenia na zewnątrz.

• Nie wolno zanurzać żadnej części urządzenia lub przewodu zasilającego 
z wtyczką w wodzie lub innej cieczy.

• Nie używać urządzenia jeśli zostało upuszczone lub jeśli nosi widoczne ślady 
uszkodzenia.

• Przed czyszczeniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od 
gniazdka zasilania.

• Aby wyłączyć urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający z gniazdka 
elektrycznego. Nie należy odłączać ciągnąc za przewód.

• Z urządzeniem nie należy używać przedłużacza.
• Należy używać tylko akcesoriów lub osprzętów zalecanych przez producenta.
• Podczas podgrzewania żywności w woreczkach/folii FoodSaver™ należy upewnić 

się, że są umieszczone w wodzie o niskiej temperaturze, i gotować poniżej 75°C 
(170°F).

• ŻYWNOŚĆ WEWNĄTRZ WORKÓW MOŻNA ROZMRAŻAĆ, ALE NIE 
PODGRZEWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ. Podczas rozmrażania 
żywności w kuchence mikrofalowej w workach FoodSaver™ należy upewnić 
się, aby nie przekroczyć maksymalnej mocy 180 W, maksymalny czas 2 minuty 
i maksymalna temperatura 70° C (158° F).

UWAGA: TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU 
KOMERCYJNEGO.

Używać urządzenia można wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do użytku tylko w gospodarstwach domowych.

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.

Dlaczego pakowanie próżniowe?

Tlen i wilgoć sprawiają, że żywność traci smak i z czasem się psuje. 
Konwencjonalne metody przechowywania żywności zamykają produkty 
spożywcze razem z powietrzem, pozwalając na powstanie wielu bakterii, 
pleśni i drożdży. System FoodSaver został zaprojektowany w taki sposób 
by usunąć powietrze ze specjalnie zaprojektowanych woreczków, 
pojemników i folii tak aby żywność zamknięta była w próżni. Poprzez 
usunięcie powietrza produkty spożywcze zachowują swój smak, kolor 
i świeżość na dużo dłużej.

System FoodSaver pozwala oszczędzić czas i pieniądze.
• Pozwala wydawać mniej pieniędzy. Dzięki systemowi FoodSaver można kupić 

więcej żywności i przechowywać ją w próżniowym opakowaniu, w pożądanej ilości 
porcji, bez jej marnowania.

• Zaoszczędź więcej czasu. Gotuj z wyprzedzeniem na cały tydzień, przygotowane 
posiłki zapakuj i zapisz datę przygotowania na workach FoodSaver .

• Marynata w ciągu kilku minut. Pakowanie próżniowe otwiera pory jedzenia, więc 
można uzyskać wspaniały smak marynowania w ciągu zaledwie 20 minut, a nie 
całej nocy.

• Łatwe pakowanie. Zapisz datę przygotowania na worku i miej przygotowane posiłki 
z  wyprzedzeniem, dzięki czemu spędzisz czas ze swoimi gośćmi.

• Ciesz się dłużej świeżymi, sezonowymi produktami spożywczymi, bardzo 
nietrwałymi lub rzadko używanymi.

• Kontroluj wielkość porcji dla utrzymania diety. Pakuj próżniowo rozsądne porcje i 
zapisz liczbę kalorii i / lub gramów tłuszczu na worku.

• Chroń elementy nieżywnościowe. Przechowuj bezpiecznie przedmioty/dokumenty 
na kempingu lub łodzi. Chroń polerowane srebra przed matowieniem poprzez 
zminimalizowanie ekspozycji na powietrze.

Akcesoria FoodSaver

Uzyskaj jak najwięcej ze swojego urządzenia FoodSaver z łatwymi 
w obsłudze workami, pojemnikami i akcesoriami.

Worki i folie FoodSaver
Posiadają specjalne kanaliki, dzięki czemu powietrze jest efektywnie 
odprowadzane. Wyprodukowane z materiału do zadań specjalnych  
składającego się z kilku warstw, które zapobiegają i zabezpieczają 
żywność przed przemarzaniem, a także gwarantują, że do środka nie 
dostanie się ani powietrze ani płyny. Wolne od BPA worki są jednocześnie 
wystarczająco mocne by można ich było użyć w mikrofalówce czy 
gotować. Występują w różnych rozmiarach. Folia jest idealna do 
przechowywania większych porcji żywności i do tworzenia woreczków 
o potrzebnej wielkości.

Pojemniki FoodSaver
Pojemniki są bardzo łatwe w obsłudze, idealne do przechowywania 
delikatnej żywności, np. mufinki lub inne ciasta, płyny i wilgotna żywność.

Korek do butelki FoodSaver
Użyj do próżniowego zamknięcia wina, niegazowanych płynów i olejów. 
Dzięki temu smak i zapach płynów zostanie utrzymany. Nie używaj do 
plastikowych butelek.

Pojemnik do marynowania FoodSaver
Dzięki próżni wytwarzanej w pojemniku do marynowania FoodSaver 
zamarynujesz mięso lub warzywa w kilka minut zamiast kilku godzin. 
Pojemnika możesz także użyć do próżniowego przechowywania 
żywności. 

Zamówienia
W celu zamówienia akcesoriów FoodSaver odwiedź stronę internetową 
www.food-saver.pl
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Parts
See figure 1

A Upper gasket
B Roll storage
C Roll cutter
D Roll cutter bar
E Lid latch
F Removable drip tray
G Lower gasket
H Sealing strip
I Control panel
J Accessory port
K Accessory hose
L Power light
M Progress lights
N Sealing progress light
O Seal Only button
P Vacuum and Seal button
Q Moist Food button (...004X only)
R Overheat warning light

Making a bag from a FoodSaver™ roll
You can make your own custom sized bags from a FoodSaver™ roll. 
Referring to Fig. 2:
1. Plug your vacuum sealer in to a mains supply socket. Press both 

latches E and open the lid. If you haven’t already done so, 
place the FoodSaver™ roll into the storage area B then lift up 
the roll cutter bar D and feed the roll end under the bar. Pull 
the roll end out until about 10mm of the roll overlaps the sealing 
strip H. 

2. Close the lid all the way until the latches E pop out. When 
correctly closed, a green band will appear around the latch and 
the green power light L will come on.  Press the Seal Only 
button O.  When the red sealing progress light N goes out, 
press both latches and open the lid. The end of the roll will now 
have been sealed. 

3. Pull the roll out to the required length for the item being 
packaged. Add an extra 75mm to allow the bag to be sealed then 
slide the roll cutter C across to cut the roll. 

Using Your Vacuum Sealer
Referring to Fig. 3:
1. Place the item to be packaged into the bag. You can use a ready 

made FoodSaver™ bag or make your own from a FoodSaver™ 
roll.

2. Place the open end of the bag into the slot of the drip tray F. 
3. Close and latch the lid. When correctly closed, a green band will 

appear around the latch and the green power light L will come 
on. 

4. Press the Vacuum and Seal button P. 
5. Your vacuum packager will start to remove the air from the bag 

and then seal it. When the progress lights M have stopped and 
the red sealing progress light N has gone out, the process is 
complete. 

Packaging moist foods (...004X only)
If you are packaging foods that are moist or are very juicy, press the 
Moist Food button Q BEFORE pressing the Vacuum and Seal button. 

Sealing a bag without removing any air
To seal a bag without extracting the air from it press the Seal Only 
button O. You can seal the types of bag that are used to package 
snacks such as potato crisps, tortilla chips, etc.

Sealing delicate items
Some items such as pastries, bread, biscuits, etc. can be crushed 
when sealing. To prevent this, use the Seal Only button O as follows:
1. Follow steps 1, 2, 3 and 4 of Using Your Vacuum Sealer. 
2. Press the Seal Only button O before crushing occurs. This will 

immediately stop more air from being extracted and then seal the 
bag.

Using FoodSaver™ accessories
1. Insert one end of the accessory hose K to the accessory 

port J. Insert the other end of the hose into the port on the 
accessory. Follow any specific instructions that come with the 
FoodSaver accessory.

2. Follow steps 3 and 4 of Using Your Vacuum Sealer. 

Tworzenie worka z folii FoodSaver

Za pomocą folii FoodSaver można zrobić worek dostosowany do 
żywności, którą chcemy przechowywać.

1. Podłączyć zgrzewarkę próżniową do źródła zasilania. Nacisnąć oba 
zatrzaski  i otworzyć pokrywę. Włożyć rolkę z folią FoodSaver w 
miejsce na folie w rolce , następnie podnieść listwę gilotyny  
i włożyć pod nią folię. Pociągnąć folię aż zakończy się 10 mm za listwą 
zgrzewającą .

2. Zamknąć pokrywę, do momentu wyskoczenia zatrzasków .  
Po poprawnym zamknięciu zapali się zielona kontrolka zasilania 
i będzie widoczna zielona obwódka zatrzasków pokrywy. Nacisnąć 
przycisk zgrzewania . Kiedy czerwona kontrolka zgrzewania  
zgaśnie, wcisnąć oba zatrzaski i otworzyć pokrywę. Koniec folii jest 
teraz zgrzany.

3. Odmierzyć wymaganą długość folii dla pakowanej żywności/
przedmiotu. Doliczyć dodatkowe 75 mm w celu zgrzania woreczka, 
następnie uciąć folię za pomocą gilotyny .

Pakowanie wilgotnej żywności (tylko model …004X)
Jeśli pakowana jest wilgotna żywność lub bardzo soczysta, należy 
wcisnąć przycisk wilgotnej żywności  PRZED wciśnięciem przycisku 
odsysania i zgrzewania.

Zgrzewanie worka bez usuwania powietrza (tylko model …004X)
Aby zgrzać worek bez odsysania powietrza należy wcisnąć przycisk 
zgrzewania . Można zgrzać worki, które są wykorzystywane do 
pakowania przekąsek, takich jak chipsy ziemniaczane, chipsy tortilla, itd. 

Zgrzewania delikatnej żywności (tylko model …004X)
Niektóre produkty jak chleb, ciastka itd., mogą zostać zgniecione. Aby 
tego uniknąć należy postępować w następujący sposób:

1.  Zgodnie z krokami 1, 2, 3, 4 z części „Używanie zgrzewarki 
próżniowej”.

2.  Wciśnij przycisk zgrzewania  przed zgnieceniem produktów. 
Zatrzyma to odsysanie powietrza i zgrzeje worek. 

Używanie akcesoriów FoodSaver
1. Włożyć jedną końcówkę wężyka  do gniazda dla akcesoriów . 

Drugą końcówkę wężyka włożyć do gniazda w akcesorium.  
Postępować zgodnie z instrukcjami z akcesoriów.

2. Postępować zgodnie z krokami 3 i 4 z części „Używanie zgrzewarki 
próżniowej”

Używanie zgrzewarki próżniowej

1.  Włożyć żywność/przedmiot to worka. Można użyć gotowych worków 
FoodSaver lub przygotować własny z folii FoodSaver.

2. Włożyć otwarty koniec worka do tacki ociekowej . 
3.  Zamknąć i zatrzasnąć pokrywę. Po prawidłowym zamknięciu, pojawi 

się zielona obwódka wokół zatrzasku i zapali się zielona lampka 
zasilania .

4.  Wcisnąć przycisk odsysania i zgrzewania .
5.  Zgrzewarka próżniowa rozpocznie usuwanie powietrza z worka i jego 

zgrzewanie. Kiedy kontrolki postępu  i kontrolka zgrzewania  
zgasną, proces jest zakończony.



5www.food-saver.pl

Znaczenie symbolu umieszczonego na 
produkcie lub na opakowaniu:
Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie można 
wyrzucać urządzenia i łączyć go z innymi odpadami 
zwykłymi. Przy zakupie nowego urządzenia, zużyte należy 
zwrócić sprzedawcy lub przekazać do odpowiedniego 
punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych.

Problem Rozwiązanie

Zapala się kontrolka ostrzegawcza 
przegrzanie  

Urządzenie jest przegrzane. Przed użyciem poczekać, aż kontrolka ostrzegawcza przegrzanie zgaśnie.

Pompa pracuje dłużej niż 2 minuty bez 
usuwania powietrza.

Upewnić się, że otwarty koniec worka jest włożony do tacki ociekowej. 
Upewnić się, że obie uszczelki są prawidłowo zamontowane. 
Upewnić się, że co najmniej jeden koniec worka jest zamknięty. Otworzyć urządzenie i sprawdzić, czy nie 
ma żadnych ciał obcych, brudu lub zanieczyszczeń na górnej i dolnej uszczelce.
Upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca w górnej części worka (75 mm), tak że będzie pasować 
do tacki przy zamkniętej i zablokowanej pokrywie.
Upewnić się, że wąż nie jest przymocowany do gniazda akcesoriów.
Upewnić się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta (zielona opaska pokazuje się wokół zatrzasku, a zielona 
kontrolka zasilania jest włączona).

Worek nie jest zgrzana prawidłowo. Jest zbyt dużo cieczy w worku. Zamrozić zawartość worka przed odsysaniem. Aby zapobiec zmarszczkom 
w miejscu zgrzewania, delikatnie rozciągnąć płaską torebkę podczas wkładania worka do tacki i nadal 
trzymać worek aż do uruchomienia pompy próżniowej. Utworzyć drugie zgrzanie nad pierwszym na worku, 
aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie, gdy pakowana jest wilgotna żywność.

Nic się nie dzieje, gdy zatrzask 
jest zamknięty i przycisk odsysania 
i zgrzewania zostanie naciśnięty.

Upewnić się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta (zielona opaska pokaże się wokół zatrzasku, a zielona 
kontrolka zasilania jest włączona).

Rozwiązywanie problemów

www.foodsavereurope.com8

Care and Cleaning
Never immerse the unit or power cord and plug in water or any 
other liquid. Always unplug the unit before cleaning.
Wipe over the body of the appliance with a soft, dry cloth.
Remove and empty the drip tray F after each use. Wash it in warm 
soapy water or place it in the top rack of a dishwasher. Dry thoroughly 
before refitting. 
Check the upper gasket A, lower gasket G and around the drip 
tray to make sure they are free from food debris. Wipe the gaskets 
with a warm soapy cloth if needed. The gaskets may be removed for 
cleaning. Clean them with warm, soapy water. Dry thoroughly then 
carefully refit.  

Storage
Close the lid to the first ‘click’ until the latches catch but don’t pop out 
and reveal the green band. This is enough to secure the lid but avoids 
compressing the gaskets (which may cause incorrect functioning of 
the unit). 

Wrap the cable around the cleats underneath the unit. The unit can be 
stored stood upright as shown.

Guarantee
Please keep your receipt as this will be required for any claims under 
this guarantee.
This appliance is guaranteed for 2 years after your purchase as 
described in this document.
During this guaranteed period, if in the unlikely event the appliance no 
longer functions due to a design or manufacturing fault, please take it 
back to the place of purchase, with your till receipt and a copy of this 
guarantee.
The rights and benefits under this guarantee are additional to your 
statutory rights, which are not affected by this guarantee. Only Jarden 
Consumer Solutions (Europe) Limited (“JCS (Europe)”) has the right 
to change these terms.
JCS (Europe) undertakes within the guarantee period to repair 
or replace the appliance, or any part of appliance found to be not 
working properly free of charge provided that:
• you promptly notify the place of purchase or JCS (Europe) of the 

problem; and
• the appliance has not been altered in any way or subjected to 

damage, misuse, abuse, repair or alteration by a person other 
than a person authorised by JCS (Europe).

Faults that occur through, improper use, damage, abuse, use with 
incorrect voltage, acts of nature, events beyond the control of 
JCS (Europe), repair or alteration by a person other than a person 
authorised by JCS (Europe) or failure to follow instructions for use 
are not covered by this guarantee. Additionally, normal wear and tear, 
including, but not limited to, minor discoloration and scratches are not 
covered by this guarantee.
The rights under this guarantee shall only apply to the original 
purchaser and shall not extend to commercial or communal use.
If your appliance includes a country-specific guarantee or warranty 
insert please refer to the terms and conditions of such guarantee or 
warranty in place of this guarantee or contact your local authorized 
dealer for more information.
Waste electrical products should not be disposed of with 
Household waste. Please recycle where facilities exist. E-mail us 
at enquiriesEurope@jardencs.com for further recycling and WEEE 
information.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK   
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Przechowywanie

Zamknąć pokrywę do pierwszego „kliknięcia”, aż zatrzaski złapią, ale nie 
wyskoczą i pojawi się zielona obwódka. To wystarcza, aby zamocować 
pokrywę, należy unikać ściskania uszczelki (co może spowodować 
nieprawidłowe działanie urządzenia).

Konserwacja i czyszczenie

Nie wolno zanurzać urządzenia lub przewodu zasilającego i wtyczki 
w wodzie lub innej cieczy. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie 
od zasilania.

Przetrzeć korpus urządzenia miękką, suchą szmatką.

Wyjąć i opróżnić tackę ociekową  po każdym użyciu. Umyć w ciepłej 
wodzie z mydłem lub umieścić ją w górnym koszu zmywarki do naczyń. 
Dokładnie osuszyć przed ponownym montażem.

Sprawdzić górną uszczelkę  i dolną uszczelkę  wokół tacki, aby 
upewnić się, że są wolne od resztek jedzenia. Przetrzeć uszczelki 
szmatką z ciepłą wodą i z mydłem, jeżeli to konieczne. Uszczelki mogą 
być usuwane w celu oczyszczenia. Wyczyścić je ciepłą wodą z mydłem. 
Wysuszyć dokładnie i starannie założyć.
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Przechowywanie, porady i wskazówki

Pakowanie próżniowe i bezpieczeństwo żywności
Proces pakowania próżniowego przedłuża trwałość żywności usuwając 
większość powietrza ze szczelnie zamkniętego pojemnika, a tym samym 
zmniejszając utlenianie się, które ma wpływ na wartości odżywcze, smak 
żywności i ogólną jakość. 
Usuwanie powietrza może również hamować rozwój mikroorganizmów, 
które mogą powodować problemy pod pewnymi warunkami:

Aby przechowywać żywność bezpiecznie, bardzo ważne jest, aby 
utrzymać niską temperaturę. Można znacznie ograniczyć rozwój 
mikroorganizmów w temperaturze 4° C lub poniżej. 

Zamrażanie w -17° C nie zabija mikroorganizmów, ale zatrzymuje 
ich rozrost. Do długotrwałego przechowywania, należy zawsze 
zamrozić łatwo psującą się żywność, która była pakowana próżniowo 
i przechowywać w lodówce po rozmrożeniu.

Ważne jest, aby pamiętać, że pakowanie próżniowe nie jest substytutem 
dla konserw i nie może odwrócić procesu pogorszenia się żywności. 
Można tylko spowolnić zmiany jakości żywności. Trudno jest przewidzieć, 
jak długo żywność zachowa najwyższej jakości smak, wygląd lub 
strukturę, ponieważ zależy to od wieku i stanu żywności w dniu w którym 
była pakowana próżniowo.

Żywność Okres przechowywania

Wołowina, wieprzowina, jagnięcina, drób 2-3 lata

Mięso mielone 1 rok

Ryby 2 lata

Sery twarde (cheddar, parmezan, Edam, Gouda, itp.) 4-8 miesięcy

Szparagi, brokuły, marchew, kalafior, kapusta, brukselka, fasolka szparagowa, groszek, kukurydza, itp. 2-3 lata

Sałata, szpinak, itp. 2 tygodnie

Morele, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, itp. 1-3 lata

Miękkie owoce jagodowe (maliny, jeżyny, truskawki, itp.) 1 tydzień

Twarde jagody (borówki, żurawiny, itp.) 2 tygodnie

Chleb, bułeczki, makarony 1-3 lata

Orzechy i nasiona 2 lata

Ziarna kawy 1 rok

Kawa mielona 5-6 miesięcy

Żywność sproszkowana (cukier, mąka, itp.) 1-2 lata

Sosy, zupy, gulasze, itp. 1-2 lata

Suszona żywność (fasola, makaron, ryż, ziarna, itp.) 1-2 lata

Chipsy ziemniaczane, herbatniki, krakersy, etc. 3-6 tygodni
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WAŻNE: Pakowanie próżniowe nie jest substytutem dla chłodzenia 
lub zamrażania. Wszelkie łatwo psujące się produkty, które wymagają 
chłodzenia, muszą nadal być przechowywane w lodówce lub zamrożone 
po pakowaniu próżniowym. Aby uniknąć ewentualnej choroby, nie używać 
ponownie toreb po przechowywaniu surowego mięsa, surowych ryb 
lub tłustych potraw. Nie używać toreb, które zostały poddane działaniu 
mikrofal lub duszone.

Rozmrażanie i podgrzewanie pakowanej próżniowo żywności 
ŻYWNOŚĆ W WORKU MOŻNA ROZMRAŻAĆ W KUCHENCE 
MIKROFALOWEJ, ALE NIE PONOWINNA BYĆ PODGRZEWANA  
W KUCHENCE MIKROFALOWEJ.

Rozmrażanie - Zawsze rozmrażać żywności w lodówce lub w kuchence 
mikrofalowej - nie rozmrażać łatwo psującej się żywności w temperaturze 
pokojowej. Odciąć róg worka przed umieszczeniem go w kuchence 
mikrofalowej. Zaleca się umieścić worek na półmisku w kuchence 
mikrofalowej, aby uniknąć rozlania cieczy na zewnątrz. Podczas 
rozmrażania żywności w kuchence mikrofalowej w workach FoodSaver™ 
należy upewnić się, aby nie przekroczyć maksymalnej mocy 180 W, 
maksymalny czas 2 minuty i maksymalna temperatura 70°C (158°F).

Podgrzewanie - do podgrzewania żywności w kuchence mikrofalowej, 
wyjąć ją z worka i umieścić ją w naczyniu w kuchence mikrofalowej.

Można również podgrzewać żywność w workach FoodSaver poprzez 
umieszczenie ich w wodzie w niskiej temperaturze poniżej 75°C (170°F). 
Upewnij się, że żywność jest całkowicie ogrzewana przez cały czas.

Gdzie przechowywać Uwagi

Zamrażarka Wstępnie zamrozić wilgotną żywność przed pakowaniem próżniowym. Alternatywnie, umieścić złożony ręcznik papierowy 
pomiędzy żywnością a końcem worka do przyjmowania nadmiaru cieczy. Pamiętać, aby zostawić 75 mm przestrzeni za 
ręcznikiem, aby pozostawić przestrzeń dla zgrzania worka. Uwaga: wołowina może być ciemniejsza po pakowaniu próżniowym 
w wyniku usuwania tlenu. Nie jest to oznaka zepsucia.

Zamrażarka

Zamrażarka

Lodówka Aby utrzymać świeżość sera w opakowaniu próżniowym po każdym użyciu, należy wykonać worki dłuższe o 25 mm długości 
dla każdego nowego zgrzewania. NIGDY nie należy pakować próżniowo miękkich serów.

Zawsze przechowywać 
w zamrażarce

Blanszowane warzywa są gotowane, ale nadal kruche przed pakowaniem. Zamrozić przed pakowaniem. Oddzielić podczas 
zamrażania, aby uniknąć zlepiania się warzyw, gdy są one zapakowane. NIGDY nie pakować próżniowo świeżych grzybów.

Lodówka Umyć, następnie wysuszyć. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przechowuj z użyciem pojemników FoodSaver®.

Zamrażarka
Wstępnie zamrozić miękkie owoce i jagody przed pakowaniem. Oddzielić podczas zamrażania, aby uniknąć zlepiania się 
owoców, gdy są one zapakowane.Lodówka

Lodówka

Zamrażarka Zaleca się użycie pojemników FoodSaver aby uniknąć zmiażdżenia. Alternatywnie, wstępnie zamarozić.

Spiżarnia

Spiżarnia Aby zapobiec zasysaniu cząsteczek jedzenia do pompy podciśnieniowej, należy umieścić filtr do kawy lub ręcznik papierowy 
na wierzchu torebki lub pojemnika do pakowania próżniowego. Można również umieścić jedzenie w oryginalnym worku 
wewnątrz worka FoodSaver®.

Spiżarnia

Spiżarnia

Zamrażarka Wstępnie zamrozić w odpowiednim pojemniku. Wyjąć zamrożoną ciecz i pakować próżniowo w workach FoodSaver®.

Spiżarnia

Spiżarnia Aby uzyskać najlepsze rezultaty dla kruszących się produktów, takich jak krakersy, należy użyć pojemnika FoodSaver®.

Żywność Okres przechowywania

Wołowina, wieprzowina, jagnięcina, drób 2-3 lata

Mięso mielone 1 rok

Ryby 2 lata

Sery twarde (cheddar, parmezan, Edam, Gouda, itp.) 4-8 miesięcy

Szparagi, brokuły, marchew, kalafior, kapusta, brukselka, fasolka szparagowa, groszek, kukurydza, itp. 2-3 lata

Sałata, szpinak, itp. 2 tygodnie

Morele, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, itp. 1-3 lata

Miękkie owoce jagodowe (maliny, jeżyny, truskawki, itp.) 1 tydzień

Twarde jagody (borówki, żurawiny, itp.) 2 tygodnie

Chleb, bułeczki, makarony 1-3 lata

Orzechy i nasiona 2 lata

Ziarna kawy 1 rok

Kawa mielona 5-6 miesięcy

Żywność sproszkowana (cukier, mąka, itp.) 1-2 lata

Sosy, zupy, gulasze, itp. 1-2 lata

Suszona żywność (fasola, makaron, ryż, ziarna, itp.) 1-2 lata

Chipsy ziemniaczane, herbatniki, krakersy, etc. 3-6 tygodni
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