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VAKUOVÝ BALÍCÍ STROJ 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

 

Model GF439 

http://www.buffalo-appliances.com/
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Bezpečnostní pokyny 

 Zařízení umístěte na rovný, pevný povrch. 

 Instalaci zařízení a v případě potřeby opravy zařízení musí provádět kvalifikovaný 

servisní technik. Neodstraňujte žádné součástky tohoto zařízení. 

 Jednejte v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy. Dodržujte: 

- Zdravotní a bezpečnostní předpisy 

- BS EN kodex 

- Požární předpisy 

- IEE předpisy elektroinstalace 

- Stavební předpisy 

 Neponořujte zařízení do vody. 

 Svařovací lišta se během používání zahřívá. Nedotýkejte se svařovací lišty během 

nebo bezprostředně po provozu.  

 Provoz nepřerušujte vytažením zástrčky z elektrické zásuvky, vždy použijte tlačítko 

„ON/OFF“ (zapnuto/vypnuto). 

 Zařízení nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určeno. 

 Vždy vypněte a odpojte napájení zařízení, pokud jej nepoužíváte. 

 Zařízení nepoužívejte venku. 

 Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Balení zlikvidujte v souladu 

s místními předpisy. 

 Z bezpečnostních důvodů musí poškozený napájecí kabel vyměnit pracovník firmy 

BUFFALO nebo doporučený kvalifikovaný servisní technik. 

 Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, 

smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatečnými zkušenostmi a 

znalostmi, s výjimkou, že byly proškoleny nebo jsou neustále pod dohledem osoby 

odpovědné za jejich bezpečnost při používání zařízení. 

 Děti by mely být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát. 

Úvod 

Udělejte si prosím čas a pečlivě si přečtete tento návod k použití. Pouze s řádnou 
údržbou a správnou obsluhou muže vaše zařízení BUFFALO dosáhnout optimálního 
výkonu. 
 

Obsah balení 

Balení obsahuje: 

 Buffalo Vakuovací balící troj 

 Návod k použití 

BUFFALO hrdý na kvalitu svých výrobku a prvotřídní servis se zaručuje, že dodávané 
zařízení je v době balení plně funkční a v dokonalém stavu. Pokud zjistíte poškození v 
důsledku přepravy, kontaktujte prosím okamžitě svého BUFFALO prodejce. 
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Umístění ovládacích prvků 
 
 
 

Vakuovací víko 
 
  Vakuummetr 
                      
 
  Ovládací panel 
  
            
 

 

Ovládací prvky 
 

A. ON/OFF Tlačítko zapnuto/vypnuto 
Po připojení zařízení do sítě se na LED displeji (G) zobrazí OFF (vypnuto), stiskněte 
tlačítko ON/OFF, na LED displeji (G) se zobrazí ON (zapnuto). Nyní je stroj připraven 
k použití. Po skončení provozu stiskněte tlačítko ON/OFF a pak odpojte zařízení ze 
sítě. Stisknutím tlačítka ON/ OFF během provozu se stroj zastaví. 
 

B. SEAL Tlačítko Svařování 
Stiskněte tlačítko SEAL (svařování) pro zastavení vakuvacího cyklu a okamžité svaření 
vakuovací fólie, aby nedošlo k drcení jemných výrobků. 

 
C. START Tlačítko automatického spuštění 

Po zavření víka stiskněte tlačítko START (spuštění). Stroj bude vakuovat a svářet 
automaticky. 

 
D. SEAL TIME „+“ nebo „-“ Tlačítka nastavení času svařování 

Jednoduše nastavte čas "nahoru" nebo "dolů" pomocí tlačítek "+" nebo "-". 
 

E. VAC TIME „+“ nebo „-“ Tlačítka nastavení času vakuování 
Jednoduše nastavte čas "nahoru" nebo "dolů" pomocí tlačítek "+" nebo "-". 
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F. VACUUMMETR 
Ukazatel hodnoty vakua uvnitř vakuové komory. 

 
G. LED displej 

Zobrazuje čas vakuovaní a svařování. 
 

Obsluha 
Zapojte vakuovací balící stroj do sítě a zapněte hlavní vypínač. Stroj je nyní připraven k 
použití. 

 
Vakuové balení potravin 

1. Uložte potraviny do vhodného sáčku. 
2. V horní části sáčku nechejte minimálně 25-50mm místa, abyste zajistili dobré 

svaření. 
3. Umístěte otevřený konec sáčku přes svařovací lištu. Zavřete víko. 
4. Stiskněte tlačítko START. 
5. Stroj spustí vakuovací cyklus. Při vakuování se na digitálním displeji zobrazí čas 

vakuování a odpočítává se od výchozího nastavení na hodnotu 0. 
(Poznámka: Čas vakuování je nastavitelný od 5-60 sekund, výchozí nastavení je 30 
sekund.) 

6. Kdykoliv během vakuovacího cyklu stisknutí tlačítka SEAL přepne časovač a dokončí 
vakuovací a svařovací cyklus. 

7. Po vakuovacím cyklu stroj automaticky přejde do cyklu svařování. 
8. Při svařování se na digitálním displeji zobrazí čas svařování a odpočítává se od 

výchozího nastavení na hodnotu 0. 
(Poznámka: Čas svařování je nastavitelný od 0-6 sekund, výchozí nastavení jsou 3 
sekundy. Je-li nastavený čas 0, stroj nebude svařovat.) 

9. Vyjměte sáček a zkontrolujte vakuum a svaření. 
Poznámka: Dobrý svár vypadá čistě. Pokud je svaření skvrnité, neúplné, vrásčité, 
bílé nebo mléčné, vyjměte svařenou porci a proveďte vakuovací a svařovací proces 
znovu.) 

10. Pro zastavení stroje kdykoliv stiskněte tlačítko ON/OFF. 
Skladujte vakuované potraviny správně. Všechny potraviny podléhající zkáze musí 
být chlazeny nebo zmrazeny, aby nedošlo ke znehodnocení. 

 

Čištění, péče a údržba 
 

 Před čištěním nechte stroj vždy vychladnout. 

 Pro čištění stroje používejte teplou, mýdlovou vodu a navlhčenou útěrku. 

 Po čištění stroj důkladně osušte. 

 Opravy zařízení musí provádět prodejce Buffalo nebo kvalifikovaný servisní technik 
 
UPOZORNĚNÍ: Během čištění nedovolte, aby do zařízení vnikla voda. 
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Řešení závad 
 

Závada Pravděpodobná příčina řešení 

Zařízení nefunguje Zařízení není zapnuté Zkontrolujte, zda je zařízení správně zapojené do 
elektrické sítě a je zapnuté 

Zástrčka a kabel jsou 
poškozené 

Volejte BUFFALO prodejce nebo kvalifikovaného technika 

Pojistka v zástrčce je 
spálená 

Vyměňte pojistku 

Zdroj napájení  Zkontrolujte elektrické napájení (proud) 

vnitřní chyba el. zapojení Volejte BUFFALO prodejce nebo kvalifikovaného technika 

Zařízení ze sáčku 
neodsaje veškerý 
vzduch 

Sáček není správně 
umístěn 

Otevřete víko a znovu umístěte sáček 

Otevřený konec sáčku je 
špinavý 

Očistěte sáček 

Sáček je možná děravý Vyměňte sáček 

Nevhodný typ sáčku Volejte dodavatele vakuových balících strojů 

Špatný výsledek 
svaření, sáčky nejsou 
správně svařené 

Vlhkost v sáčku pod 
svařovací lištou 

Ujistěte se, že je sáček v místě sváru suchý a bez vlhkosti 

Nevhodný typ sáčku Volejte dodavatele vakuových balících strojů 

Konec sáčku není 
umístěn přes svařovací 
lištu 

Posuňte otevřený konec přes svařovací lištu 
 

Chybí svařovací lišta 
nebo je nesprávně 
umístěná 

Lištu vyměňte nebo správně umístěte  
(náhradní díl č. AE931) 

Svařovací lišta potřebuje 
vyměnit 

Volejte BUFFALO prodejce nebo kvalifikovaného technika 

Hlášení chyby E na 
digitálním displeji 

Došlo k přehřátí stroje Odpojte napájení a nechte stroj 20 minut vypnutý 
  

POZNÁMKA: Záruka se nevztahuje na výměnu svařovací lišty.  

 

 

Technické údaje 
 

Model Napětí Výkon Proud Tlak vakua 
(cca.) 

Rozměry 
v x š x h mm 

Váha 
(kg) 

GF439 230V 50Hz 630W 3A -992mbar 429 x 359 x 378 24,4 



~ 6 ~ 
 

 

Elektrické zapojení 
 
Tento stroj je dodán s 3-kolíčkovým, tvarovaným konektorem BS1363 a vodičem, 
standardně s 13 ampérovou pojistkou. 
Zástrčka musí být zapojena do vyhovující elektrické zásuvky. 
Tento stroj je zapojen následovně: 

 Fázový vodič (hnědý) na svorku označenou L 

 Neutrální vodič (modrý) na svorku označenou N 

 Zemnicí vodič (zelená / žlutá) na svorku označenou E 
Zařízení musí být uzemněno pomocí speciálního zemnícího kabelu. V případě pochybností se 
obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. 
 
Elektrické izolační body nesmí být blokovány. V případě, že je vyžadováno jakékoli nouzové 
odpojení, musí být snadno přístupné. 

 

Prohlášení o shodě 
 
Na tomto výrobku nebo v dokumentaci je uvedeno logo 
WEEE, výrobek nesmí být likvidován 
s běžným domovním odpadem. Aby se předešlo 
možným škodám na zdraví nebo životním 
prostředí, musí být výrobek zlikvidován podle 
schváleného recyklačního procesu, který je šetrný k 
životnímu prostředí. Podrobné informace o tom, jak 
řádně likvidovat tento výrobek, se obraťte na svého 
dodavatele zařízení nebo na místní úřad pro nakládání s 
odpady. 
 
Všechny zařízení značky BUFFALO jsou důsledně 
testovány, aby zajistily dodržování norem a 
specifikací mezinárodních a národních úřadů a 
nezávislých organizací. 
Zařízení BUFFALO mohou být označeny následujícím 
symbolem: 
 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu firmy BUFFALO reprodukována nebo rozesílána v žádné formě nebo jakoukoliv 
cestou – a to elektronickou, mechanickou, kopírováním, záznamem nebo jiným způsobem. 
V době tisku je vynaloženo veškeré úsilí k zajištění správnosti všech údajů, avšak 
společnost BUFFALO si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. 


