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ELEKTRICKÁ VAKUOVÁ PUMPA BVP130

NÁVOD K OBSLUZE

innovations

1.2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

a). Zvolte vhodné umístění přístroje. Povrch, na kterém je přístroj umístěn, musí být suchý a normální teploty (ne horký)
a nesmí být v blízkosti zdroje tepla (horké plochy) nebo vody.

b.) Před zapojením přístroje k adaptéru a adaptéru k zástrčce zkontrolujte nabíjecí USB kabel, konektory, adaptér (lze dokoupit)
a zástrčku. Zpozorujete-li nějakou závadu, požádejte o pomoc naše servisní středisko. Kontaktní údaje naleznete dále.

c.) Přístroj používejte výhradně k účelům popsaným v tomto návodu k obsluze.
d.) Pokud je nabíjecí USB kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikovaný

personál, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
e.) Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností pouze pod pečlivým

dohledem dospělé osoby, nebo byly-li o jeho bezpečném používání poučeny a seznámeny s riziky z toho vyplývajícími.
f.) Dohlédněte na to, aby si děti se přístrojem nehrály. Čištění ani údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
g.) Záruka zaniká v následujících případech:

• Pokud se neoprávněná nebo nekvalifikovaná osoba pokusí přístroj opravit.
• Pokud je přístroj používán k jiným než určeným účelům.
• Pokud nejsou dodržována bezpečnostní opatření a pokyny k použití.

h.) Přístroj nikdy nepoužívejte ve výbušné atmosféře.

1.1. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální okolní teplota pro běžné použití je +40 °C, přičemž průměrná teplota během 24 hodin nesmí překročit +35 °C. 
Nejnižší povolená teplota okolí je -5 °C.
Nejvhodnější je běžná pokojová teplota. Okolní vzduch musí být čistý, relativní vlhkost nesmí při maximální teplotě +40 °C
překročit 50 %. Vyšší relativní vlhkost je povolena při nižší okolní teplotě (např. 90 % při +20 °C).
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333...   PPPRRROOOHHHLLLÁÁÁŠŠŠEEENNNÍÍÍ   OOO   SSSHHHOOODDDĚĚĚ
a.) Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání

v určitých mezích napětí na trh
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU O ZAŘÍZENÍCH NÍZKÉHO NAPĚTÍ (LVD)

b.) Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované
znění)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (EMC)

EU prohlášením o shodě je zaručeno, že je spotřebič bezpečný a byl prověřen a testován tak, aby splňoval
všechny požadavky stanovené příslušnými normami, směrnicemi a nařízeními.
EU prohlášení o shodě pro označení CE je uložené u prodejce a lze ho na požádání získat.

444...   ŘŘŘEEEŠŠŠEEENNNÍÍÍ   PPPRRROOOBBBLLLÉÉÉMMMŮŮŮ

555...   VVVAAAKKKUUUOOOVVVAAACCCÍÍÍ   PPPŘŘŘÍÍÍSSSTTTRRROOOJJJ
Pokud již přístroj nebo jeho součásti nelze používat, musí se zlikvidovat odevzdáním do sběrny průmyslových odpadů v souladu
s relevantní legislativou:
• Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU            

A RADY 2012/19/EU
• Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních SMĚRNICE EVROPSKÉHO

PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU
Součásti ohrožující životní prostředí, které jsou zabudované v přístroji, se musí likvidovat ve specializovaných provozech.

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu vyjadřuje, že výrobek po skončení své životnosti nesmí být likvidován
jako obyčejný domovní odpad, ale musí se likvidovat na určených místech podle místně platných předpisů a pokynů
místních úřadů. Můžete také využít služeb firmy, která zajišťuje sběr použitých elektrických a elektronických zařízení
podle směrnice 2012/19/EU.

Tříděný sběr jednotlivých součástí elektrických a elektronických zařízení brání negativním dopadům na životní prostředí         
a minimalizuje ohrožení lidského zdraví, k nimž by mohlo dojít při nesprávné likvidaci výrobku. Kromě tohoto cíle ještě dovoluje
recyklaci některých materiálů a jejich opětovné využití, čímž se šetří energie a suroviny. Podrobnější informace o sběru, třídění
a recyklaci výrobků vám podá nejbližší poskytovatel sběrných služeb nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.

Problém:
• Baterie pumpy je zřejmě vybitá. Nabijte baterii.Pumpa nereaguje na stisknutí tlačítka                    .

Řešení:

Pumpa nevytváří podtlak v nádobě, sklenici nebo v
nádobě uzavřené univerzálním víkem, nebo podtlak
nepřetrvává.

• Zkontrolujte, zda jsou víko vakuové nádoby, těsnění a ventil správně umístěné.
• Zkontrolujte, zda jsou silikonové těsnění a ventil nádoby čisté a suché. V případě

potřeby sejměte ventil z víka, vyčistěte jej a znovu nasaďte.

Pumpa funguje, ale nevytváří v nádobě
vakuum.

Vzniklé problémy nelze vyřešit.
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Při vakuování přitlačte pumpu k doku kolem ventilu, aby se pumpa a okolí ventilu těsně
spojily.

• Zkontrolujte, zda jsou víko vakuové nádoby, silikonové těsnění a ventil správně
umístěné.

• Zkontrolujte, zda jsou silikonové těsnění a ventil nádoby čisté a suché. V případě
potřeby sejměte ventil z víka, vyčistěte jej a znovu nasaďte.

• Kontaktujte servisní středisko. Výrobce přebírá odpovědnost pouze v případě, že
dodržujete pokyny a nepokoušíte se přístroj opravit sami.

Balení obsahuje:
• 1 elektrická vakuová pumpa BVP130
• 1 nabíjecí USB kabel 2.0/micro USB
• 1 návod k obsluze

SERVISNÍ STŘEDISKO
MIPAM bio s.r.o.
České Vrbné 2405

370 11 České Budějovice
Telefon: +420 386 351 961
Mobil: +420 776 584 237
E-mail: servis@mipam.cz 
Web: www.sana-store.cz
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i.) Přístroj skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.

Při správném zapojení a používání v souladu s návodem k obsluze není přístroj nebezpečný.
Elektrické součásti používají nízké napětí a jsou chráněny před prachem.

PPPřřřeeeddd   pppooouuužžžiiitttííímmm   sssiii   dddůůůkkklllaaadddnnněěě   pppřřřeeečččtttěěěttteee   nnnááávvvoooddd   kkk   ooobbbsssllluuuzzzeee...

Návod k obsluze by měl být uložen vedle přístroje a během používání by měl být vždy k dispozici. Otevření přístroje a přístup do 
jeho vnitřních částí ze strany uživatele je zakázáno.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením pokynů návodu k obsluze.

Rozměry VxŠxD 112x55x55 mm

Hmotnost 0,2 kg

Materiál PC ABS plast, silikon

Jmenovité napětí a proud 3,7 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             , Li-Ion, 800 mA

Adaptér (není součástí balení) Vstup: 100-240 V~, 50-60 Hz; Výstup: 5 V, 800 mA

1.3. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
a). Před čištěním odpojte adaptér ze zásuvky.
b.) Skladujte nabíjecí USB kabel a zařízení na suchém a větraném místě.
c.) K čištění přístroje používejte měkký suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte houbičky, hrubé látky, lešticí prostředky, 

dezinfekční prostředky ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje. Přístroj v žádném případě 
neponořujte do vody a nevkládejte ho pod tekoucí vodu. Nikdy nestříkejte čisticí prostředky přímo na vnitřní nebo vnější 
stranu přístroje.

d.) Přístroj musí být před použitím zcela suchý.
e.) Pokud se do vnitřku přístroje dostane kapalina, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko.

1.4. SERVISNÍ STŘEDISKO
a.) Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný personál.
b.) Opravy mohou provádět pouze odborníci, kteří na základě svého technického vzdělání a znalosti příslušných norem 

dokáží posoudit daný úkon a související rizika.
c.) Odstraňování poruch provádí výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce.
d.) Pokud je to možné, jsou součásti, které je třeba vyměnit, nahrazeny původními nebo funkčně shodnými náhradními díly.

1.5. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Elektrická vakuová pumpa BVP130 je přístroj určený k vakuování potravin. Je určena k použití na vakuových nádobách, sklenicích, 
víčkách a zátkách Status, čímž vytváří vakuum a zajišťuje kvalitní vakuové balení potravin v nádobě, sklenici nebo láhvi.
Největší výhody vakuového balení jsou následující:

• zachování vitamínů, minerálů, živin a aroma potravin,
• ochrana potravin před plísněmi a bakteriemi,
• prodloužená skladovatelnost potravin,
• potraviny uložené ve vakuových nádobách lze chladit nebo zmrazovat,
• ochrana před šířením nepříjemných pachů v lednici nebo mrazáku.

Použití elektrické vakuové pumpy je jednoduché a efektivní. Pumpa umožňuje skladovat potraviny zcela přirozeným a zdravějším 
způsobem. Potraviny zůstanou déle čerstvé a vy ušetříte čas i peníze.
Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze a postupujte podle uvedených pokynů. V případě 
jakýchkoli dotazů, názorů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

1.6. SPECIFIKACE PRODUKTU

1.7. SOUČÁSTI A POPIS FUNGOVÁNÍ VÝROBKU

Na obrázku níže je elektrická vakuová pumpa BVP130. Její použití je snadné, protože ji stačí umístit 
na silikonový ventil a stisknout tlačítko     .
Světlo kontrolky:

• Kontrolka během provozu střídavě bliká červeně a zeleně.
• Krátké blikání červené kontrolky upozorňuje na vybitou 

baterii a signalizuje, že pumpu je nutné nabít.
• Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, je pumpa nabitá.

Elektrická vakuová pumpa vytváří v nádobě, sklenici nebo láhvi 
podtlak o předem nastavené hodnotě.
Nejdůležitější funkce a součásti jsou označeny čísly.

1. Tlačítko      a barevná kontrolka
2. Tělo vakuové pumpy
3. Silikonové těsnění
4. Napájecí USB kabel

a.) USB 2.0 a
b.) micro USB

5. Slot pro micro USB
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222...   PPPOOOUUUŽŽŽIIITTTÍÍÍ
2.1. VŠEOBECNÉ POKYNY

a.) Po vyjmutí elektrické vakuové pumpy z obalu se ujistěte, že obsahuje všechny součásti a že přístroj a všechny jeho 
součásti jsou plně funkční. Dbejte zvláště na to, abyste z těsnění odstranili všechny části obalu.

b.) Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze a postupujte podle uvedených pokynů.
c). Elektrická vakuová pumpa je určena pro použití v domácnosti.

2.2. POKYNY K POUŽITÍ

a.) Před prvním použitím je vakuovou pumpu nutné nabít.
b.) Chcete-li vakuovat, umístěte vakuovou pumpu na ventil uprostřed víka vakuové nádoby, sklenice nebo vakuové zátky 

a lehce přitlačte.
c.) Stiskněte      

                              tlačítko          . Pumpa automaticky vysaje vzduch z nádoby, sklenice nebo láhve.
d.) Kontrolka během vakuování střídavě bliká červeně a zeleně.
e.) Doba vakuování závisí na velikosti nádoby a množství potravin: vakuum se vytvoří v menší nádobě rychleji než ve větší 

a v plné nádobě rychleji než v prázdné.
f.) Pumpa se automaticky vypne, když tlak vakua v nádobě dosáhne nastavené hodnoty.
g.) Provoz pumpy lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka     .
h.) Pokud je baterie pumpy vybitá, pumpa se po stisknutí tlačítka      nezapne. Je nutné nabít baterii.

2.3. NABÍJENÍ
a.) Před prvním použitím je elektrickou vakuovou pumpu většinou nutné nabít. Zasuňte menší USB konektor (micro USB) 

do portu v horní části pumpy a větší USB konektor (USB 2.0) do elektrického adaptéru s USB portem.
b.) Pumpu lze nabíjet pomocí adaptéru, přenosné baterie (5 V, 800 mA) nebo připojením k USB portu (USB 2.0) počítače nebo 

notebooku. V tomto případě závisí rychlost nabíjení na použitém USB portu: pokud je USB port určen pouze pro přenos 
dat, bude nabíjení baterie trvat déle, a pokud je určen pro nabíjení elektronických zařízení, bude nabíjení rychlejší. Plné 
nabití pumpy trvá obvykle 2 až 4 hodiny.

c.) Během nabíjení přístroje bliká kontrolka červeně.
d.) Nabíjení je dokončeno, když kontrolka změní barvu z červené na zelenou.
e.) Pro zachování optimálního fungování baterie ji nabíjejte alespoň jednou za 3 až 6 měsíců.

CZCZ

2.4. SKLADOVÁNÍ PUMPY
Pumpu skladujte na suchém místě při pokojové teplotě, mimo dosah zdroje tepla nebo vody. Díky malým rozměrům se snadno 
přenáší a je vhodná pro použití doma, na cestách nebo v práci.


