
Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji.

Instrukcja obsługi

PHILIPIAK VACS 
Zestaw pojemników do przechowywania żywności  
z automatycznym uszczelnieniem próżniowym.
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Szanowni Państwo,

gratulujemy zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej marce.

Pojemniki próżniowe VACS Philipiak działają w oparciu o nowoczesne rozwią-
zania technologiczne, dlatego prosimy, aby z uwagą zapoznali się Państwo  
z instrukcją. Sugerujemy też zachowanie jej na przyszłość. 

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy  
o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Z pozdrowieniami,

Philipiak Milano 

Pojemniki idealne do przechowywania żywności  
mokrej i suchej.  Zapewnij świeżość żywności  
w trzech prostych krokach.

1.  Włóż żywność do pojemnika i zamknij pokrywkę.  
Następnie umieść pompkę próżniową w otworze  
pokrywki i lekko dociśnij, aż zacznie zasysać powietrze.  
Pompka wyłączy się automatycznie po zakończeniu  
procesu zasysania powietrza.

2.  Wciśnij przycisk i odłącz pompkę próżniową, 
unosząc ją jak na ilustracji.

3.  Aby otworzyć pojemnik unieś zawleczkę pompki  
próżniowej lub naciśnij biały przycisk na pokrywce  
pojemnika.

Użytkowanie
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Wyjmowana końcówka ssąca – zamontuj końcówkę ssącą w pompce próżnio-
wej, aby wykorzystać urządzenie do próżniowego zamykania pudełek śniada-
niowych, próżniowych toreb z zamkiem typu zip lock lub torebek plastikowych. 

Aby oczyścić pompkę elektryczną można to zrobić jedynie suchą lub lekko  
zwilżoną szmatką.

Pojemniki można myć w zmywarce lub pod bieżącą wodą z wykorzystaniem 
detergentu.

UWAGA! NIE NALEŻY WKŁADAĆ POMPKI PRÓŻNIWEJ DO ZMYWARKI,  
LODÓWKI I KUCHENKI MIKROFALOWEJ. NIE NALEŻY TAKŻE ZANURZAĆ  
POMPKI W WODZIE.

Opis produktu

Czyszczenie i konserwacja

Przycisk zwalniający
Wciśnij przycisk, aby zdjąć  
pompkę próżniową z pokrywki.

Aby otworzyć pokrywę, podnieś zawleczkę.  
Spowoduje to napływ powietrza  

do szczelnie zamkniętego pojemnika.

Port USB do ładowania  
akumulatora pomki.

Wskaźnik ładowania:  
czerwony dla ładowania w toku,  

zielony dla zakończonego ładowania.  
Migające światło czerwone  

sygnalizuje niski stan  
akumulatorów.

Zdejmowana pompka próżniowa
Zaczyna wypompowywać powietrze  
natychmiast po umieszczeniu jej  
w pokrywie pojemnika.

Wielofunkcyjna pokrywa
Wykonana z wysokiej jakości materiału  
gwarantującego długie użytkowanie.  
Wyposażona w podwójną spodnią uszczelkę  
silikonową zapewniającą skuteczne działanie.



Znak QC na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.
Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje.

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.

Dystrybutor:
ICSD Philipiak Spółka Akcyjna Sp.K.

ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość.


