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Vaakumpakendaja	  Takaje	  TRE	  Spade	  kasutamisjuhend	  
	  
	  
NB	  Jälgi	  originaaljuhendis	  olevaid	  skeeme	  ja	  pildi	  numbreid	  
	  
Käivitamine	  
	  
1.	  Võta	  seade	  pakendist	  välja	  
2.	  Pane	  seade	  kindlale	  tööpinnale	  ja	  veendu,	  et	  kõik	  jalad	  toetuvad	  kindlalt	  
3.	  Pane	  juhe	  seina	  
4.	  Vajuta	  sisse	  pealüliti	  
5.	  Hoia	  all	  STAND-‐BY	  nuppu	  (3)	  umbes	  2	  sekundit.	  
6.	  Seadme	  välajalülitamiseks	  vajuta	  uuesti	  nuppu	  (3)	  ja	  seejärel	  lõlita	  välja	  pealülitist.	  
	  
NB	  soovi	  korral	  saad	  masina	  paigaldada	  ruumi	  kokkuhoiu	  huvides	  ka	  tööks	  seinale.	  
	  
Automaatne	  tööreziim	  
	  
1.	  Tõsta	  kaas	  (6)	  üles	  
2.	  Sisesta	  vajalikud	  toiduained	  vaakumsuletavasse	  kilekotti.	  NB	  kasuta	  ainult	  kvaliteetseid	  selleks	  
ette	  nähtud	  kohreeritud	  vaakumkotte.	  Küsi	  TRE	  Spade	  maaletoojalt	  infot	  erinates	  mõõtudes	  
kottide	  kohta.	  
3.	  Paigalda	  kilekott	  avatud	  otsaga	  kambri	  sisse	  nagu	  näidatus	  skeemil.	  
Vältimaks	  kottide	  raiskamist	  toeta	  kilekoti	  serv	  klamnbri	  (8)	  vastu	  nagu	  näidatud.	  
4.	  Lase	  kaas	  alla	  ja	  hoia	  koti	  sisu	  kuumvardast	  eemal.	  Hoia	  kaant	  alla	  vajutatult	  seni	  kuni	  koti	  sisu	  
hakkab	  kokku	  tõmbuma	  ehk	  vaakum	  tekkima.	  
	  
NB	  Sa	  saad	  suvalisel	  ajal	  automaatset	  protsessi	  katkestada	  vajutades	  STAND-‐BY	  nuppu	  (3).	  See	  
lülitab	  seadme	  välja.	  
	  
5.	  Oota	  kuni	  vaakumi	  imemise	  protsess	  on	  lõppenud,	  mida	  näitab	  SEAL	  nupu	  (5)	  põlema	  
hakkamine.	  
6.	  Kui	  kõik	  kolm	  nuppu	  hakkavad	  vilkuma	  tähendab,	  see,	  et	  kott	  on	  korralikult	  suletud.	  
7.	  Oota	  automaatset	  pakendi	  vabasatmist	  enne	  kui	  koti	  eemaldad.	  
8.	  Oota	  kuni	  STAND-‐BY	  nupp	  (3)	  hakkab	  pidevalt	  põlema	  enne	  kui	  alustad	  uut	  pakendamist.	  
	  
Käsitsijuhitav	  tööreziim	  
	  
1.	  Tõsta	  kaas	  (6)	  üles	  
2.	  Sisesta	  vajalikud	  toiduained	  vaakumsuletavasse	  kilekotti.	  NB	  kasuta	  ainult	  kvaliteetseid	  selleks	  
ette	  nähtud	  kohreeritud	  vaakumkotte.	  Küsi	  TRE	  Spade	  maaletoojalt	  infot	  erinates	  mõõtudes	  
kottide	  kohta.	  
3.	  Paigalda	  kilekott	  avatud	  otsaga	  kambri	  sisse	  nagu	  näidatus	  skeemil.	  
Vältimaks	  kottide	  raiskamist	  toeta	  kilekoti	  serv	  klamnbri	  (8)	  vastu	  nagu	  näidatud.	  
4.	  Lase	  kaas	  alla	  ja	  hoia	  koti	  sisu	  kuumvardast	  eemal.	  Hoia	  kaant	  alla	  vajutatult	  seni	  kuni	  koti	  sisu	  
hakkab	  kokku	  tõmbuma	  ehk	  vaakum	  tekkima.	  
	  
NB	  Sa	  saad	  suvalisel	  ajal	  automaatset	  protsessi	  katkestada	  vajutades	  STAND-‐BY	  nuppu	  (3).	  See	  
lülitab	  seadme	  välja.	  
	  
5.	  Vajuta	  SEAL	  nuppu	  (5)	  siis	  kui	  soovitud	  vaakumitase	  on	  saavutatud-‐	  nii	  hakkab	  masin	  kohe	  
pakendit	  kinni	  kuumutama.	  
	  
Märkus:	  Sulgemise	  protsess	  katkestab	  koheselt	  vaakumi	  imemise	  protsessi	  koti	  seest	  kuigi	  pump	  
töötab	  edasi.	  Sõltuvalt	  millal	  SEAL	  (5)	  nuppu	  vajutada	  saab	  reguleerida	  vaakumirõhku	  kotis	  ja	  
jätta	  vajadusel	  natuke	  õhku	  sisse.	  See	  on	  hea	  näiteks	  õrnade	  toiduainete	  nagu	  paprika	  ja	  puuviljade	  
muljumise	  või	  purunemise	  vältimiseks.	  
NB	  Pea	  meeles,	  et	  toit	  säilib	  kauem	  kui	  pakendis	  on	  täielik	  vaakum.	  
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6.	  Oota	  automaatset	  pakendi	  vabasatmist	  enne	  kui	  koti	  eemaldad.	  
7.	  Oota	  kuni	  STAND-‐BY	  nupp	  (3)	  hakkab	  pidevalt	  põlema	  enne	  kui	  alustad	  uut	  pakendamist.	  
	  
Purkide	  ja	  konteinerite	  sulgemise	  protsess	  
	  
Selle	  protsessiga	  saad	  igasuguse	  universaalse	  klaaspurgi,	  millel	  on	  metallkaas,	  muuta	  
vaakumpakendatud	  säilitusanumaks.	  
	  
TÄHTIS:	  Korraliku	  tulemuse	  saavutamiseks	  jälgi	  täpseid	  juhiseid,	  mis	  on	  antud	  
vaakumpakendamise	  ventiilide	  pakendis.	  
	  
1.	  Võta	  ükskõik	  milline	  tavaline	  klaaspurk	  millel	  on	  metallist	  keermega	  kaas.	  Pese	  purk	  ja	  kaas	  
korralikult	  puhtaks,	  eemalda	  etiketid	  aga	  ära	  kaane	  alumist	  pinda	  kraabi	  ja	  kriimusta.	  
2.	  Pane	  Takaje	  VacuumSeal	  ventiil	  paigaldamise	  abivahendi	  pesasse	  nii	  nagu	  pildil	  näidatud.	  
3.	  Kontrolli	  õiget	  asendit,	  et	  ventiili	  nõel	  oleks	  väljapoole.	  
4.	  Pane	  paigaldi	  klaaspurgi	  metallkaane	  keskele,	  hoia	  kahe	  sõrmega	  kinni	  ja	  löö	  kergelt	  teise	  
käega	  peale.	  Eemalda	  paigaldi	  ja	  kontrolli,	  et	  tihend	  on	  korralikult	  kinni.	  
5.	  Paigalda	  SUCTION	  EXTENSION	  (11)	  ehk	  imemise	  voolik	  koos	  klapiga	  purgil	  oleva	  ventiii	  peale.	  
Kontrolli,	  et	  voolikuotsik	  on	  tihedalt	  purgi	  ventiili	  vastas.	  Hoia	  käega	  kergelt	  voolikuotsikut	  
purgiventiili	  vastas	  ja	  vajuta	  masinal	  PUMP	  (4)	  nuppu.	  
SEAL	  nupp	  (5)	  hakkab	  kohe	  põlema	  kui	  optimaalne	  vaakumitase	  on	  saavutatud.	  Voolikuotsiku	  
võib	  nüüd	  eemaldada.	  
	  
NB	  Sa	  saad	  suvalisel	  ajal	  automaatset	  protsessi	  katkestada	  vajutades	  STAND-‐BY	  nuppu	  (3).	  See	  
lülitab	  seadme	  välja.	  
	  
NB	  Ära	  täida	  purki	  vedelikega	  kunagi	  liiga	  servani.	  Ära	  pane	  vaakuotsikut	  kunagi	  otse	  purgi	  sisse	  
vedelikuni.	  Ole	  hoolas	  kui	  pakendad	  purgiga	  vedelikke.	  
6.	  Pane	  imemise	  voolikuotsik	  (11)	  korralikult	  masina	  külge	  tagasi	  nii,	  et	  otsiku	  ventiili	  avad	  on	  
allapoole.	  
	  
Seadme	  puhastamine	  
	  
Nagu	  eelpool	  mainitud,	  lülita	  seade	  välja	  ja	  võta	  juhe	  seinast	  peale	  igat	  kasutamiskorda	  ja	  enne	  
kui	  hakkad	  seadet	  puhastama.	  Seadme	  korpust	  võib	  pesta	  niiske	  pehme	  lapiga.	  Ära	  aga	  kunagi	  
pese	  masinat	  voolava	  veega	  või	  pane	  teda	  vette.	  Samuti	  ära	  kasuta	  puhastuskemikaale.	  
Eemaldatav	  vaakumkambri	  anum	  (7)	  on	  ainuke	  seadme	  osa	  mida	  võib	  peale	  eemaldamist	  
voolava	  vee	  all	  pesta.	  Mitte	  pesta	  nõupesumasinas.	  
	  
Seadme	  hooldus	  
	  
Mingit	  regulaarset	  hooldust	  seade	  ei	  vaja	  küll	  aga	  on	  oluline	  hoida	  seadet	  puhtana	  ehk	  puhastada	  
peale	  igat	  kasutuskorda.	  Niimoodi	  tagad	  seadme	  pikaajalise	  muretu	  kasutamise.	  
Kasuta	  ainult	  originaalseid	  asendusdetaile	  ja	  tarvikuid,	  vastasel	  korral	  võib	  garantii	  kaktkeda.	  
Kasutamisel	  juhindu	  juhendis	  näidatud	  tööjärjekorrast.	  
	  
Ootamatud	  seadme	  seiskumised	  
	  
Kui	  seade	  peatub	  töö	  käigus	  ootamatult,	  siis	  enne	  kui	  hakkad	  põhjust	  või	  abi	  otsima,	  lülita	  kõige	  
pealt	  kiiresti	  seade	  välja	  ning	  eemalda	  juhe	  seinast.	  
Peale	  seda:	  
1.	  kui	  viga	  on	  põhjustatud	  voolukatkestusest,	  siis	  oota	  kuni	  normaalne	  voolureziim	  taastub	  ja	  
lülita	  seejärel	  seade	  uuesti	  sisse.	  
2.	  Kui	  peatumine	  on	  seotud	  voolureziimi	  kõikumisega,	  voolureziimi	  ülekoormusega	  jne	  siis	  võta	  
maaletoojaga	  ühendust	  ja	  lase	  neil	  seadet	  kontrollida.	  
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Võimalikud	  tõrked	  töös	  ja	  lahendused	  
	  
Probleem	  -‐	  Lahendus 
	  
1.	  Seade	  ei	  lülitu	  sisse	   	   	    
 
-‐	  Kontrolli	  mõlemat	  lülitit-‐	  (2)	  ja	  (3)	  ning	  veendu,	  et	  juhe	  on	  korralikult	  seinas.	  
	  
2.	  Seade	  ei	  hakka	  vaakumpakendis	  vaakumit	  tekitama	   	  
	  
-‐	  Kontrolli	  et	  vaakumvooliku	  ots	  (11)	  on	  korralikult	  oma	  pesas.	  
-‐	  Protsessi	  alguses	  hoia	  liikuvat	  kaant	  (6)	  käega	  all	  seni	  kuni	  vaakumkott	  hakkab	  nähtavalt	  
vaakumisse	  minema.	  
-‐	  Veendu,	  et	  koti	  sisust	  ei	  jääks	  midagi	  katteluugi	  (6)	  ja	  kuumutusvarda	  (9)	  vahele.	  
-‐	  Proovi	  teise	  kotiga	  kuna	  see	  võib	  lihtsalt	  vigastatud	  vaakumkott	  olla.	  
	  
3.	  Seade	  keevitab	  kotid	  kinni	  ilma	  esmalt	  vaakumit	  tekitamata	  
	  
-‐	  Veendu,	  et	  vaakumkoti	  avatud	  ots	  on	  masina	  vaakumkambris	  (7)	  kuni	  märgini	  (8).	  
	  
4.	  Seade	  tekitab	  vaakumkotis	  vaakumi	  aga	  ei	  keevita	  kotti	  kinni	  
	  
-‐	  Kontrolli	  kas	  oled	  äkki	  pannud	  kotti	  teravate	  servadega	  toiduaineid	  nagu	  kondid,	  kuivanud	  
juust,	  mis	  võisid	  kotti	  vigastada.	  
-‐	  Proovi	  uue	  kotiga,	  võib	  olla	  on	  kott	  vigastatud	  
	  
5.	  Kinnikeevitamine	  rikub	  koti	  kuna	  sulatab	  selle	  katki	  
	  
-‐	  Veendu	  et	  kasutad	  TRE	  SPADE	  originaal	  vaakumkotte.	  
-‐	  Kontrolli	  et	  sa	  ei	  ole	  kogemata	  muutnud	  keevituse	  aega.	  Vaata	  täpsemalt	  "Sealing	  bar	  
temperature	  adjustment".	  
	  
6.	  Kohe	  kui	  seade	  sisse	  lülitada	  hakkab	  ta	  ise	  toimetama	  enne	  kui	  olete	  talle	  ühtegi	  korraldust	  
andnud.	  
	  
-‐	  Viimasel	  kasutamise	  korral	  katkestas	  töö	  voolukatkestus	  või	  ei	  lülitatud	  seadet	  korralikult	  välja.	  
Lase	  tal	  oma	  tegemised	  ja	  testid	  lõpetada	  või	  katkesta	  ta	  tegevus	  vajutades	  ootereziimi	  nuppu	  
(3).	  Peale	  seda	  on	  seade	  valmis	  normaalseks	  tööks.	  
	  
7.	  Seade	  tekitab	  korraliku	  vaakumi	  ja	  keevitab	  kotid	  kinni	  aga	  mõne	  aja	  pärast	  imbub	  vaakumkotti	  
uuesti	  õhk	  sisse.	  
	  
-‐	  Proovi	  uue	  vaakukotiga.	  Kott	  võis	  olla	  defektiga.	  
-‐	  Veendu	  et	  kott	  oleks	  puhas,	  eriti	  keevituskoha	  lähedalt	  (eriti	  rasvad,	  mahlas..).	  Puhasta	  paberiga	  
vaakumkoti	  suletava	  osa	  piirkond.	  
-‐	  Veendu	  et	  kinnikeevitusel	  ei	  oleks	  õhumulle	  ja	  et	  sulgemine	  toimus	  õigel	  temperatuuril.	  Vt	  
punkt	  4.	  
-‐	  Teatud	  värsked	  toiduained	  (oad,	  mõned	  vorstid,	  värske	  juust	  jne)	  võivad	  eritada	  gaase	  mis	  
vähendab	  vaakumi	  rõhku	  kotis.	  
-‐	  Kontrolli	  et	  sa	  ei	  ole	  kogemata	  muutnud	  keevituse	  aega.	  Vaata	  täpsemalt	  "Sealing	  bar	  
temperature	  adjustment".	  
	  
8.	  Seade	  ei	  tekita	  vaakumit	  purkides	  
	  
-‐	  Veendu	  et	  purgi	  kaan	  oleks	  nii	  seest	  kui	  väljastpoolt	  täiesti	  puhas	  ning	  kaanel	  ei	  oleks	  mingeid	  
kõrvalisi	  asju	  nagu	  kleepeka	  jäägid,	  sildid,	  toidujäätmed	  jne	  ja	  seda	  eriti	  vaakumventiili	  
lähiümbruses.	  
-‐	  Täpsemalt	  vaata	  juhiseid	  mis	  on	  kaasas	  purgi	  vaakumtihenditega.	  
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9.	  Vaakumpakendatud	  purgid	  kaotavad	  aja	  jooksul	  oma	  vaakumi	  
	  
-‐	  Teatud	  värsked	  toiduained	  (oad,	  mõned	  vorstid,	  värske	  juust	  jne)	  võivad	  eritada	  gaase	  mis	  
vähendab	  vaakumi	  rõhku	  purgis.	  
-‐	  Veendu	  et	  purgi	  kaan	  oleks	  nii	  seest	  kui	  väljastpoolt	  täiesti	  puhas	  ning	  kaanel	  ei	  oleks	  mingeid	  
kõrvalisi	  asju	  nagu	  kleepeka	  jäägid,	  sildid,	  toidujäätmed	  jne	  ja	  seda	  eriti	  vaakumventiili	  
lähiümbruses.	  
-‐	  Täpsemalt	  vaata	  juhiseid	  mis	  on	  kaasas	  purgi	  vaakumtihenditega.	  
	  
 
	  
TOIDUAINETE	  SÄILIMISE	  AJAD	  VAAKUMPAKENDAMISEL	  
	  
Nimekiri	  näitab	  kui	  kaua	  vaakumpakendatud	  toit	  säilib	  võrreldes	  avatud	  toiduga.	  Säilivusajad	  on	  
antud	  ainult	  orienteeruvaks	  juhiseks.	  Konkreetsed	  säilimise	  ajad	  sõltuvad	  suuresti	  toiduainete	  
algsest	  kvaliteedist.	  
	  
Toatemperatuuril	   	   Tavatingimustel	   	   Vaakumpakendatult	  
(+20C/	  +25C)	  
	  
Leib	   	   	   	   2	  päeva	   	   	   8	  päeva	  
Kuivad	  küpsised	  	   120	  päeva	   	   	   360	  päeva	  
Kuivad	  makaronid	  ja	  riis	  120	  päeva	   	   	   360	  päeva	  
Pähklid	   	   	   	   120	  päeva	   	   	   360	  päeva	  
Jahu/Tee/Kohvi	  	   120	  päeva	   	   	   360	  päeva	  
	  
Külmkapis	  +3C/	  +5C	  juures	  
	  
Toores	  liha	   	   	   2-‐3	  päeva	   	   	   6-‐9	  päeva	  
Värske	  kala	   	   	   1-‐3	  päeva	   	   	   4-‐6	  päeva	  
Salaami	  	   	   4-‐6	  päeva	   	   	   20-‐25	  päeva	  
Pehme	  juust	   	   	   5-‐7	  päeva	   	   	   14-‐20	  päeva	  
Maitsestatud	  juust	   	   15-‐20	  päeva	   	   	   30-‐60	  päeva	  
Parmesani	  juust	   	   20	  päeva	   	   	   60	  päeva	  
Värsked	  juurviljad	   	   1-‐5	  päeva	   	   	   7-‐20	  päeva	  
Värsked	  puuviljad	   	   5-‐10	  päeva	   	   	   14-‐20	  päeva	  
Juurvilja	  supp	   	   	   2-‐3	  päeva	   	   	   8-‐15	  päeva	  
Pasta/Risotto/Lasanje	   	   2-‐3	  päeva	   	   	   6-‐10	  päeva	  
Küpsetatud	  liha	   	   3-‐5	  päeva	   	   	   10-‐15	  päeva	  
Kreemikook,	  puuviljakook	   2-‐3	  päeva	   	   	   6-‐10	  päeva	  
Teised	  koogid	   	   	   5	  päeva	   	   	   20	  päeva	  
	  
Sügavkülmas	  -‐18C/	  -‐20C	  juures	  
	  
Liha	   	   	   	   120	  päeva	   	   	   480	  päeva	  
Kala	   	   	   	   90	  päeva	   	   	   360	  päeva	  
Puuviljad	  ja	  juurviljad	   	   300	  päeva	   	   	   720	  päeva	  
	  
	  
HOIATUS:	  
Bakterite	  toitukahjustav	  mõju	  aeglustub	  vaakumpakendis	  aga	  ei	  peatu	  täiesti.	  Seepärast	  on	  
mõnede	  toiduainete	  puhul	  parem	  neid	  külmkapis	  hoida.	  
Eelpakendatud	  toit	  tuleb	  tarvitada	  ikkagi	  pakil	  näidatud	  parim	  enne	  tähtaja	  jooksul.	  
	  
Parima	  tulemuse	  saavutamiseks	  kasuta	  originaalseid	  TRE	  SPADE	  vaakumkotte,	  
toidukonteinereid	  ja	  muid	  tarvikuid	  
	  
Maaletooja:	  www.rodoaed.ee	  


