Gebruiksaanwijzing /
beknopte handleiding

Voor de Vacuvita Home Base,
vacuümboxen en vacuümzakken



www.vacuvita.com

Gefeliciteerd met uw aanschaf van het
gebruiksvriendelijke Vacuvita-opbergsysteem!
Voedsel vers en gezond houden
Vacuvita is gebaseerd op een zeer eenvoudig principe: wanneer
zuurstof wordt verwijderd, blijft voedsel tot wel vijf keer zo lang
houdbaar. Vacuvita is een volautomatisch vacuüm-opbergsysteem voor
voedingsmiddelen. Door lucht te verwijderen en voedsel luchtdicht
te bewaren, beschermt u het tegen vocht en andere externe factoren.
Koekjes en chips blijven krokant, koffiebonen blijven heerlijk ruiken en
fruit en groenten blijven hun volle smaak behouden. Wanneer voedsel
in een vacuümzak wordt geplaatst, wordt vriesbrand voorkomen.
Vriesbrand wordt veroorzaakt door uitdroging en oxidatie, wat
plaatsvindt wanneer voedsel in de vriezer wordt bewaard.
Het gebruiksvriendelijke vacuüm-opbergsysteem van Vacuvita is zeer
uniek. Hiermee kunt u het vacuüm met slechts een druk op de knop
aflaten. Het deksel van de Vacuvita Home Base gaat vanzelf open,
zodat u uw voedsel binnen enkele seconden kunt gebruiken. De veren
en dempers zijn perfect in balans, zodat u het deksel gemakkelijk kunt
openen en met één hand kunt sluiten. Om uw voedsel luchtdicht te
verpakken, hoeft u alleen het deksel te sluiten. We hebben bovendien
speciale Vacuvita-boxen en vacuümzakken ontwikkeld, zodat u uw
Vacuvita-systeem kunt gebruiken om luchtdicht verpakt voedsel in uw
koelkast en vriezer te bewaren.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om er zeker van te zijn
dat u uw Vacuvita-producten zo effectief en veilig mogelijk gebruikt en
u kunt profiteren van de allerbeste resultaten.

Dankzij de veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid van Vacuvita, kunt
u nu veel vaker genieten van vers voedsel.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees deze gebruiksaanwijzing, voorafgaand aan het gebruik van het product, zorgvuldig door en
bewaar deze zodat u hem later kunt raadplegen. Neem bij het gebruik van Vacuvita-producten altijd
de nodige voorzorgsmaatregelen in acht, waaronder:

1.	
Gebruik de Vacuvita Home Base en
de vacuümzakken uitsluitend voor het
beoogde doel, zoals aangegeven in deze
gebruiksaanwijzing.
2.	
Gebruik het apparaat niet op natte of
verwarmde oppervlakken of in de buurt van
een warmtebron.
3.	
Plaats het apparaat op een stabiel,
plat oppervlak. Waarschuwing: leid de
kabel zodanig dat deze niet kan worden
losgekoppeld, de gebruiker niet verstrikt
raakt en het product niet kan omkantelen.
4.	Om te voorkomen dat u een elektrische schok
krijgt, mag u geen enkel onderdeel van de
Home Base, inclusief de voedingskabel en
stekker, onderdompelen in water of andere
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vloeistoffen.
5.	
Haal altijd de stekker uit het stopcontact
voordat u het product reinigt.
6.	Trek nooit aan de kabel om de Home Base
uit het stopcontact te verwijderen. Koppel
het apparaat in plaats daarvan los door aan
de stekker te trekken.
7.	
Gebruik het apparaat niet indien de
voedingskabel of stekker beschadigd is.
Gebruik het apparaat niet als het defecten
vertoont of beschadigd is. Neem contact
op via service@vacuvita.com om het adres
van het dichtstbijzijnde Geautoriseerde
onderhoudscentrum te achterhalen, zodat
u het product kunt laten controleren,
repareren of aanpassen. De gebruiker mag
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geen onderhoud uitvoeren aan het apparaat.
8.	
Houd altijd toezicht op kinderen wanneer
ze elektrische apparatuur gebruiken. Zorg
ervoor dat het apparaat niet als speelgoed
wordt gebruikt.
9.	Gebruik de Home Base niet buitenshuis.
10.	Plaats de Home Base niet in een koelkast of
vriezer.
11.	
Houd de Vacuvita Home Base en overige
Vacuvita-producten
en
-verpakkingen
buiten bereik van dieren en kleine kinderen.
Er bestaat risico op verstikking.
12.	Laat de kabel en de adapterslang niet over
de rand van een aanrecht of tafel hangen.
Hierdoor voorkomt u dat u verstrikt raakt of
struikelt.
13.	Gebruik geen verlengkabel.
14.	
Gebruik
de
Vacuvita-vacuümboxen
uitsluitend in combinatie met de Vacuvita
Home Base. Indien u andere systemen
gebruikt om voedsel luchtdicht te verpakken,
kan de box beschadigd raken.
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15.	
De Vacuvita-boxen (met uitzondering
van de deksels) zijn geschikt voor de
magnetron, maar zijn niet bedoeld voor
kooktoepassingen. Gebruik de boxen niet in
een normale oven of onder de grill.
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Beoogde toepassing
•	De Vacuvita Home Base en overige Vacuvita-producten dienen niet
ter vervanging van een koelkast of vriezer. Bederfelijke producten
moeten nog altijd in de koelkast of vriezer worden bewaard. Het
vacuüm verpakken van voedingsmiddelen dient niet ter vervanging
van het inblikken van producten.
•	
Gebruik uitsluitend Vacuvita-accessoires in combinatie met uw
Vacuvita-producten, aangezien deze speciaal zijn ontwikkeld voor
onze hoogwaardige vacuüm-apparatuur.
•	Tijdens het vacuümverpakkingsproces of terwijl u de vacuümadapter
gebruikt, kunnen kleine hoeveelheden vloeistof, kruimels of
voedseldeeltjes in de adapter worden gezogen. Reinig de adapter
na elk gebruik. Reinig het filter van de Home Base regelmatig.
•	Niet overmatig vullen; vul de luchtdichte zakjes of de Vacuvita-boxen
nooit verder dan aangegeven met de markering 'maximum'.
•	
De vacuümzakken, afdichtingen of ventielen van de Home Base
of vacuümboxen mogen niet worden gewijzigd, aangepast of
mechanisch worden bewerkt. Deze producten zijn uiterst zorgvuldig
geproduceerd om de beste resultaten en maximale veiligheid
te bieden. Indien deze producten worden aangepast, kan dit de
prestaties verminderen of leiden tot letsel of schade.
•	
Wanneer producten met scherpe randen (bijv. gedroogde pasta
of spiesen) luchtdicht worden verpakt in Vacuvita-zakken, dient u
de zak te beschermen tegen doorboring door het voedsel in zacht
materiaal te wikkelen, zoals keukenpapier. In dergelijke gevallen kunt
u beter een Vacuvita-box gebruiken.
• Belangrijk: Bewaar geen verse uien, knoflook, zachte kaas of

vlees bedorven is.
•	Wanneer u een Vacuvita-vacuümzak gebruikt, moet u de rits goed
sluiten voordat u het vacuümproces start. Spreid het zakje vlak uit
voordat u de rits sluit of de vacuümadapter gebruikt.
•	
Plaats geen krokante, droge producten en vochtige producten in
dezelfde Home Base, box of zak. Het vocht verplaatst zich van de
vochtige producten naar de droge, waardoor deze zacht of zompig
kunnen worden.
•	Voedingsmiddelen met een sterke smaak en/of geur moeten worden
gescheiden van andere producten om te voorkomen dat de smaak
of geur zich naar ander voedsel verspreidt.
•	
Sommige voedselproducten, zoals soep of saus op tomaten-,
saffraan- en peperbasis, kunnen vlekken op de plastic oppervlakken
veroorzaken. Dit is geen defect en heeft geen invloed op de werking
van de boxen.
•	
Gebruik lege Vacuvita-boxen nooit in de magnetron. Plaats de
boxen nooit met deksel in de magnetron, zodat de hete lucht kan
ontsnappen en hierdoor scheuren, schade aan de box of letsel door
aanraking kunnen worden voorkomen.
•	U kunt voorgebakken voedingsproducten, zoals kliekjes, verwarmen
in een magnetron door gebruik te maken van een Vacuvita-zak. De
zak mag niet worden gebruikt om rauw voedsel te verwarmen in
de magnetron. Open altijd de zak voordat u deze in de magnetron
plaatst, zodat stoom kan ontsnappen. Verwarm geen oliehoudende
voedingsproducten in de magnetron, aangezien deze zeer snel
warm worden en ervoor kunnen zorgen dat de zijkanten van het

paddenstoelen in de Vacuvita Home Base of andere Vacuvitaaccessoires.
•	Rundvlees kan er donkerder uitzien wanneer dit luchtdicht wordt
verpakt, vanwege het gebrek aan zuurstof. Dit geeft niet aan dat het

zakje aan elkaar blijven kleven. Vacuvita-vacuümzakken kunnen niet
worden hergebruikt of opnieuw worden afgedicht nadat deze in een
magnetron zijn gebruikt.
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Beknopte handleiding
De Vacuvita Home Base
De Vacuvita Home Base is ontwikkeld als nuttig, afzonderlijk te gebruiken
apparaat. Dit is alles wat u nodig hebt om aan de slag te kunnen gaan.

70°F
21°C

Gebruiken met

NIET gebruiken met*

Brood

Soep

Broodjes

Saus/marinade

Koekjes

Verwerkt fruit
en verwerkte groenten

Ontbijtgranen

Voorgekookte maaltijden

Vers fruit en verse groenten*

Rauw(e) vlees/vis/gevogelte

Chips

Salade

Koffiebonen

Uien/knoflook

in de Home Base. Het vocht verplaatst zich van de vochtige producten
naar de droge, waardoor deze zacht of zompig kunnen worden.

*	
Voedselproducten die op lage temperatuur moeten blijven, moeten
worden bewaard in een Vacuvita-box of vacuümzak. Vers fruit en verse
groenten die buiten de koelkast bewaard kunnen worden, zoals appels
en paprika's, kunnen worden bewaard in de Vacuvita Home Base.
	
Plaats de Home Base niet in de koelkast of vriezer. Gebruik altijd de

Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de Vacuvita Home
Base terechtkomt. Dompel de Home Base niet onder in water.

juiste conserveertechnieken om voedselvergiftiging te vermijden.
	De Home Base is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.
Plaats krokante, droge producten en vochtige producten niet tegelijkertijd

Raadpleeg het 'Houdbaarheidsschema' op pagina 26 of ga naar
www.vacuvita.com voor een volledig overzicht van producten en
houdbaarheid.
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Raadpleeg 'Uw Vacuvita-producten gebruiken' op pagina 15 voor de
volledige instructies.
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De vacuümadapter en -slang
De vacuümadapter kan, met de Home Base, snel en eenvoudig worden
aangesloten op aanvullende opbergvoorzieningen, zoals de Vacuvitaboxen en -vacuümzakken. Met deze vacuümadapter kunt u onze externe
vacuümoplossingen voor opslag op lange termijn in de voorraadkast,
koelkast of vriezer gebruiken.
U hoeft alleen het vrije uiteinde van de slang op de Home Base aan te
sluiten en de adapter op de aangegeven plaats van de Vacuvita-box of
-vacuümzak aan te sluiten. Met slechts één simpele druk op de aanraakknop gaat het vacuümproces van start.
Tijdens het vacuümproces kunnen kleine kruimels, voedseldeeltjes of
vloeistofdruppels in het vacuümsysteem worden gezogen. U wordt
aanbevolen om de adapter regelmatig te reinigen en grondig te drogen,
met name nadat u deze gebruikt voor zakken met vloeistof.
Probeer de slang niet uit de adapter te verwijderen.
Raadpleeg 'Uw Vacuvita-producten gebruiken' op pagina 15 voor de volledige instructies.
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Vacuümzakken
De vacuümzakken bevatten geen BPA of BPS en zijn verkrijgbaar in
verschillende maten. Bij aanschaf van de Home Base ontvangt u ook
vijf middelgrote zakken (1,9 liter) en vijf grote zakken (3,8 liter). Via de
website kunt u ook zakken van andere maten bestellen en binnenkort
zijn er nog meer afmetingen verkrijgbaar!
De zakken zijn niet alleen geschikt voor opslag voor langere duur, maar
ook ideaal voor sous-vide-voedselbereiding. Dit is een bereidingstechniek
die is gebaseerd op het langzaam koken van voedsel in een vacuüm in
een omgeving met temperatuurregeling.

40°F
4°C

0°F
-18°C

Gebruiken met

NIET gebruiken met*

lees/vis/gevogelte

Ontbijtgranen

Harde kaas

Chips

Vleeswaren

Bladgroenten

Verse groenten

Uien

Koffiebonen

Knoflook

Verse vis

Paddenstoelen

Vers vlees

Zachte kaas

*	Als u kwetsbare producten, zoals chips en ontbijtgranen wilt bewaren,
kunt u een van de Vacuvita-boxen proberen.
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De zakken kunnen worden geopend en vervolgens opnieuw worden
verzegeld. Hierdoor kunt u heel eenvoudig slechts een deel van de
inhoud gebruiken en de rest bewaren voor later gebruik!
Gebruik zakken die gebruikt zijn voor rauw vlees, rauwe vis of rauw
gevogelte niet opnieuw.
Tref altijd de juiste hygiënische voorzorgsmaatregelen om
voedselvergiftiging te voorkomen.
Ga voor meer informatie over sous-vide-voedselbereiding of voor een
volledige lijst producten naar www.vacuvita.com.
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Vacuvita-boxen
De Vacuvita-boxen bevatten, net als de vacuümzakken, geen BPA of
BPS. De boxen zijn magnetron-, vaatwasser- en vriezerbestendig en
verkrijgbaar in drie verschillende, stapelbare maten (3,8 liter, 1,9 liter en
0,9 liter).
De boxen zijn ideaal voor marineren. Marineren duurt gewoonlijk zo'n 24
uur, maar met het Vacuvita-systeem marineert u uw favoriete vlees al
binnen 20 minuten! Dankzij het vacuüm worden de poriën van het vlees,
de vis en het gevogelte geopend, waardoor de marinade sneller wordt
geabsorbeerd.

70°F
21°C

40°F
4°C

Gebruiken met

NIET gebruiken met

Chips

Knoflook

Koekjes

Paddenstoelen

Noten

Zachte kaas

Rauwe pasta

Uien

Soep

Sommige voedselproducten, zoals soep of saus op tomaten-, saffraanen peperbasis, kunnen vlekken op de plastic oppervlakken veroorzaken.
Dit is geen defect en heeft geen invloed op de werking van de boxen.

Sauzen

Raadpleeg het 'Houdbaarheidsschema' op pagina 26 of ga naar www.

Vers(e) vlees/vis/gevogelte

0°F
-18°C

Verwijder altijd het deksel van de box voordat u deze in de magnetron
plaatst. De boxen zijn geschikt voor opslag op kamertemperatuur en in
uw vriezer of koelkast.

www.vacuvita.com

vacuvita.com voor een volledig overzicht van producten en houdbaarheid.
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Systeemoverzicht
Vacuvita Home Base

1

4

5

11

12

6
7
2
3

8

1. Vacuvita Home Base
2.	 Gebruiksvriendelijke bedieningsknop om het
deksel automatisch te openen en het vacuüm
af te laten
3. Blauw indicatorlampje
4. Home Base-deksel

9

10

8. Nood-aflaat van het vacuüm
9. Luchtuitlaat met vervangbaar luchtfilter
10. Voedingspoort

11. Dekselafdichting
12. Stof- en deeltjesfilter

5. Adapteraansluiting (met verwijderbaar kapje)
6. Cirkelvormige led-indicatorringen
7.	Capacitieve aanraakknop om
'externe vacuümfunctie' te gebruiken
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Voedingsadapter

Vacuvita-vacuümzakken
14
15

20

16
21
17

22

18

23

13

13. Voedingsadapter 14 V/1,5 A
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vacuümadapter
Verwijderbaar adapterdeksel
Adapterkanaal
Adapterbal
Adapterbehuizing
Slang

20. 5 x Vacuvita-zakken; groot
21. Hersluitbare rits
22. Ventiel van de vacuümzak
23. 5 x Vacuvita-zakken; middelgroot
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Systeemoverzicht
Vacuvita-box

24
25

28
26
29
27

24. Deksel box
25. Ventiel; aansluiting voor de vacuümadapter
26. QR-tag
27. Onderkant box met venster
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28. Uitsparing om de afdichting uit het deksel te halen
29. Afdichting binnenin het deksel
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Uw Vacuvita-producten gebruiken:
Voorbereiden op gebruik
-	Verwijder alle verpakkingen en folie. Sommige
onderdelen van de productverpakking
kunnen worden gerecycled. Houd de
verpakking uit de buurt van kleine kinderen.
-	
Zet de Vacuvita Home Base op een effen
oppervlak en houd het deksel gesloten.
Steek de stekker van de voedingsadapter
in de aansluiting aan de achterzijde van het
apparaat en steek het andere uiteinde van
de voedingsadapter in het stopcontact.
-	
De
cirkelvormige
led-indicatorringen
bovenop de Home Base knipperen kort om
aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
-	De blauwe indicatorlampjes achter de bedieningsknop beginnen te
branden en u hoort een korte pieptoon.
-	U hoort de pomp lucht verwijderen uit de Home Base, wat aangeeft
dat het vacuümproces is begonnen.
-	U kunt het vacuümproces op elk gewenst moment onderbreken door
de gebruiksvriendelijke toegangsknop in te drukken om het deksel
te openen.
-	Door de gebruiksvriendelijke toegangsknop in te drukken, wordt het
vacuüm afgelaten en gaat het deksel automatisch open.

www.vacuvita.com

Uw Vacuvita
Home Base gebruiken
-	
Open de Vacuvita Home Base door de
gebruiksvriendelijke toegangsknop in te drukken.
-	U zult kort een geluid horen wanneer de lucht
wordt afgelaten, waarna het deksel binnen
enkele seconden automatisch wordt geopend.
-	
Plaats uw voedsel in de Vacuvita Home Base.
Raadpleeg het 'Houdbaarheidsschema' op
pagina 26 voor advies over het bewaren van
verschillende soorten voedsel.

Laat het voedsel altijd afkoelen naar kamertemperatuur
voordat u het vacuüm tot stand brengt.

-	Sluit de Home Base door het deksel voorzichtig
in te drukken.
-	Wanneer het deksel is gesloten, begint het blauwe
indicatorlampje achter de bedieningsknop te
branden en hoort u een korte pieptoon.
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SCALE 2 : 1
SECTION A-A

-	
U hoort de luchtpomp lucht verwijderen uit de Home Base, wat
aangeeft dat het vacuümproces is begonnen.
-	Tijdens het vacuümproces kan de pomp tot tweemaal toe op een
hoger pompniveau worden ingesteld. In dat geval hoort u een
enigszins luider en hoger pompgeluid. Dit geluid is normaal voor de
werking van de pomp en heeft geen invloed op de levensduur van de
Vacuvita Home Base.
-	Na max. 90 seconden (afhankelijk van in hoeverre de Home Base is
gevuld) bereikt de Home Base zijn vacuümniveau en wordt de pomp
automatisch uitgeschakeld.
-	Net zoals uw koelkast de temperatuur controleert en bijstelt wanneer
deze is ingeschakeld, controleert ook de Vacuvita Home Base zijn
vacuümniveau op regelmatige intervallen. Op deze intervallen wordt
de pomp ingeschakeld om het vacuümniveau in de Home Base te
behouden.
-	Druk op de gebruiksvriendelijke toegangsknop om uw Home Base
opnieuw te openen. U kunt dit, terwijl het apparaat is ingeschakeld,
op elk gewenst moment doen.

De Home Base reinigen
-	Open de Vacuvita Home Base door op de
bedieningsknop aan de voorzijde te drukken.
-	Om uzelf te beschermen tegen het risico op elektrische schokken,
verbreekt u de stroomkring door de stekker uit het stopcontact te
halen.
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-	
Reinig de buiten- en binnenzijde van de
Home Base met een spons of doek met
water en een mild afwasmiddel.
	Zorg ervoor dat de vacuümaansluiting of
het luchtfilter niet wordt gevuld met water!
Gebruik de binnenzijde van de Home Base
niet als afwasbak. Dompel de Home Base
niet onder in water!
-	Indien dit nodig is voor reiniging, kan de afdichting van het deksel
worden verwijderd. Trek deze voorzichtig uit de binnenzijde van het
deksel en gebruik water en een mild afwasmiddel.
Reinig de afdichting niet in de vaatwasser.
Gebruik geen scherpe objecten om de afdichting te
verwijderen of terug te plaatsen.

SCALE 2 : 1
SECTION A-A

-	Om de afdichting terug te plaatsen, dient u deze op de juiste manier
te positioneren, met het harde gedeelte naar binnen gericht en de
twee dunne flappen naar de buitenkant van de Home Base gericht.
-	Druk de afdichting voorzichtig in de groef door de afdichting eerst
in de vier hoeken te plaatsen en vervolgens naar beneden te duwen
in de rechte delen.
-	Zorg ervoor dat u de gehele lengte van de afdichting naar binnen
duwt, zodat deze op de juiste manier is geplaatst en evenredig
is verdeeld langs de groef. Rek de afdichting niet uit tijdens het
plaatsen.

www.vacuvita.com

Het stof- en deeltjesfilter reinigen
 ijdens het vacuümproces kunnen kleine kruimels
T
of voedseldeeltjes in het vacuümsysteem
worden gezogen. U wordt aangeraden om het
filter van de Home Base regelmatig te reinigen.
-	
Plaats uw vinger in de uitsparing op het
filter.
-	
Trek het filter simpelweg omhoog, zodat
deze uit de wand schuift. Trek het niet naar
u toe.
-	
Tik de kruimels en deeltjes voorzichtig uit
het filter.
-	
Als het filter niet kan worden gereinigd,
dient u het te vervangen door een nieuw
Vacuvita-exemplaar. Ga naar vacuvita.com
voor meer informatie.
-	
Schuif het filter voorzichtig terug na het
reinigen.

Het verwijderbare luchtfilter reinigen of
vervangen
-	U zult af en toe het luchtfilter aan de buitenzijde van de Home Base
moeten reinigen of vervangen. U wordt aangeraden het filter eenmaal
per jaar te reinigen of wanneer de pomp duidelijk meer geluid maakt
en het vacuümproces beduidend langer duurt dan voorheen.
-	
Verwijder de voedingsstekker uit het stopcontact. Leg een zacht
doekje of handdoek voor de Home Base.
-	Kantel de Home Base voorzichtig naar voren tot de voorzijde het
doekje raakt. Laat de Home Base niet vallen. Dit kan schade of
defecten veroorzaken!
Als het filter niet kan worden gereinigd, dient u het te
vervangen door een nieuw Vacuvita-exemplaar. Ga naar
www.vacuvita.com voor meer informatie.

-	Verwijder het filter uit de onderzijde van de Home Base om het te
reinigen.
-	Reinig het filter door het voorzichtig op een hard oppervlak te tikken
of gebruik de hoek van een schoon doekje om stof en deeltjes te
verwijderen.
-	Na het reinigen, duwt u het filter terug op zijn plaats.
-	Zet de Home Base weer rechtop en steek de stekker terug in het
stopcontact.

www.vacuvita.com
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Nood-aflaat van het vacuüm

Stand-by modus

bymodus zetten. Wanneer de Home Base in de stand-bymodus staat,
kunt u deze openen en sluiten, maar wordt de pomp niet ingeschakeld
om een vacuüm tot stand te brengen.
-	
Sluit het deksel van de Vacuvita Home
Base.
-	
Plaats uw hand op het deksel, zoals
aangegeven. U hoeft niet te wachten tot
het vacuüm tot stand is gebracht. Druk het
deksel stevig in.
-	
Na vijf seconden begint het blauwe
indicatorlampje op de voorzijde van de
Home Base te knipperen. Terwijl u uw
hand op het deksel houdt, drukt u met uw
andere hand op de bedieningsknop aan de
voorzijde van de Home Base.
-	Het blauwe indicatorlampje gaat uit, wat
betekent dat de stand-bymodus is geactiveerd.
-	Indien er vacuüm aanwezig is, wordt dit afgelaten vanuit de Home
Base en gaat het deksel open.
-	Open en sluit de Home Base op de gebruikelijke manier. Het blauwe
indicatorlampje en de pomp worden niet ingeschakeld terwijl de
Home Base in de stand-bymodus staat.
-	Om de stand-bymodus uit te zetten, hoeft u uw hand alleen weer op
het deksel te plaatsen en te duwen. Na vijf seconden gaat het blauwe

Als de afdichting defect is, kan er geen vacuüm ontstaan. Als
vacuümopslag niet noodzakelijk is, kunt u de Home Base in de stand-

indicatorlampje weer aan en begint deze te knipperen.
-	Terwijl u uw hand op het deksel houdt, drukt u met uw andere hand
op de bedieningsknop aan de voorzijde van de Home Base.

Waarschuwing: verwijder, in geval van nood, altijd de
voedingsstekker uit het stopcontact.

In geval van een noodsituatie of systeemdefect
kunt u het vacuüm aflaten door de noodschakelaar
voor vacuüm-aflaat in te drukken.
-	
Draai de Vacuvita Home Base, zodat de
achterzijde naar u is gericht.
-	
Gebruik een dun object, zoals een spies,
paperclip of naald om de knop in het kleine
gaatje van de behuizing van de Home Base in
te drukken.
-	
U zult direct horen dat het vacuüm wordt
afgelaten.
-	Houd de knop ingedrukt tot het geluid stopt.
-	Open het deksel van de Home Base door de knop op de voorzijde in
te drukken of open het deksel handmatig.
-	De Home Base is weer klaar voor gebruik.
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De Vacuvita Home Base met
vacuümzakken gebruiken
-	Gebruik alleen vacuümzakken van Vacuvita.
Deze zijn ontwikkeld om in combinatie met
het hoogwaardige Vacuvita-vacuümsysteem
te worden gebruikt.
-	
Plaats
uw
voedsel
in
de
zak.
Laat het voedsel altijd afkoelen naar
kamertemperatuur voordat u het vacuüm
tot stand brengt.
-	Vul de zakken niet verder dan de maximale
vullijn. Hierdoor voorkomt u dat voedsel
of vloeistof in de vacuümadapter wordt
gezogen.
-	Druk stevig op de sluiting om de rits volledig
te sluiten.
-	Leg de zak op een effen oppervlak met het
ventiel naar boven gericht.
-	Verwijder het kapje van de adapteraansluiting
aan de achterzijde van het Home Basedeksel. Plaats het vrije uiteinde van de
adapterslang in de vacuümaansluiting.
-	De led-ringen onder het Home Base-deksel
gaan aan.
-	Plaats de vacuümadapter op het aangegeven gebied rond het ventiel
van de vacuümzak. Druk deze voorzichtig naar beneden.

www.vacuvita.com

-	
Druk op de capacitieve bedieningsknop
(het midden van het gebied op de Home
Base dat wordt omgeven door led-ringen)
om het vacuümproces te starten.
-	
Houd de adapter stevig tegen de
vacuümzak gedrukt. Het systeem schakelt
zichzelf automatisch uit wanneer het
maximale vacuümniveau is bereikt. U
kunt het vacuümproces echter ook
handmatig stoppen door de capacitieve
bedieningsknop in te drukken.
-	
Als er nog veel lucht in de vacuümzak
aanwezig is wanneer de Home Base wordt
uitgeschakeld, dient u ervoor te zorgen
dat het ventiel niet wordt geblokkeerd
door voedsel in de zak. Herhaal het proces
tot het gewenste resultaat is bereikt.
-	Verwijder de adapter uit de vacuümzak en
koppel de slang van de Home Base los.
-	U kunt, als u wilt, de datum en inhoud van
de zak in het hiervoor bestemde gebied
noteren.
-	
Bewaar de zak op een geschikte plaats
voor het type voedsel en uw beoogde
houdbaarheidsperiode (raadpleeg ook het
hoofdstuk 'Houdbaarheidsschema' op pagina 26).
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-	Om de zak te openen, pakt u de twee zijkanten van de zak stevig
vast bij de rits en trekt u ze voorzichtig uit elkaar.
-	
De zakken kunnen hergebruikt worden. Haal de gewenste
hoeveelheid uit de zak en maak deze weer dicht, zoals hierboven
staat omschreven.
De zakken zijn niet geschikt voor reiniging.
Gebruik de zakken niet achter elkaar voor verschillende
(rauwe) producten.
Neem altijd de juiste hygiënische voorzorgsmaatregelen
om voedselvergiftiging te voorkomen.

-	
Voor een optimaal vacuümproces met
vloeistoffen (zoals versgemaakte soep)
raden we u aan om de vloeistof enkele uren
lang in een kom in de vriezer te plaatsen.
Waar mogelijk, raden we u aan om onze
boxen te gebruiken voor het bewaren
van vloeistoffen. Wanneer de vloeistof bevroren is, verloopt het
vacuümproces op dezelfde manier als met vast voedsel.
-	Om sappig, vochtig of gemarineerd voedsel te bewaren, hangt u
de vacuümzak aan uw aanrecht, waarbij u het ventiel plat op het
oppervlak plaatst. Dit voorkomt dat de vloeistof in het ventiel loopt

De vacuümadapter reinigen
-	Koppel de adapterslang los van de Vacuvita
Home Base.
-	Verwijder het deksel uit de adapter.
-	
Draai het adapterkanaal naar links en til
deze uit de binnenzijde van de behuizing.
-	Verwijder de bal.
-	
De onderdelen kunnen worden gereinigd
met water en een mild afwasmiddel.
Wrijf de randen van de afdichting niet langs schurende
materialen, omdat de afdichting hierdoor beschadigd kan
raken en storingen kan veroorzaken.
Zorg dat alle onderdelen voldoende gedroogd zijn voordat
u ze gebruikt, met name de inkepingen aan de binnenzijde
van de adapterbehuizing.

en de luchtstroom wordt belemmerd.
-	Als vloeistoffen wel in de vacuümadapter belanden, wordt het proces
automatisch stopgezet. Verwijder de adapter uit de zak, reinig deze
zoals hieronder wordt aangegeven en start het proces opnieuw.
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De Vacuvita Home Base met
vacuümboxen gebruiken
-	
Volg de aanwijzingen op pagina 15, 'Uw Vacuvita Home Base
gebruiken', zorgvuldig op om er zeker van te zijn dat u het apparaat
veilig gebruikt.
-	Plaats uw voedsel in de box.

Laat het voedsel altijd afkoelen naar kamertemperatuur
voordat u het vacuüm tot stand brengt.

-	Vul de box niet verder dan de max. vullijn. Hierdoor voorkomt u dat
voedsel of vloeistof in de vacuümadapter wordt gezogen.
-	Zorg dat de afdichting in het deksel en de rand van de box schoon en
droog zijn. Indien er vloeistoffen of voedselresten op de afdichting
of de rand aanwezig zijn, wordt mogelijk voorkomen dat de box het
juiste vacuümniveau bereikt of kan dit ervoor zorgen dat deze lekt.
-	Plaats het deksel op de box en druk deze
stevig in om hem te sluiten.
-	Verwijder het kapje van de adapteraansluiting
aan de achterzijde van het Home Basedeksel. Plaats het vrije uiteinde van de

-	
De led-ringen onder het deksel van de
Home Base beginnen te branden.
-	Plaats de vacuümadapter op het ventiel en
druk hem in.
-	
Druk op de capacitieve bedieningsknop
(het midden van het gebied met het
cirkelvormige indicatorlampje) om het
vacuümproces te starten.
-	
Houd de adapter stevig tegen het ventiel
op de box gedrukt. Het systeem schakelt
zichzelf automatisch uit wanneer het
maximale vacuümniveau is bereikt.
-	Om de box te openen, laat u het vacuüm af
door voorzichtig aan een van de flappen van
het ventiel te trekken. U hoort een sissend
geluid, wat aangeeft dat de lucht nu de box
binnendringt. Wanneer het sissende geluid
stopt, kunt u het deksel openen zoals u dat
normaal zou doen.

ssss

adapterslang in de vacuümaansluiting.
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Uw box scannen:
De QR-code gebruiken
Alle Vacuvita-boxen zijn voorzien van een tag met een QR-code. Hierdoor kunt u de inhoud van de box eenvoudig aflezen, zelfs als u meerdere boxen gebruikt.
U hebt de Vacuvita-app nodig om de
QR-code te kunnen gebruiken.
Ga naar www.vacuvita.com/app voor meer
informatie.

Met de Vacuvita-app kunt u een overzicht van het voedsel in uw vriezer,
voorraadkast of koelkast bekijken. De app geeft een melding wanneer
voedsel op het punt staat te bederven, zodat het kan worden gebruikt
wanneer het nog veilig is. Hierdoor wordt verspilling voorkomen en bespaart u geld.
-	Nadat u uw Vacuvita-box heeft gevuld en
het vacuümproces heeft gestart, scant u
de QR-code en volgt u de aanwijzingen op
het scherm van uw mobiele telefoon.
-	
De Vacuvita-app geeft aan welke

soort voedsel in de box en waar dit
bewaard moet worden (voorraadkast,
vriezer of koelkast).
-	
Berg de box in de bijbehorende
opslaglocatie op.
-	De app heeft de box en de inhoud
hiervan toegevoegd aan de lijst met
verschillende producten die u hebt
opgeslagen.
-	Als u verschillende boxen in dezelfde
locatie (bijv. uw vriezer) bewaart, kunt
u de QR-code op de tags eenvoudig
scannen met de app om de inhoud te
bekijken.
-	
Elke tag bevat, behalve een QRcode, ook een alfanumerieke code.
De app geeft deze code in de lijst
met opgeslagen producten weer,
zodat u de gewenste box ook kunt
terugvinden zonder de scanfunctie te
gebruiken.

Chicken
legs

Chicken
thigh

gegevens u dient in te voeren, zoals het
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De box reinigen

De afdichting reinigen en terugplaatsen

-	
Was de box en het deksel met behulp van water en een mild
afwasmiddel.
-	De basis van de box kan in de bovenste lade van de vaatwasser
worden geplaatst. Het deksel mag alleen met de hand worden
gereinigd om schade te voorkomen.

-	Leg het deksel op zijn kop. In de binnenrand vindt u een kleine
uitsparing. Plaats uw vinger in de uitsparing en verwijder de
afdichting voorzichtig door eraan te trekken.
-	Reinig de afdichting met water en een mild afwasmiddel.

Wrijf niet met schurende materialen over de
afdichting of het ventiel. Hierdoor kan de
afdichting beschadigd raken en voorkomen dat
de box goed sluit.

-	
Droog de box en het deksel zorgvuldig voordat u ze opnieuw
gebruikt.

www.vacuvita.com

Reinig de afdichting niet in de vaatwasser.
Gebruik geen scherpe objecten om de
afdichting te verwijderen of terug te plaatsen.

-	
Droog de afdichting af voordat u deze
terugplaatst in het deksel.
-	
Zoek naar het platte gedeelte van de
afdichting om deze terug te plaatsen. Terwijl
u de platte zijde van de afdichting vasthoudt,
legt u een van de hoeken op de juiste plaats
en drukt u deze naar beneden, waarna u de
afdichting langs de zijkanten legt.
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Het ventiel reinigen
-	Houd het ventiel bovenop de box bij de
flappen vast en trek deze uit het deksel.
-	Reinig het ventiel met water en een mild
afwasmiddel.
-	Om het ventiel terug te plaatsen, plaatst u
deze in het midden van het deksel en lijnt
u deze uit met de uitsparing. De nippel
van het ventiel moet in het gat vallen.
Houd de nippel vanaf de andere kant van
het deksel vast en trek er voorzichtig aan
om hem vast te zetten.
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Probleemoplossing
Indien de Home Base niet het gewenste vacuümniveau kan bereiken in de Home Base, zakken of de boxen, kunnen de ledlampjes een van de
volgende foutindicatoren aangeven:
Lampjes knipperen

Dit betekent:

Mogelijke oplossingen:

Binnenste led-ring

•C
 ontroleer of er producten uit de Home Base steken die voorkomen
dat het deksel volledig sluit.

+

Het juiste vacuümniveau in de Home
Base kan niet worden bereikt.
Het systeem is automatisch uitgeschakeld.

• Verwijder de afdichting van het deksel en reinig deze voorzichtig.

+

Het duurt te lang voordat het juiste
vacuümniveau in de Home Base
wordt bereikt. Het systeem is automatisch uitgeschakeld.

Het juiste vacuümniveau in de box of
zak kan niet worden bereikt.
Het systeem is automatisch uitgeschakeld.

• Controleer alle verbindingen tussen de Home Base en de box of zak.

+
Blauw indicatorlampje

Middelste led-ring
+
Blauw indicatorlampje

Buitenste en binnenste ledring
+
Blauw indicatorlampje

+

Buitenste en middelste ledring
+
Blauw indicatorlampje

+

Pomp gaat niet aan
+
Lampje gaat niet aan

+

• Controleer of de afdekking wordt geblokkeerd.
• Indien dit het geval is, verwijdert u de producten en probeert u het proces opnieuw.

• Controleer de afdichting zorgvuldig op kleine beschadigingen, gaten of scheuren.
•A
 ls de afdichting intact en schoon is, plaatst u deze terug en probeert u het systeem
opnieuw.

• Controleer of er producten uit de box steken die voorkomen dat het deksel volledig sluit.
• Controleer of de afdekking wordt geblokkeerd.
• Druk het deksel stevig terug op de box en probeer het nogmaals.

Het duurt te lang voordat het juiste
vacuümniveau in de box
of zak wordt bereikt.
Het systeem is automatisch uitgeschakeld.

•V
 erwijder de afdichting van de box en reinig deze voorzichtig.
• Controleer de afdichting van de box zorgvuldig op kleine beschadigingen, gaten of
scheuren.
• Als de afdichting intact en schoon is, plaatst u deze terug en probeert u het systeem
opnieuw.
• Controleer de afdichting op de zak om er zeker van te zijn dat deze goed is gesloten.
• Controleer of er geen gaten of scheuren in de zak zitten.

Dit betekent:

Mogelijke oplossingen:

Er is geen elektrische verbinding tussen
de magneet van het deksel en de stalen
plaat op de Home Base.
Het systeem is niet ingeschakeld.

• Zorg dat de Home Base goed is aangesloten op het stopcontact.
• Verwijder producten die voorkomen dat het deksel volledig sluit.
• Reinig de magneet op het deksel en de stalen plaat op de Home Base.
• Z
 org dat de Home Base niet in stand-bymodus staat. Raadpleeg pagina 18 voor instructies
over het in- en uitschakelen van de stand-bymodus.

In het geval dat de aanbevolen tips niet helpen of het probleem niet is opgelost, gaat u naar www.vacuvita.com of kunt u een e-mail verzenden naar service@vacuvita.com.
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Houdbaarheidsschema

70°F
21°C
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Kamertemperatuur

Geen
vacuüm

Vacuüm

Bewaren in

Kamertemperatuur

Geen
vacuüm

Vacuüm

Bewaren in

Bakwaren

2-3 dagen

7-10 dagen

Vacuvita Home Base
Vacuümzakken
Vacuvita-box

Droog voedsel

10-30
dagen

30-90
dagen

Vacuvita Home Base
Vacuümzakken
Vacuvita-box

Brood(jes)

2-3 dagen

7-8 dagen

Vacuvita Home Base
Vacuümzakken
Vacuvita-box

Noten

30-60
dagen

120-180
dagen

Vacuvita Home Base
Vacuümzakken
Vacuvita-box

Koffie/thee

30-60
dagen

365 dagen

Vacuvita Home Base
Vacuümzakken
Vacuvita-box

Pasta
(ongekookt)

180 dagen

365 dagen

Vacuvita Home Base
Vacuümzakken
Vacuvita-box

Koekjes

120 dagen

300 dagen

Vacuvita Home Base
Vacuümzakken
Vacuvita-box

Chips

5-10 dagen

20-30
dagen

Vacuvita Home Base
Vacuvita-box

Rijst
(ongekookt)

180 dagen

365 dagen

Vacuvita Home Base
Vacuümzakken
Vacuvita-box
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40°F
4°C

Geen
vacuüm

Vacuüm

Bewaren in

Kaas, hard

12-15 dagen

50-55
dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vlees, gebakken

Voorgekookte
maaltijden*

2 dagen

10 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Desserts

5 dagen

10-15 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vleeswaren

3 dagen

6-8 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Koelkast

Vis, vers

Fruit, vers

Sla

www.vacuvita.com

2 dagen

3-7 dagen

3 dagen

4-5 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

8-20 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

6-8 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

40°F
4°C

Koelkast

Geen
vacuüm

Vacuüm

Bewaren in

4-5 dagen

8-10 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vlees, vers

2 dagen

6 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vlees/worst,
gerookt

90 dagen

365 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Gevogelte,
vers

2 dagen

6 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Kruiden, vers

2-3 dagen

7-14 dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Groenten,
vers

5 dagen

18-20
dagen

Vacuümzakken
Vacuvita-box
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Houdbaarheidsschema

0°F
-18°C

Geen
vacuüm

Vacuüm

Bewaren in

Geen
vacuüm

Vacuüm

Bewaren in

Bakwaren

6-12
maanden

18 maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Fruit

6-10
maanden

18-30
maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Brood(jes)

6-12
maanden

18-36
maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vlees, vers

6 maanden

18 maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Koffie,
bonen

6-9 maanden

18-27
maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vlees, gehakt

4 maanden

12 maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Koffie,
gemalen

6 maanden

12-34
maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Gevogelte,
vers

6 maanden

18 maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vleeswaren

2 maanden

4-6 maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Kruiden

3-4 maanden

8-12
maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vis, vers

6 maanden

18 maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Groenten,
vers

8 maanden

24 maanden

Vacuümzakken
Vacuvita-box

Vriezer

0°F
-18°C

Vriezer

* Afhankelijk van ingrediënten.
Ga voor een volledig overzicht naar www.vacuvita.com.
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Tips voor voedselveiligheid
Wanneer verse uien, knoflook en/of paddenstoelen luchtdicht worden
verpakt, kan zich hierdoor een bacterie ontwikkelen die botulisme
veroorzaakt. Botulisme is een zeer gevaarlijke ziekte die dodelijk kan zijn.
Daarom raden we u niet aan deze producten in een vacuüm te bewaren
wanneer ze vers zijn. Gekookte paddenstoelen, uien en knoflook kunnen
wel worden bewaard in Vacuvita-zakken of -boxen.
Op zachte kazen kan een bacterie met de naam 'listeria' worden
gevormd. Deze bacterie ontwikkelt zich in anaerobe toestanden en kan
een mogelijk dodelijke infectie ('listeriose') veroorzaken. Daarom mogen
zachte kazen nooit in een vacuüm worden bewaard.
Het vacuümverpakkingsproces verlengt de houdbaarheid van
voedingsmiddelen door het grootste deel van de lucht uit de luchtdichte
box te verwijderen. Hierdoor treedt er minder oxidatie op, welke normaal
gesproken de kwaliteit en smaak van voedsel aantast. Door lucht te
verwijderen, wordt ook de groei van micro-organismen, zoals schimmels
en bacteriën teruggedrongen.
Op bederfelijke voedingsmiddelen kunnen binnen twee uur al bacteriën
aanwezig zijn die ziekten veroorzaken. Door voedingsmiddelen op de
juiste manier te koelen, kunt u het voedsel veilig houden. U kunt de
groei van micro-organismen aanzienlijk terugdringen door voedsel bij
temperaturen van 4 °C (40 °F) of lager te koelen. Door voedsel in te
vriezen bij -17 °C (0 °F) gaan micro-organismen niet dood, maar kunnen
ze niet meer groeien. Daarom moeten bederfelijke voedselproducten,
indien u ze langer wilt gebruiken, in de vriezer of koelkast worden
bewaard.
Houd er rekening mee dat het vacuüm verpakken van voedingsproducten
www.vacuvita.com

NIET ter vervanging van inblikken dient en de achteruitgang van voedsel
niet herstelt. Het vertraagt alleen de kwaliteitsverandering. Het is lastig
om aan te geven hoe lang voedingsmiddelen hun kwaliteit blijven
behouden, aangezien dit ook afhankelijk is van de toestand van het
voedsel op de dag waarop het luchtdicht werd verpakt.
Gebruik afzonderlijke boxen of vacuümzakken voor groenten, fruit,
vlees, gevogelte, visproducten en eieren. Wanneer u kant-en-klare
voedingsmiddelen in een box stopt waarin rauw vlees, gevogelte of
rauwe eieren zijn bewaard, kunnen bacteriën zich verspreiden, waardoor
u ziek kunt worden. Kruisbesmetting vermijden is zeer eenvoudig.
Gebruik één box of vacuümzak voor verse groenten en vers fruit en een
andere box of zak voor rauw vlees, gevogelte of visproducten. Voordat
u ze opnieuw gebruikt, dient u de boxen en het kookgerei, die zijn
gebruikt voor de opslag of bereiding van rauw vlees, gevogelte, rauwe
visproducten of eieren, grondig te reinigen. U mag vacuümzakken niet
hergebruiken nadat deze zijn gebruikt voor rauw vlees, gevogelte of
rauwe visproducten.

Vermijd kruisbesmetting door rauwe producten te
scheiden van kant-en-klare voedingsmiddelen.
Ontdooi voedingsmiddelen altijd in de koelkast of
magnetron. Ontdooi bederfelijke producten nooit op
kamertemperatuur. Tref altijd de juiste hygiënische
voorzorgsmaatregelen om voedselvergiftiging
te voorkomen.

Voor meer tips en advies over voedselveiligheid en het voorkomen van
voedselvergiftiging, gaat u naar www.foodsafety.gov.
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Garantie
Beperkte garantietermijn van 2 jaar
Vacuvita B.V. ('Vacuvita') garandeert dat dit product vanaf de dag van
aanschaf geen materiaal- en productiedefecten bevat indien het in
overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt met originele Vacuvita-onderdelen en -accessoires. Deze
beperkte garantie is geldig vanaf het moment van de oorspronkelijke
aankoop en komt binnen twee (2) jaar na de oorspronkelijke
aankoopdatum te vervallen ('Beperkte garantieperiode'). Vacuvita
behoudt zich het recht voor om het product of een defect onderdeel
van het product te repareren of vervangen gedurende de beperkte
garantieperiode, mits het defect is veroorzaakt door het gebruik van
onderdelen of accessoires die afkomstig zijn van Vacuvita en het product
niet is aangepast door iemand anders dan een Vacuvita-personeelslid
of -onderhoudsmonteur. Het product of de onderdelen kunnen worden
vervangen door nieuwe producten of onderdelen of door gerepareerde.
Indien het product niet meer beschikbaar is, kan dit worden
vervangen door een vergelijkbaar product met dezelfde of een
hogere waarde. Dit is uw exclusieve beperkte garantie. Probeer NIET
om elektrische of mechanische functies van dit product te repareren
of aan te passen. Indien u dit probeert, komt deze beperkte garantie
te vervallen. De beperkte garantie geldt uitsluitend voor de originele
koper van het product en alleen vanaf de datum van de oorspronkelijke
aanschaf, zoals aangetoond via de originele kwitantie. De garantie is niet

Vacuvita-dealers, servicecentra of detailhandelaren die Vacuvitaproducten verkopen, zijn niet gemachtigd om de algemene voorwaarden
van deze beperkte garantie op welke manier dan ook te wijzigen of
veranderen. Deze beperkte garantie dekt geen algemene slijtage of
schade die voortkomt uit: verwaarlozing of verkeerd gebruik van het
product; de toepassing van onjuiste spannings- of stroomregelingen;
gebruik dat in tegenstrijd met de bedieningsinstructies of deze
gebruiksaanwijzing is; demontage, reparatie of aanpassingen door
iemand anders dan Vacuvita of een door Vacuvita geautoriseerd
onderhoudscentrum; of, gebruik van dit product met onderdelen of
accessoires die niet door Vacuvita zijn geproduceerd. Deze beperkte
garantie dekt bovendien geen overmachtssituaties, zoals brand,
overstroming, orkaan of tornado. Deze beperkte garantie sluit geen
rechtsgeldige garanties uit, noch dient deze ter vervanging van
rechtsgeldige garanties. Buiten de specifieke wettelijke rechten die aan
u ontleend zijn middels deze beperkte garantie, heeft u mogelijk andere
rechten, die per rechtsgebied verschillen.

overdraagbaar. Het aankoopbewijs is vereist om aanspraak te maken op
de garantie.
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Wat zijn de beperkingen van de
Vacuvita-aansprakelijkheid?

Een garantieservice verkrijgen

Indien dit product schade ondervindt vanwege het gebruik van
accessoires die niet van Vacuvita afkomstig zijn, vanwege ongelukken,
verkeerd gebruik of misbruik, wordt het product niet gedekt door deze
beperkte garantie. Indien dit product onvoldoende wordt gereinigd,
komt deze beperkte garantie te vervallen. Vacuvita kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade, veroorzaakt
door schending van uitdrukkelijke, geïmpliceerde of statutaire
garanties of omstandigheden. Vacuvita onttrekt zich van alle garanties,
omstandigheden of vertegenwoordigingen, zowel uitdrukkelijk,
geïmpliceerd, statutair of anders, voor zover dit is toegestaan door de
toepasselijke wetgeving. Vacuvita verklaart niet dat het product geschikt
is voor een bepaald doel. Vacuvita kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade van enige aard die voortkomt uit de aanschaf, het gebruik
of verkeerd gebruik van het product, noch voor indirecte, incidentele,
speciale of vergelijkbare schade of gederfde winst, noch voor
contractbreuk, fundamenteel of anders, of voor elke aansprakelijkheid
die door een derde wordt veroorzaakt. Sommige provincies, staten of
rechtsgebieden staan niet toe dat incidentele of gevolgschade wordt
vermeden of beperkt of leggen andere beperkingen op over hoelang
een geïmpliceerde garantie duurt, dus mogelijk zijn bovenstaande
beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing. Deze garantie
biedt u specifieke juridische rechten en mogelijk zijn ook andere rechten,

Indien u vragen hebt met betrekking tot deze garantie of indien u een
garantieservice wilt aanvragen, gaat u naar www.vacuvita.com om uw
locale vertegenwoordiger of distributeur te vinden.
Om uw garantierecht te valideren, dient u het originele aankoopbewijs
of een ander eigendomsbewijs en de aankoopdatum te overleggen.
Retourneer uw product niet zonder voorafgaande goedkeuring van de
betreffende dealer. Productreparaties die onder de garantie vallen, moet
uitgevoerd worden door een geautoriseerde dealer of geautoriseerd
servicecenter. Ongeautoriseerde productreparaties die onder de
garantie vallen, maken de garantie ongeldig en zijn voor uw eigen risico.

die verschillen per provincie, staat of rechtsgebied, op u van toepassing.
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