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Advertências

Aconselhamos que leia
atentamente este manual, que
descreve todas as indicações
para manter inalteradas as
qualidades estéticas e
funcionalidades do aparelho
adquirido.
Para mais informações sobre
o produto: www.smeg.com
Danos para as pessoas
• O uso destes recipientes é
permitido às crianças a partir dos 8
anos de idade e às pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com falta de
experiência e conhecimento,
supervisionadas ou instruídas por
pessoas adultas e responsáveis
pela sua segurança.
• As crianças não devem brincar
com os recipientes.
• Mantenha as crianças com menos
de 8 anos a uma distância segura
se não forem vigiadas
continuamente.
• As operações de limpeza e
manutenção não devem ser
efetuadas por crianças sem
vigilância.

Danos ao aparelho
• Não bata nem danifique os
recipientes de maneira alguma: os
danos podem causar uma
explosão.
Finalidade do aparelho
• Estes recipientes destinam-se à
confeção em ambiente doméstico,
numa temperatura compreendida
entre 15 e 35 °C, de alimentos a
vácuo com temperatura no núcleo
entre 3 e 10 °C. Qualquer outra
utilização é imprópria.
Responsabilidade do fabricante
O fabricante declina qualquer
responsabilidade por eventuais
ferimentos em pessoas ou danos em
objetos, provocados por:
• utilização dos recipientes
diferente da prevista;
• inobservância das prescrições do
manual de utilização;
• modificação de qualquer parte
dos recipientes.
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1 Advertências

Advertências
Este manual de utilização
• Este manual de utilização faz
parte integrante dos recipientes
deve conservá-lo íntegro e tê-lo
sempre ao seu alcance durante
todo o ciclo de vida dos
recipientes.
• Antes de usar os recipientes, leia
atentamente este manual de
utilização.

Eliminação
Informa-se que para a embalagem
dos recipientes foram utilizados
materiais não poluentes e recicláveis.
• Entregue os materiais de
embalagem aos centros
apropriados de recolha seletiva.

Chapa de identificação
A chapa de identificação indica os
dados técnicos, o número de série e
a marcação. A chapa de
identificação deve ser conservada
juntamente com a embalagem
original.

• Não deixe sem vigilância a
embalagem ou partes da mesma.
• Não permita que as crianças
brinquem com os sacos de
plástico da embalagem.
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Embalagens de plástico
Perigo de asfixia

Utilização
2 Utilização

Conservação dos produtos a vácuo

Recipientes a conservação a vácuo

Os recipientes devem ser conservados no
armário ou no frigorífico (mín. 3 °C),
conforme o alimento confecionado a vácuo.

• Introduza alimentos frios (3-4 °C) para
obter melhores resultados na conservação.

Utilização incorreta
Riscos de danos ao aparelho

Limites máximos de enchimento
Alimentos sólidos

100% do
recipiente

Caldos e infusões

Metade do
recipiente

• Não conserve os recipientes no
congelador.
• Não utilize os recipientes no microondas ou para cozedura, recuperação
e aquecimento dos alimentos.

Molhos e bolonhesas

1/3 do recipiente

Como ligar os recipientes à gaveta para
vácuo

Creme e molhos com 1/4 do recipiente
nata
Alimentos à base de ovos
1/6 do recipiente
ou clara de ovo
Utilização incorreta
Riscos de danos ao aparelho

PT

• Adaptador de ligação (4) fornecido:
1. Pegue num recipiente para a
conservação a vácuo.
2. Introduza o produto no recipiente.
3. Acople a extremidade do tubinho (1) à
tampa do recipiente (2) e a outra
extremidade (3) ao adaptador de
encaixe (4). Ligue o adaptador de
encaixe (4) ao adaptador fornecido (5).

2

1

• Utilize os recipientes apenas com nível
de vácuo no recipiente 1 e 2.
• Utilize o nível 3 apenas com recipientes
de vidro profissionais.

3
4

5
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Utilização
• Adaptador de ligação (4) NÃO fornecido
1. Pegue um recipiente para a
conservação a vácuo.
2. Introduza o produto no recipiente.
3. Acople o tubo (3) ao adaptador (1).
4. Acople o adaptador (1) à tampa do
recipiente (2).

2

8. Acople a extremidade do adaptador
fornecido (6) ao respetivo encaixe (7)
na câmara interna.

6

7

1

3

5. Rode a válvula da tampa do recipiente
para a posição «SEAL».
6. Abra a tampa da gaveta de vácuo.
7. Introduza o recipiente na gaveta ou
apoie-o na bancada de trabalho.

9. Ative a função de vácuo no recipiente
(nível 1 ou nível 2).
10. No final do ciclo, retire o adaptador (1)
da tampa do recipiente (2) e o
adaptador (6) do conector na câmara
interna (7).
Mantenha aberta a tampa de
vidro da gaveta de vácuo durante
toda a duração a ciclo.
Para abrir a tampa do recipiente
após ter criado o vácuo, rode a
válvula da tampa do recipiente
para a posição «OPEN».
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Limpeza e manutenção
3 Limpeza e manutenção
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• Os recipientes podem ser lavados com
água quente ou na máquina de lavar
loiças (temperatura máxima 50 °C).
• Não lave as tampas dos recipientes na
máquina de lavar loiça.
• Não utilize esponjas ásperas e
detergentes agressivos.
• Seque bem os recipientes antes de os
utilizar.
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