
Gebruikershandleiding

VACUÜMVERPAKKINGSMACHINE        

Noteer hier uw productgegevens voor toekomstig gebruik:

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Serienummer:

Dealer:

Fresco 400
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat is enkel bedoeld voor commercieel gebruik en dient niet te worden gebruikt voor 
huishoudelijk gebruik.        
 
Het apparaat mag enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd en ontworpen is. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is aangericht door onjuiste bediening en oneigenlijk 
gebruik.               
 
Houd het apparaat en de elektrische stekker weg bij water en andere vloeistoffen. Indien het apparaat wel 
in contact komt met water moet de stekker direct uit het stopcontact worden gehaald en kan het apparaat 
niet worden gebruikt tot deze is gecontroleerd door een bevoegde monteur. Het niet opvolgen van deze 
instructies kan levensbedreigend zijn.                          
 
Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen en plaats geen voorwerpen in de behuizing van 
het apparaat.     
 
Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.     
 
Gevaar voor elektrische schokken. Repareer het apparaat niet zelf. In het geval van storingen dient 
reparatiewerk enkel uitgevoerd te worden door bevoegd personeel.           
 
Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Ontkoppel het apparaat van het stopcontact en neem contact 
op met de verkoper bij beschadigingen.         
 
Waarschuwing: dompel de elektrische onderdelen niet onder in water of andere vloeistoffen.  
Houd het apparaat nooit onder stromend water.          
 
Controleer regelmatig de stekker en het snoer op beschadigingen. Als de stekker of het snoer 
beschadigd is, dient deze te worden vervangen door een servicemonteur of vergelijkbaar bevoegd persoon 
om zo gevaarlijke situaties of letsel te voorkomen.                  
 
Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het weg bij open 
vuur. Trek altijd aan de stekker zelf en niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.  
Draag het apparaat nooit aan het snoer.                     
 
Zorg ervoor dat het snoer (of verlengsnoer) zo is geplaatst dat het geen struikelgevaar veroorzaakt.         
 
Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.      
 
Waarschuwing: zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de 
stroomvoorziening.         
 
Zet het apparaat altijd eerst uit vóór u de stekker uit het stopcontact haalt.      
 
Gebruik geen aanvullende apparaten die niet zijn meegeleverd met het apparaat.       
 
Sluit het apparaat alleen aan in een stopcontact met de spanning en frequentie zoals aangegeven op het 
label van het apparaat.        
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Sluit de stekker aan op een goed toegankelijk stopcontact zodat het apparaat bij een noodgeval onmiddel-
lijk ontkoppeld kan worden. Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig af te sluiten. 
 
Gebruik alleen toebehoren dat wordt aanbevolen door de fabrikant. Als u dit niet doet, bestaat er een 
veiligheidsrisico voor de gebruiker en kan het apparaat beschadigd raken. Gebruik alleen originele onder-
delen en toebehoren.                
 
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis.            
Dit apparaat mag in geen enkel geval worden gebruikt door kinderen, houd het apparaat en het snoer buit-
en bereik van kinderen.     
 
Ontkoppel het apparaat altijd van het elektriciteitsnet wanneer het niet onder toezicht staat en voor mon-
tage, demontage of reiniging.          
   
 
 
Dit apparaat is enkel bedoeld voor het vacumeren en verzegelen van plastic zakken met  
voedingsmiddelen voor commercieel gebruik. Elke andere vorm van gebruik kan leiden tot schade aan het 
apparaat of persoonlijk letsel. Gebruik het apparaat alleen zoals omschreven in deze handleiding.    
 
Belangrijk: zorg ervoor dat de olie in de pomp tussen de markering MIN en MAX ligt.      
 
Gebruik enkel de meegeleverde pompolie. Het pompolieniveau moet regelmatig worden gecontroleerd 
door een bevoegde onderhoudsmonteur. Gebruik geen oude pompolie.            
 
Gevaar voor brandwonden. Raak de verzegelingsstang nooit aan. Deze is zeer heet, zelfs na gebruik. 
Er bestaat een risico op brandwonden. Wacht eerst tot het apparaat is afgekoeld. Raak het apparaat 
ook niet aan tijdens gebruik.                  
 
Het apparaat dient te worden gereinigd en voedselresten moeten geregeld worden verwijderd. Indien het 
apparaat niet schoon wordt gehouden, heeft dit een nadelige invloed op de levensduur van het apparaat 
en kan het leiden tot gevaarlijke omstandigheden tijdens gebruik.             
 
Plaats het apparaat niet op een verwarmingsvoorwerp (fornuis op brandstof, elektriciteit, houtskool, etc.). 
Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bedien het apparaat altijd op een 
vlak, stabiel, schoon, hittebestendig en droog oppervlak. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ex-
plosieve of brandbare materialen, creditcards, magnetische schijven of radio's.        
 
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door middel van een externe timer of een 
afzonderlijke afstandsbediening.         
 
Belangrijk: houd alle luchtopeningen in het apparaat vrij van blokkeringen. Houd tenminste 10 cm 
ruimte vrij rond het apparaat voor ventilatie tijdens gebruik.            
 
Belangrijk: dit apparaat is geschikt voor het verzegelen van voedingsmiddelen in een vaste staat, 
zoals koekjes of friet, evenals een vloeibare staat, zoals sappen, soep, etc.   
 
Gevaar voor beknelling van handen. Wees voorzichtig met het sluiten van de deksel.     
 
Door het zware gewicht moet er speciale aandacht worden besteed aan het verplaatsen of transporteren 
van het apparaat. Doe dit altijd met minstens twee personen of met gebruik van een karretje. Verplaats het 
apparaat langzaam, voorzichtig en nooit in een hoek van meer dan 45°.                  

BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME

Dit apparaat is geclassificeerd als een apparaat van beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een 
geaarde beveiliging. Aarding vermindert het risico op elektrische schokken door een vluchtkabel voor de stroom te 
voorzien. Dit apparaat is tevens voorzien van een snoer met een geaarde draad en een geaarde stekker.  
De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat correct gemonteerd en geaard is.

Productfuncties 

1 Deksel     7 Bedieningspaneel 

2 Klem     8 Verxzegelingsstang 

3 Ventilatieopeningen  9 Klem voor vastzetten vacuümzak

4 Olievulling in poort   10 Kamer

5 Oliepeil display   11 Hoofdknop On/Off (aan/uit) 

6 Afvoerpoort  olie

 

fig 1
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BEDIENINGSINSTRUCTIES

A. Stop. Druk op deze knop om het apparaat stop te zetten.

B. Settings. Druk op de knop Settings om te kiezen tussen Vacuum (vacumeren), Gas (gas), Sealing (verzegelen) of 
Cooling (koelen).

C. Time Adjust (Omhoog /Omlaag). Druk op deze knoppen om de tijd voor elk proces in te stellen.

D. Digitaal display. Toont de resterende tijd van de 3 processen. Zodra het vacumeer- en verzegelingsproces is 
afgerond en de deksel (zie fig. 1 op pagina 5) nog steeds dicht is, wordt 'CLO' weergegeven.         

E. Indicatie lampje. Als de deksel open is, licht het indicatielampje blauw op. Druk op ^ of v om de tijd aan te 
passen van het betreffende proces. Tijdens ieder proces licht het bijhorende indicatielampje op om aan te geven 
welk proces actief is.          

F. Vacuüm meter. Deze meter toont het drukniveau binnenin de vacuümkamer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: vacuümzak is niet inbegrepen.

 

ACCB

E
D

1 Moersleutel (1x)   

2 Schroevendraaier (1x)  

3 Lege fles met mondstuk (1x)  

4 Een fles pompolie (indhoud 300 ml) (1x) 
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VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Verwijder alle beschermende verpakking. Controleer of het apparaat niet is beschadigd en of het toebehoren 
compleet is. Indien de levering incompleet is of als er sprake is van schade, gebruik het apparaat dan niet en neem 
contact op met uw leverancier (zie Garantie).                 

Reinig het apparaat vóór gebruik (zie Reiniging en onderhoud).    

Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is.   

Plaats het apparaat op een horizontale, stabiele en hittebestendige ondergrond waar gerust druppels water op 
mogen spetteren.        

Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. Houd een minimale afstand van 10 cm vrij rond het apparaat. 

Opmerking: voeg pompolie toe tussen de markering MIN en MAX voor het eerste gebruik.       

BEDIENING

Selecteer de juiste maat vacuümzak (400 mm breed). Laat minimaal 3 ~ 4 cm aan extra ruimte vrij aan de bovenkant 
om te zorgen dat de zak goed kan verzegelen.      

Steek, met de deksel open, het snoer in de aansluiting aan de achterkant van het apparaat en de stekker in een 
geschikt stopcontact.
              
Draai vervolgens deOn/Off (aan/uit) schakelaar met de klok mee naar de positie On (aan). Het woord On komt dan 
ook in het display te staan. 

Druk vervolgens op de knop Settings (A) om de Vacuüm time, Sealing en Cooling te selecteren. (zie pagina 6) 
       
Druk vervolgens op de pijltoetsen om de tijd in te stellen voor ieder proces.  
Zie het instelbereik voor de verschillende werkingen hieronder:    
Vacuümtijd: 5 ~ 90 seconden (met een interval van 5 seconden).
Verzegelingstijd: in te stellen tot 6 seconden (met een interval van 0,5 seconde , aflopend).
Koeltijd: In te stellen tot 10 seconden.

Plaats het product in een vacuümzak. Leg vervolgens de gehele zak onder de bevestigingsklem binnenin de 
kamer van de machine. 
       
Zorg er bij het verzegelen voor dat de opening van de vacuümzak volledig en naar behoren onder de verzegelingss-
tang ligt en dat de vacuümzak goed wordt afgesloten door de bevestigingsklem in de kamer. 
      
Sluit de deksel en zet de deksel in de vergrendeling. Het apparaat start automatisch met het vacumeer- en 
verzegelingsproces.         

De indicator Vacuüm time knippert hierna in blauw en het apparaat geeft de resterende tijd weer op het display.            
De indicator Sealing & Cooling knippert op dezelfde manier in blauw. Het apparaat begint weer met aftellen. 
De resterende tijd wordt weergegeven op het display. De lucht in de vacuümzak en de kamer wordt nu 
weggezogen. Een piep klinkt wanneer het verzegelingsproces is voltooid.     

CLO wordt weergegeven op het display gedurende 15 seconden. Hierna wordt ON weergegeven.
Zet de vergrendeling van de deksel naar beneden om de deksel te openen en de verpakte voedingsmiddelen te 
verwijderen.        
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Opmerking: Als het apparaat in het vacumeerproces zit, kunt u drukken op de knop Stop waarnaar het 
apparaat direct overschakelt naar het verzegelingsproces. Wanneer het display CLO toont, staat het apparaat in de 
inactieve modus. In deze modus werkt het apparaat niet, ongeacht op welke knop u drukt. 
Zet de vergrendelingsklem simpelweg naar beneden en open de deksel. Het apparaat kan nu zoals gebruikelijk 
bediend worden. Controleer na het proces of het product volledig verzegeld is. Als de verzegeling niet goed is, stel 
dan de vacumeer- en verzegelingstijd bij.          

Voeg olie toe in de pomp als de volgende situaties zich voordoen: 
 
Voor het eerste gebruik moet de pomp met olie worden gevuld.  
Wanneer het oliepeil onder markering MIN ligt.  
Wanneer de werking van de machine verslechtert.   
Laat de pomp leeglopen en vul deze iedere zes maanden opnieuw met olie.  

Belangrijk: zorg ervoor dat het peil van de pompolie boven de markering MIN ligt en controleer regelmatig.       

 
PROCEDURE OLIE TOEVOEGEN 
 
Gebruik de schroevendraaier (meegeleverd) om de schroeven (8) van de achterste afdekking (6) los te draaien, 
verwijder de afdekking om de pomp zichtbaar te maken. (zie fig. 1 op pagina 5)         

Draai de schroefdop tegen de klok in los met gebruik van een tool (niet meegeleverd).     

Voeg pompolie toe met gebruik van de oliefles (meegeleverd) tot het oliepeil boven de markering MIN ligt.        

Draai de schroefdop tegen de klok in los met gebruik van een tool (niet meegeleverd).     

Plaats de glazen afdekking (6) terug door de schroeven (8) vast te draaien met gebruik van een schroevendraaier 
(meegeleverd).       
 
AFVOERPROCEDURES 
 
Neem een opvangbak en plaats deze onder de olieafvoerpoort. Deze is afgedekt door de zeskantschroef.          

Draai de zeskantschroef tegen de klok in los met gebruik van een moersleutel (meegeleverd).     

Schroef nadat alle olie is afgevoerd de dop met de klok mee terug en draai goed vast.       

Plaats de glazen afdekking (6) terug door de schroeven (6) vast te draaien met gebruik van een schroevendraaier 
(meegeleverd).       
 
BELANGRIJK

Gelieve de afgevoerde pompolie weg te werpen volgens de milieuvoorschriften.     
  
Plaats de machine na het bijvullen van de pompolie in een horizontale positie. Kantel de machine niet.         

VACUÜMPOMPOLIE

 

Vulpoort

Schroeven

Aftap  
oliepoort

Oliepeil  
weergave

Mondstuk
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De vacuümkamerverpakkingsmachine maakt gebruik van de vacuümverzegelingsmethode om voedsel luchtdicht 
te verpakken. Vacuüm verpakken is een gemakkelijke en efficiënte manier om verschillende soorten voedsel te ver-
pakken, omdat het verspilling tegengaat en de houdbaarheid van voedsel verlengt. Het gebrek aan lucht in de zak 
gaat de groei van bacteriën en schimmels tegen. U kunt voedingsmiddelen in grote hoeveelheden inkopen en deze 
vacuüm verpakken zonder het risico te lopen dat deze bederven.                  

Houd er daarentegen rekening mee dat niet alle soorten voedingsmiddelen vacuüm verpakt kunnen worden. Ge-
bruik nooit een vacuümverpakking om knoflook of paddenstoelen zoals champignons op te slaan. Een gevaarlijke 
chemische reactie ontstaat wanneer lucht wordt onttrokken, waardoor deze voedingsmiddelen gevaarlijk zijn als 
ze worden geconsumeerd. Groenten moeten eerst gewassen en geschild worden voor ze worden verpakt om zo 
eventuele enzymen te doden die bij het onttrekken van de lucht bederf kunnen veroorzaken.                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande tabel is slechts bedoeld ter referentie en advies om de lokale hygiëne- en epidemiologische 
voorschriften te volgen.         
 
Vacuümverpakkingen kunnen voedselverspilling vertragen, maar nooit volledig voorkomen. De verpakte voeding-
smiddelen dienen alsnog in de vriezer of koelkast te worden gelegd.              

VOEDSELOPSLAG & VEILIGHEID

Voedingsmiddel  Vacuüm & vries opslag  Vacuüm & koelkast opslag  Gebruikelijke opslag

Rund- en kalfsvlees  1 - 2 jaar    3 - 4 weken   1 - 2 weken
  
Varkensvlees   1 - 2 jaar    3 - 4 weken   1 week
  
Vis    1 - 2 jaar    2 weken    3 - 4 dagen
   
Fruit   1 - 2 jaar    2 weken    3 - 4 dagen
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Let op: ontkoppel het apparaat altijd eerst van het stopcontact en laat het volledig afkoelen vóór 
reiniging en opslag.        

REINIGING
 
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.     

Reinig de afgekoelde behuizing met een lichtvochtige doek of spons met een kleine hoeveelheid milde 
zeepoplossing. 

Gebruik nooit schurende sponsjes of reinigingsmiddelen, staalwol of metalen gebruiksvoorwerpen om de 
binnen- of buitenkant van het apparaat te reinigen.          
 
POMPOLIE

Controleer regelmatig de kleur van de pompolie. De olie moet helder zijn. Als de olie troebel en donker 
wordt, betekent dat dat de olie verontreinigd is en toe is aan vervanging.                

Controleer het oliepeil minstens één keer per week door de raamafdekking om er zeker van te zijn dat het 
tenminste boven de markering MIN ligt.            

Vervang de pompolie tenminste elke 6 maanden.     
 
OPSLAG

Zorg er vóór opslag altijd voor dat het apparaat is ontkoppeld van het stopcontact en volledig is 
afgekoeld.        

Sla het apparaat in een koele, schone en droge plaats op en zorg ervoor dat de deksel is gesloten en vastzit 
met de klem.           

REINIGING EN ONDERHOUD
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PROBLEEMOPLOSSING

Fout     Mogelijke oorzaak   Oplossing 

Het apparaat gaat niet aan  Stekker niet (goed) in stopcontact  Zorg dat stekker (goed) in stopcontact zit 
 
Vacuümzak is niet luchtdicht/ Opening van de zak is niet volledig  Plaats het product in een nieuwe zak 
goed verzegeld   en naar behoren geplaatst onder  en plaats ze zak goed onder de  
    verzegelingsstang.   verzegelingsstang. 
 
    De verzegelingsstang en de binnenkant  Veeg het oppervlak van de 
    van de vacuümkamer zijn niet goed schoon. verzegelingsstang en de binnenkant van de 
         vacuümkamer af om de kamer schoon 
         droog en vrij van resten te houden.  

    Er zitten wat vocht, voedseldeeltjes of  Veeg het verzegelingsgedeelte van de zak
    vuil op het verzegelingsgedeelte van  af om zeker te zijn dat deze droog en 
    de vacuümzak    schoon is.  
 
Vacuümzak vermindert in   De vacuümzak bevat voedingsmiddelen  Snijd de scherpe randen weg of bedek deze 
druk na verzegeling.  met scherpe randen die door de zak  vóór het cacuüm verpakken. 
    prikken en dus lucht in de zak laten. 
 
    Sommige voedingsmiddelen stoten gassen  Blancheer of bevries de voedingsmiddelen    
    uit. Voedingsmiddelen kunnen ook gassen  goed alvorens het verpakken. Gooi eten bij  
    produceren als gevolg van bederf.  twijfel weg.  
 
 
 

Als het apparaat niet naar behoren functioneert, refereer dan aan onderstaande tabel voor de oplossing. 
Als u nog steefs niet in staat bent om het probleem op te lossen, neem dan contact op met de leverancier/dien-
stverlener.            
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SERVICE INFORMATIE

 
Voor ondersteuning bij installatie, onderhoud en gebruik van uw Levens Middleby apparatuur kunt u con-
tact opnemen met onze service-afdeling:

 NL: +31 (0)161 45 91 00
 BELUX: +32 (0)14 40 33 00

Alle onderhoudswerkzaamheden, behalve routine reiniging, dient te worden uitgevoerd door één van 
onze Leon service- en onderhoudsmonteurs. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor werk dat is uit-
gevoerd door anderen.

Om ervoor te zorgen dat uw onderhoudsaanvraag zo goed mogelijk wordt behandeld, vragen we u om de 
volgende gegevens door te geven bij een servicemelding:

• Korte omschrijving van het probleem
• Productcode 
• Typenummer 
• Serienummer 
 

GARANTIE
Betreffende garantie verwijzen we naar onze algemene service- , leverings- en verkoopvoorwaarden. 
Deze zijn te raadplegen via www.levensmiddleby.com.

Allemaal af te lezen op het typeplaatje (achterzijde) 



NL Broekakkerweg 27  |  5126 BD Gilze  |  Tel.: +31 (0)161 45 91 00 
BE Alphenseweg 30  |  2387 Baarle-Hertog  |  Tel.: +32 (0)14 40 33 00

E-mail  info@levensmiddleby.com
Web www.levensmiddleby.com

LINCAT - IS 287 ECN 3607


