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1. Technická data 

 

Model                                                          D260Z                               T400S 

 

Připojení    230 V – 50 Hz                       230 V – 50 Hz 

Výkon                                                       320  Watt                             950 Watt 

Kapacita                                                  15 m3/hod.                            20 m3/hod 

Svařovací lišta                                           ca 260 mm                          ca  350 mm 

Rozměry   (š/h/v)                              ca 335x495x395 mm             ca 480x540x970 mm 

Rozměry komory (š/h/v)                   ca 285x390x50xmm              ca 350x380x270xmm 

Svar (d/š)                                             ca 260 x 8 mm                        ca 350 x 8 mm 

Svařovací teplota                    3 stupně-nízká,střední,vysoká        3 stupně-nízká,střední,vysoká 

Čas vakuování                                 0 – 99 sec.                                     0 – 99 sec. 

Čas svařování                                  0-9,9 sec                                         0 – 9,9 sec. 

Čas zchlazení                                   0 – 9,9 sec.                                     0-9,9 sec. 

Hmotnost netto                                        ca 32 kg                                   ca 90 kg 

                                 

 

 

 

 

2. Bezpečnostní pokyny  

 

Nedodrţování bezpečnostních opatření, nebo zvláštních upozornění uvedených 

v této příručce, nebo pouţití stroje neautorizovanou osobou představuje porušení všech 

bezpečnostních norem týkajících se návrhu, konstrukce, a zamýšleného pouţití stroje, a 

zprošťují výrobce veškeré odpovědnosti v případě poškození osob nebo majetku. 

Výrobní společnost tedy v ţádném případě nenese odpovědnost za nedodrţení bezpečnostních 

opatření uvedených v této příručce ze strany uţivatele. 



3. Povinnosti uţivatele 

 

Při poškození stroje musí uţivatel stroj okamţitě vypnout. V tomto případě se obratem spojte 

se svým prodejcem nebo autorizovaným servisem, kde nahlaste tato poškození. 

 

Stroj nesmí být pouţíván dětmi ve věku 0 – 15 let. Děti od 16 let a výše mohou stroj 

obsluhovat pod stálým dozorem. Můţe být obsluhován i osobami se sníţenými psychickými, 

senzorickými i mentálními schopnostmi, stejně jako osobami s nedostatkem zkušeností či 

vzdělání. Však pouze buď za předpokladu stálého dozoru či proškolení ve smyslu pochopení 

zamýšlené činnosti. Děti do 16 let by neměly být se zařízením k jakémukoliv kontaktu, stejně, 

jako údrţba či čištění zařízení nesmí být dětmi prováděno. 

 

 

4. Vakumat serie 

 

Vakuovaní balicí stroj (dále jen „stroj“) ze série Beeketal Vakumat je vybaven počítačem 

řízeným ovládacím polem/panelem. Stroj se hodí pro vakuování/vakuové balení a uzavírání 

speciálních tašek/speciálního balení. 

 

Balení prostřednictvím vysokého vakua nabízí nejrůznější výhody. Je tím například zabránění 

šíření a mnoţení bakterií, plísní, stejně jako oxidace. Potraviny mají díky tomu zachovanou 

delší trvanlivost/pouţitelnost. Stejně tak mohou bt měkké výrobky díky vakuování zmenšeny, 

takţe se lépe balí a při skladování zaberou méně místa. Toto můţe i při zasílání/přepravě 

ušetřit náklady. 

 

Stroj můţe být pouţit pro nejrůznější materiály. Je určen pro pevné, tekuté či práškové 

materiály. Zároveň je lhostejné, zda jde o potraviny, chemické, medicinální či jiné výrobky. 

Vaší fantazii se meze nekladou. 

 

S Beeketal Vakumat máte moţnost, v jednom kroku nejenom vakuovat, ale zároveň 

vzduchotěsně uzavřít. 

Díky síle vakua, času vakuování a zatavování sáčků snadno ovlivníte, jak docílit u 

nejrůznějších materiálů těch nejlepších výsledků. 

 

 

4.1. Pracovní operace 

 

Stroje jsou sestaveny velmi jednoduše, proto se dají také lehce ovládat. Skládají se 

z průhledného uzavíracího krytu, vakuové komory, vlastního těla stroje, elektrickými díly a 

vakuovým systémem. Ve vakuové komoře je integrována svařovací jednotka, která horkem 

svařuje obaly/rukávy/sáčky. 

Můţete ovlivnit teplotu svařování i délku svařování, aby odpovídala jednotlivým materiálům. 

Výkon tepelné jednotky můţe být nastaven na tři základní nastavení – vysoký, střední a nízký 

výkon. 

 

 

 

 

 

 



5. Před pouţitím 

 

Po vybalení umístěte stroj na vybrané, bezpečné místo. 

 

Odstraňte ze stroje všechny balicí materiály či případné nalepené fólie. Tyto materiály, které 

slouţí k balení, či jako ochranné prvky stroje by mohly za provozu stroje hořet, či se 

rozpouštět. 

 

Zkontrolujte, zda je stroj v pořádku, stejně jako kabel a zástrčka. Pokud zjistíte poškození, 

stroj nespouštějte, informujte obratem vašeho prodejce. 

 

Prověřte, ţe stroj bude výhradně připojen k dobře jištěné i uzemněné síti. V případě 

pochybností se obraťte na vašeho elektrikáře/odborníka. 

 

Místo, kde bude stroj uloţen, musí být stabilní/zajistit stabilitu a nesmí se kývat/hýbat, povrch 

musí být rovný. 

 

Výrobce není zodpovědný v případě, ţe výše uvedené pokyny nebudou dodrţeny. Za instalaci 

stroje, stejně jako za dodrţení všech podmínek, je odpovědný provozovatel. 

 

Prověřte všechny šrouby, zda jsou pevně utaţeny, v případě potřeby je dotáhněte. Prověřte, ţe 

uzavírací kryt se během zavírání i otevírání volně pohybuje. 

 

Před kaţdým pouţitím: 

 

Při čištění se řiďte tímto návodem – téma „čištění a údrţba“. 

 

Prověřte, ţe jsou na stroji pouţity pouze originální díly. Pouţití a vestavba dílů, které nebudou 

dodány či schváleny výrobcem, zvyšují riziko ohně, elektrického šoku nebo mechanickým 

poškození či zranění. 

 

 

Prověřte také případné poškození těla stroje, nespouštějte stroj, objevíte-li poškození, 

kontaktujte vašeho prodejce. 

 

POZOR – dbejte na to, aby stroj, kabel i zástrčka byly suché! 

 

 

6. Uvedení do provozu 

 

Stroj musí být umístěn na rovné, pevné stabilní místo/základ. 

(respektujte pokyny z předchozích kapitol) 

 

Stroj je jiţ při dodání naplněn olejem a proto můţe být uveden do provozu. Přesto prověřujte 

v pravidelných intervalech stav oleje. Při nízkém stavu oleje ztrácí stroj na výkonu. Dbejte 

pokynů pro kontrolu oleje, které jsou uvedeny níţe. 

 

Stav stroje i kabelu a zástrčky prověřujte při kaţdém uvedení stroje do provozu. 

 

 



6.1. Ovládací panel 

 

 

Model D26OZ 

 

 

 

Mohou být provedena následující nastavení: 

 

Teplota na hodnoty „vysoká HOCH, střední MITTEL, nízká NIEDRIG“ je nastavována 

knoflíkem „nastavení teploty“ TEMPERATURENEINSTELLUNG. Opětovným stlačením 

tlačítka se můţete pohybovat mezi jednotlivými typy teploty. 

 

Čas vakuování VAKUUM, uzavírání VERSIEGELUNG, zchlazení ABKÜHLUNG – 

stiskněte tlačítko „menu“ MENÜ. Červeným světélkem se rozsvítí nastavení, ve kterém se 

právě nacházíte. Šipkami +/- pak můţete zadat poţadovaný čas. Při opětovném stisknutí 

tlačítka „menu“ MENÜ se dostanete o činnost dál. Pokračujete nastavením poţadovaného 

údaje. 

 

 

 

 

Model T400S 

 

 

Mohou být provedena následující nastavení: 

 

Teplota na hodnoty „vysoká HOCH, střední MITTEL, nízká NIEDRIG“ je nastavována 

knoflíkem „nastavení teploty“ TEMPERATURENEINSTELLUNG. Opětovným stlačením 

tlačítka se můţete pohybovat mezi jednotlivými typy teploty. 

 

Čas vakuování = stiskněte tlačítko VAKUUM. Rozsvítí se červené světélko, které označí 

nastavení, ve kterém se právě nacházíte. Šipkami +/- můţete tedy nastavit poţadovaný čas. 

 

Uzavírání = stiskněte tlačítko VERSIEGELUNG. Rozsvítí se červené světélko, které označí 

nastavení, ve kterém se právě nacházíte. Šipkami +/- můţete tedy nastavit poţadovaný čas. 

 

Zchlazení = ABKÜHLUNG – tento čas je standardně nastaven na 1 vteřinu, pokud jej 

nenastavíte jinak. Změnit nastavení se můţe takto: 

Stiskněte zároveň tlačítka „čas vakuování“ VAKUUM a „uzavírání“ VERSIEGELUNG. 

Červeně se rozsvítí nastavení „zchlazení“ ABKÜHLUNG. Šipkami +/- můţete tedy nastavit 

poţadovaný čas. 

 

Nouzový vypínač můţe být u obou typů přístroje stisknut tehdy, je-li třeba práci stroje co 

nejrychleji zastavit. Při stisknutí tohoto tlačítka je průběh vakuování přerušen a kryt můţe být 

otevřen. 

 

 

 

 



6.2. Nastavení funkcí  

 

 

Je důleţité mít moţnost nastavit teplotu svařování. Jen tak máte moţnost, zohlednit jak druhy  

pouţitých materiálů, tak jejich tloušťku a tím zajistit jejich vzduchotěsné svaření . 

 

Například vakuové sáčky o síle 90 mikronů a vakuování 30-45 vteřin při nízké teplotě. To 

jsou jen orientační údaje,  u jinak silných materiálů mohou být hodnoty rozdílné. Vše je stále 

závislé na druhu a kvalitě a síle pouţitých sáčků. 

 

Referenční hodnoty nastavení na 90 mikronů: 

 

                                     MODEL D260Z                       T400S 

 

Uzavírání                   ca 1,6 sec.                                   ca 2,2 sec. 

Zchlazení                   ca 3,5 sec.                                   ca 4,5 sec 

Teplota                       ca nejniţší teplota                      ca nejniţší teplota 

Čas vakuování           ca 30 – 45 sec                             ca 30 – 45 sec 

 

 

6.3 Pracovní postup 

 

POZOR – dbejte na to, aby stroj, kabel i zástrčka byly suché! 

 

Připojte stroj k uzemněné zásuvce do sítě. Dbejte na to, aby byla přípojka řádně zapojena a 

schválena dle příslušných předpisů. Nejste-li si jisti, obraťte se na elektrikáře/odborníka. 

 

Zapněte stroj pomocí spínače/vypínače tím, ţe jej uvedete do poţadované polohy. Nastavte 

čas vakua, svařování i teplotu svařování tak, jak bylo popsáno. 

 

Vzadu na stroji se nachází černá páčka. Ta je určena pro obsluhu krytu. Kdyţ chcete kryt 

zavřít/zaklapnout dolů, otevřete kryt a stiskněte černou páčku. Tím je kryt trvale uzavřen. 

Kdyţ jej budete chtít otevřít, musít znovu stisknout páčku. Tento kryt slouţí prakticky jako 

ochrana proti prachu. 

 

Vloţte poţadovaný materiál do tašky/sáčku (plastového či hliníkového) a vloţte jej do 

vakuové komory. Narovnejte hrany sáčku určené k uzavření přes svařovací jednotku/hranu. 

Stiskněte víko směrem dolů aby se hrana víka dotýkala svařovací jednotky. Díky kontaktu se 

automaticky spustí systém – vakuová pumpa začne pracovat a z krycí víko je automaticky 

nasáto. 

 

U tekutých potravin dbejte celou dobu na to, aby nebyla nasáta i tekutina. 

 

 Trocha vzduchu nedostane do vakuovaní komory, a tím pádem lze také jiţ otevřít krycí víko. 

Postup je tímto ukončen můţe být opakován. 

 

Buďte velmi opatrní při vyjímání sáčku a nesahejte na svařovací jednotku/lištu, ta můţe být 

ještě od předchozího svařování horká. HROZÍ POPÁLENÍ! 

 



POZOR – nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel. Můţete poškodit kabel a ten 

následně vyvolat elektrický šok, který můţe vést jak k těţkým zraněním, tak poškodit stroj. 

 

 

6.4. Kontrola stavu oleje 

 

Stav oleje by měl být stále na úrovni 75% kontrolní okénka. 

 

Stav oleje kontrolujte v pravidelných intervalech. 

Neţ s kontrolou započnete, zkontrolujte, ţe stroj byl vypnut a odpojen ze sítě, tím zabráníte 

případným zraněním či krátkým spojením. 

 

 

MODEL D260Z 

 

V tomto případě musí být odmontováno zadní krytí stroje. Odstraňte proto 4  šrouby na zadní 

straně přístroje. 

 

Díky skleněnému okénku je stav oleje zřetelný/zřejmý. Pokud bude třeba olej dolít, případně 

vyměnit, postupujte následovně: 

 

Na obrázku vidíte vakuovou pumpu. Nejdřív sundejte horní, černou krytku. Tato můţe být 

pouze jednoduše vytaţená směrem vzhůru. Vytáhněte /vyšroubujte olejový filtr. 

 

Doplněn či vyměněn můţe být pouze olej speciálně pouţitelný pouze pro vakuové pumpy (k 

dostání u prodejce). 

 

Nepřeplňte nádrţku! 

 

STAV OLEJE BY MĚL BÝT STÁLE NA ÚROVNI 75% SKLENĚNNÉHO OKÉNKA. 

 

Zpět zašroubujte olejový filtr, černou krytku i zadní stěnu přístroje. 

 

Při výměně oleje se olej vypouští prostřednictvím spodního šroubu (viz. šipka na fotografii) 

 

 

MODEL T400S 

 

U tohoto modelu musí být odstraněn boční kryt. (viz. Fotografie – při čelním pohledu – na 

pravé straně.) Odstraňte proto 4 šrouby na boční straně přístroje. 

 

Díky skleněnému okénku je stav oleje zřetelný/zřejmý. Pokud bude třeba olej dolít, případně 

vyměnit, postupujte následovně: 

 

Na obrázku vidíte vakuovou pumpu. Vyjměte nahoře označený šroub (viz. šipka na obrázku). 

Doplněn či vyměněn můţe být pouze olej speciálně pouţitelný pouze pro vakuové pumpy (k 

dostání u prodejce). 

 

 

 



 

Nepřeplňte nádrţku! 

 

STAV OLEJE BY MĚL BÝT STÁLE NA ÚROVNI 75% SKLENĚNNÉHO OKÉNKA. 

 

Zpět zašroubujte šroub i boční stěnu přístroje. 

 

Při výměně oleje se olej vypouští prostřednictvím spodního šroubu (viz. šipka na fotografii). 

 

 

 

7. Po pouţití 

 

Pokud jste ukončili práci se strojem, vypněte přístroj, odpojte jej ze sítě. Vyjměte 

zavakuované sáčky z vakuové komory, Kryt můţete zavřít jako ochranu před prachem. 

Dodrţujte pokyny pro čištění a údrţbu stroje. 

 

8. Čištění a údrţba 

 

8.1. Čištění 

 

Stroj se čistí lehce. Dodrţujte však, prosím, zde uvedené pokyny: 

 

POZOR – před započetím čištění odpojte stroj od sítě. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky 

za kabel, aby nedošlo k jeho poškození.  

 

Kdyţ je stroj vypojen ze sítě a dostatečně vychladlý, můţete započít s čištěním. 

 

Čistěte povrch stroje, vakuovou komoru u ploch pro vkládání materiálů – vţdy však pouze 

vlhkou utěrkou. Nikdy nepouţívejte mokrou, či vodu kapající utěrku. Voda by se mohla 

dostat do motoru/řídící jednotky a způsobit elektrické krátké spojení. To by znamenalo 

ohroţení nejen zdraví, ale i ţivota. Zároveň dávejte pozor na to, aby se ani kabel, ani zástrčka 

nedostaly do styku s vodou. 

 

Celá elektronická jednotka se nesmí dostat do kontaktu s vodou. 

 

Nepouţívejte agresivní čisticí prostředky. Osušte stroj i odnímatelné části bezprostředně po 

čištění. K čištění nepouţívejte ostré předměty, jako např. ocelovou vlnu – její pouţití by vedlo 

k poškození přístroje. 

 

POZOR – přístroj nesmí být nikdy vystaven přímému kontaktu s vodou, nesmí být ani 

namáčen, ani hadicí postříkán. HROZÍ OHROŢENÍ ŢIVOTA! 

 

 

8.2. Údrţba 

 

Stroj nepotřebuje ţádnou speciální údrţbu. 

 

Při poruchách stroje se obraťte na Vašeho prodejce, jehoţ adresu najdete v pořizovacích 

dokladech. 



Kontrolujte stav oleje ve vakuové pumpě čas od času, případně doplňujte olej. 

 

Kontrolujte stav teflonové pásky (polyetrafluorocthylene), jestli je čistá a nepoškozená, 

zda rovně a těsně svařuje. 

 

Pokud by došlo k poruše za provozu, stiskněte nouzový vypínač. 

 

Olejujte pohyblivé díly, kontrolujte a plňte případné olejové trysky/otvory. Pro vakuovou 

pumpu pouţívejte speciální silikonové oleje. 

 

Kontrolujte síťový přívod a případně další poškození. 

 

 

9. Prohlášení o shodě – je přiloţeno k balení 

 

10. Pokyny k likvidaci odpadu – Adresy středisek pro likvidaci starých spotřebičů obdrţíte na 

Vašem úřadě. Pomozte prosím tímto způsobem k ekologické likvidaci, případně recyklaci. 


