
 

 
 

 

 

Marinátor 2,1 litrů 

Typ FSFSMA0050 

 

 

Návod k použití 



 

 
 

Použití Marinátoru s vakuovou svářečkou FoodSaver 

 

1. Ujistěte se, že vakuová svářečka i Marinátor stojí na rovném 

a suchém povrchu a postupujte podle následujících pokynů. 

2. Připravte si vaši oblíbenou marinádu v množství pro dostatečné 

pokrytí suroviny v marinovací nádobě.  Plňte nádobu maximálně 

do výšky 2,5 cm pod horní okraj. 

3. Přesvědčte se, že gumové těsnění víka Marinátoru správně 

zapadá do okraje marinovací nádoby a že není znečištěné od 

vkládaných potravin. 

4. Připojte jeden konec hadičky (je součástí vakuovací svářečky) 

k svářečce a druhý k víku Marinátoru. 

5. Zkontrolujte, zda je víko Marinátoru  pevně přitisknuto 

k marinovací nádobě. 

6. Otočte knoflíkem na víku Marinátoru tak, aby šipka ukazovala 

na symbol Marinování. 

7. Zapněte odsávání na svářečce podle pokynů, uvedených 

v návodu ke svářečce. Když je vzduch z Marinátoru odsátý, 

odsávání se automaticky vypne. 

8. Otočte knoflíkem na víku Marinátoru tak, aby šipka ukazovala 

na symbol Uzavřeno/Skladování. 

9. Pro lepší výsledek otevřete Marinátor za 5 až 10 minut 

a přesvědčte se, zda jsou marinované suroviny po celém 

povrchu pokryty marinádou. Znovu zopakujte marinování 

a uložte Marinátor na 15 až 20 minut do ledničky. 

 

Poznámka: Pro otevření Marinátoru zrušte podtlak v nádobě 

otočením knoflíku na víku Marinátoru tak, aby šipka ukazovala 

na symbol Otevřeno. 



 

 
 

Užitečné rady a typy 

Při použití Marinátoru FoodSaver můžete marinovat potraviny za 

zlomek obvyklého času. To, co obvykle marinujete hodiny, je nyní 

hotovo v několika minutách, protože podtlak v Marinátoru otevře 

póry jídla a jídlo tak absorbuje marinádu mnohem rychleji. 

 

Řešení problémů 

Jestliže v Marinátoru není podtlak: 

1. Zkontrolujte, zda je těsnění na víku čisté.  

2. Podívejte se, zda na okrajích nádoby nejsou nějaké trhliny nebo 

škrábance.  Jakékoliv takové mezery znemožní odsátí vzduchu 

z Marinátoru. 

3. Zkontrolujte, zda není marinovací nádoba přeplněná.  Mezi 

potravinami a víkem musí zůstat mezera alespoň 2,5 cm. 

4. Přesvědčte se, zda je hadička pevně nasazena na víko 

Marinátoru a na svářečce. 

Poznámka: Horké potraviny nechte před marinováním zchladnout na 

pokojovou teplotu. Jinak může obsah Marinátoru bublat ven 

z marinovací nádoby. 

 

Údržba a čištění 

1. Marinovací nádobu myjte v teplé vodě s použitím jemných 

přípravků na mytí nádobí. Víko neponořujte do vody. 

2. Pře použitím důkladně osušte.  

3. Marinovací nádobu (ne víko nádoby) lze mýt v horním koši 

myčky nádobí. Víko  Marinátoru otřete vlhkým hadříkem. 

4. Marinátor se nesmí dávat do mrazničky. 



 

 
 

Popis knoflíku 

 

 

 

 

Linka pomoci a servis (záruční i pozáruční) 

Tel. : 485 130 303 

Řídící systémy, spol. s r. o.  web:  www.mamedoma.cz 

Jablonecká 648/8   e-mail:  info@mamedoma.cz 

460 01  Liberec  I 
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