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Accesoriu Quick Marinator (marinator rapid) FoodSaver™

Quick Marinator (marinatorul rapid) FoodSaver™ este accesoriul perfect pentru marinarea alimentelor. Alimentele se vor 
marina în câteva minute când sunt ambalate prin vidare, deoarece procesul de vidare deschide porii alimentelor, ceea ce 
permite absorbţia mai rapidă de către acestea a marinatei. Quick Marinator (marinatorul rapid) FoodSaver™ se poate utiliza cu 
dispozitivele de etanşare cu vid FoodSaver™ cu sau fără funcţia încorporată de marinare.

Dispozitive de etanşare cu vid FoodSaver™ CU funcţie de marinare

Unele dispozitive de etanşare cu vid FoodSaver™ au încorporată funcţia de marinare concepută pentru a fi utilizată cu Quick 
Marinator (marinatorul rapid). Funcţia de marinare constă dintr-o serie de cicluri cronometrate de vidare şi repaus, care 
accelerează procesul de marinare. Dacă dispozitivul de etanşare cu vid FoodSaver™ are funcţia de marinare, procedaţi după 
cum urmează:
1. Preparaţi suficientă marinată pentru a acoperi complet alimentele în interiorul Quick Marinator (marinatorului rapid). Lăsaţi 

întotdeauna un spaţiu de cel puţin 2,5 cm între alimente şi marginea bazei A.
2. Asiguraţi-vă că garnitura din cauciuc de pe capac şi marginea bazei sunt curate şi fără reziduuri alimentare, care pot 

împiedica etanşarea corectă. Montaţi capacul pe bază B. 
3. Rotiţi butonul alb de pe capacul Quick Marinator (marinatorului rapid) complet în sens orar până se opreşte C. Săgeata 

de pe buton trebuie să fie orientată spre simbolul BLOCAT ( ).
4. Montaţi un capăt al furtunului pentru accesorii în portul pentru accesorii de pe dispozitivul de etanşare cu vid şi celălalt 

capăt în orificiul din centrul butonului D.
5. Rotiţi butonul în sens antiorar până când săgeata este orientată spre simbolul DESCHIS ( ) E. Butonul trebuie să fie în 

această poziţie oricând utilizaţi dispozitivul de etanşare cu vid FoodSaver™ care are funcţia de marinare încorporată.
6. Apăsaţi butonul Marinare de pe dispozitivul de etanşare cu vid.
7. Dispozitivul de etanşare cu vid FoodSaver™ va începe acum ciclul de marinare.  
Când ciclul de marinare s-a finalizat, pur şi simplu îndepărtaţi furtunul pentru accesorii, deschideţi capacul şi scoateţi alimentele. 
Alternativ, dacă doriţi să depozitaţi alimentele în Quick Marinator (marinatorul rapid) înainte de a-l utiliza, rotiţi butonul spre 
simbolul BLOCAT ( ) înainte de a îndepărta furtunul pentru accesorii.
Dispozitive de etanşare cu vid FoodSaver™ FĂRĂ funcţie de marinare

Dacă dispozitivul de etanşare cu vid FoodSaver™ nu are o funcţie de marinare specifică, procedaţi după cum urmează: 
1. Urmaţi paşii de la 1 la 4 de mai sus.
2. Rotiţi butonul în sens antiorar până când săgeata este orientată spre simbolul  F. 
3. Apăsaţi butonul Vidare şi etanşare de pe dispozitivul de etanşare cu vid FoodSaver™.
4. Aşteptaţi până când motorul dispozitivului de etanşare cu vid se opreşte, apoi rotiţi butonul spre simbolul BLOCAT ( ). 
5. Îndepărtaţi furtunul pentru accesorii. Aşezaţi Quick Marinator (marinatorul rapid) în frigider şi lăsaţi la marinat 15–20 de 

minute.

Depanarea 

Dacă nu se creează vid:
• Pentru funcţionarea corectă a Quick Marinator (marinatorului rapid), este esenţial ca marginea bazei şi garnitura din 

cauciuc a capacului să fie curate şi fără reziduuri alimentare.
• Examinaţi marginea canistrei cu privire la orice fisuri sau zgârieturi. Orice deteriorare a garniturii sau a marginii poate 

împiedica realizarea vidului de către Quick Marinator (marinatorul rapid).
• Asiguraţi-vă că Quick Marinator (marinatorul rapid) nu este prea plin. Lăsaţi întotdeauna cel puţin 2,5 cm între alimente şi 

marginea bazei.
• Asiguraţi-vă că ambele capete ale furtunului pentru accesorii sunt introduse în siguranţă

Îngrijirea şi curăţarea

CAPAC: Capacul trebuie să fie şters cu o lavetă umedă. NU scufundaţi capacul în apă. NU spălaţi capacul într-o maşină de 
spălat vase.
BAZĂ: Spălaţi baza în apă călduţă cu săpun. Alternativ, baza poate fi spălată într-o maşină de spălat vase (numai pe raftul de 
sus).
Uscaţi riguros toate componentele înainte de utilizare.
Quick Marinator (marinatorul rapid) FoodSaver™ nu trebuie să se utilizeze în congelator.
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For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.
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UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom
e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com

Tel: 0161 621 6900

FR: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
420 Rue D’Estienne D’Orves

92700 Colombes, France
e-mail: serviceinfoFrance@jardencs.com

Tel: +33(0)1 49 64 2060

DE: CPS-Deutschland
Rathausstrasse 44

47638 Straelen
e-mail: miron@cps-deutschland.de

Tel: +49 (0)2834 – 311 94 11

ES/PT/IT: Oster Electrodomesticos Iberica, S.L.
C/ Basauri 17, Edificio Valrealty - B

Planta Baja Derecha
28023 - La Florida (Aravaca), Madrid, España

email: iberia@jardencs.com
Tel: 90251 5588

NL: IT&M BV
Park Forum 1110, 

5657 HK Eindhoven
e-mail: info@itmonline.nl
Tel: 0031 40 290 11 30

DK, FI, NO, SE: Electra Sweden AB
c/o B. Linderholm AB

Box 730, 391 27 Kalmar
email: info@linderholms.se

Tel: 0046 54 137660
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