
You should read this user manual carefully before

using the appliance

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie

dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi

User manual
Instrukcja obsługi

Item: 975336

VACUUM PACKING MACHINE 
PAKOWARKA LISTWOWA



Keep this manual with the appliance.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.
Zachowaj instrukcję urządzenia.
Gardez ces instructions avec cet appareil.
Conservate le istruzioni insieme all’apparecchio. 
Păstraţi manualul de utilizare alături de aparat.
Хранить руководство вместе с устройством.

For indoor use only.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Pour l’usage à l’intérieur seulement.
Destinato solo all’uso domestico. 
Numai pentru uz casnic. 
Использовать только в помещениях.
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Dear Customer,

Thank you for purchasing this Hendi appliance. Please read this manual carefully before connecting the 
appliance in order to prevent damage due to incorrect use. Read the safety regulations in particular very 
carefully.

1. INTRODUCTION

In order to avoid any misunderstanding of our war-

ranty policy, please note that the following item: 

vacuum pump is not meant to be replaced by the 
supplier, even if within warranty time, without 
a previous return of the disputed part.

A wrong use of vacuum pumps for 2 or 3 months 

(Packing of hot, wet or corrosive products, so as 

liquids) can lead to an anomalous internal dirtiness 

which prevents them from a correct work.

It’s therefore necessary to send these pumps back 

to manufacturer to get their accurate checking and/

or cleaning.

OUR COMPANY WON’T DELIVER ANY BRAND NEW 
PUMP BEFORE RECEIVING THE DISPUTED ONE 
BACK!

As far as the other internal components (Transform-

ers, micro switches, electronic board..) are con-

cerned, they do not follow this general rule: they all 

are internal components which do not suffer from 

work mechanical wear. 
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1.1. IDENTIFICATION OF THE “INSTRUCTION HANDBOOK”

The Instruction Handbook is a document issued by 

the Manufacturing Company and is an integral part 

of the machine. This document is adequately identi-

fi ed for easy tracing and/or subsequent references.

All rights relating to the reproduction and disclosure 

of the information contained in this handbook and 

the documentation quoted and/or attached are re-

served.

1.2. AIM OF THE DOCUMENT

This handbook contains the information necessary to the customer and assigned personnel for the correct 

installation, use and maintenance of the machine at good conditions and maximum safety.

1.3. SAFETY PRECAUTIONS AND MANUFACTURER’S RESPONSIBILITY LIMITS

All operator-machine interaction relating to the in-

tended use of the machine and its overall life cycle 

has been carefully and thoroughly analysed during 

the design phase and the drafting of the Instruction 

handbook. 

It is nevertheless understood that experience, ade-

quate training and “common sense” of the person-

nel operating on the machine are of primary impor-

tance.

These requirements are therefore considered indis-

pensable during all machine operating phases and 

consultation of this handbook.

The non-observance of safety precautions or spe-

cifi c warnings indicated in this handbook, improper 

use of all part of the supply, the use of unauthorized 

spare parts, use of the machine by unauthorized 

personnel, violate all safety standards regarding 

supply design, construction and intended use of the 

machine and relieve the manufacturer from every 

liability in case of damage to persons or property.

The Manufacturing Company is therefore in no way 

responsible for the non-observance by the user of 

the safety precautions listed in this handbook.

1.4. REFERENCE TO STANDARDS

This document is draw up in accordance with following indications:

• Attachment “I” of Machine Directive 89/392/CEE and subsequent issues: point 1.7.4;

• UNI EN 292/2 – 1992, point 5.5

Model HENDI 975336     

Voltage 230 V, 50 Hz

Serial number

Date 

Techniques coordinator
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1.5. TECHNICAL INFORMATIONS

Do not remove the “CE MARKING” plate and/or re-

place it with a different one. Should the CE MARK-

ING plate be accidentally damaged, detached from 

the machine or the manufacturer’s seal removed, 

the client must compulsorily and immediately in-

form The Producer.

Do not remove the CE MARKING plate and/or re-
place it with a different one. Should the CE MARK-
ING plate be accidentally damaged, detached from 

the machine or the manufacturer’s seal removed, 
the client must compulsorily and immediately in-
form The Producer.

2. INSTALLATION

Remove the package and check that machine is undamaged. In particular, look for possible damages caused 

by transport. If in doubt, do not use the machine and refer to the producer.

2.1. PLACE

Position the machine in a place with low humidity percentage and far from heat sources.

DO NOT INSTALL THE MACHINE IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE

2.2. CONNECTIONS

Before connecting the vacuum packing machine, 

make sure that plate correspond with supply mains 

data.

The plate is located on the casing side.

After level checking and casing re-installation, con-

nect the plug to a current outlet of 220V.

DISCONNECT THE POWER SUPPLY PLUG FROM 
THE MAINS BEFORE STARTING ANY CHECKING 
OPERATION WHITCH MAY REQUIRE PARTS DISAS-
SEMBLY.

External vacuum packaging machine
Pakowarka próżniowa – listwowa

Steenoven 21, 3911 TX Rhenen
The Netherlands, www.hendi.eu

975336Item
Kod

8 kgWeight
Waga

Date
Data

250 WPower
Moc

230 VVoltage
Napięcie

Serial no.
Nr seryjny

370x260
x(H)130 mm
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3. CONTROL PANEL

1. START/STOP button to start the vacuum phase, 

after placing the open mouth of the bag until ref-

erence point on the lower plate bag

2. SEAL button to seal the vacuum bags when the 

vacuum phase is over. Since the sealing phase 

doesn’t start automatically, you always have to 

push this button to get a manual activation of the 

sealing phase.

Sealing time: 3.5 seconds 

At the end of the working cycle, this machine will 

automatically stop 

4. RECOMMENDED BAGS

We recommend using  gofer bags (thickness 100 µ) available in our warehouse in any size.

It is possible to use regular smooth bags (thickness 140 µ) making sure that lateral bag borders are folded in 

order to obtain the suction channels.

1
2
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5. EXTERNAL TECHNICAL COMPONENTS

1 Sealing bar covered with adhesive Tefl on (thick-

ness 0,127 µ)

2 Aspiration join for linking container emptying 

tube with valve 

3 Rubber gasket for cover

4 Reticulated silicone

5 Cover rotation pivot

6 Normal emptying valve to be used for anticipating 

cover opening at the end of the cycle

4

3

2

1

5

6
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6. INTERNAL TECHNICAL COMPONENTS

1 Electronic panel card of cycle control

2. Stainless steel casing

3. Electric transformer for electrical supply to sealing bar

4. Vacuum pump

5. Stainless steel base

2

4

3

5

1



9

EN

7. PRESERVATION PERIOD FOR VACUUM-PACKAGED PRODUCTS AT A TEMPERATURE OF +0°/+3°C.

BEEF 20 days*  

VEAL 20 days*

PORK 15 days*

WHITE MEAT (chicken, turkey) 15 days*

RABBIT AND FOWL (with the bone) 20 days*

LAMB AND KID 20 days*

SAUSAGES 20 days*

GIBLETS (liver, tripe, etc.) 10/12 days*

FISH Average duration, 7/8 days with a really fresh product

MATURED SALAMI Preserving duration: more than 3 months

MATURED CHEESE Parmesan cheese, sheep’s milk cheese, etc. 120 days

FRESH CHEESE “Mozzarella”, “Brie”, ecc 30/60 days

VEGETABLES Generally, 15/20 days

* Mentioned periods are valid for fresh products without the bone; for meat with the bone consider 

 a week less for duration of preservation

8. MAINTENANCE

We recommend cleaning the external structure and sealing bar with alcohol.

The machine does not require lubrifi cation.
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Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hendi. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed 
podłączeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa.

1. WSTĘP

Aby uniknąć ewentualnych wątpliwości dotyczących 

gwarancji, należy pamiętać, że pompa próżnio-
wa nie może zostać wymienione przez dostawcę, 
nawet w okresie gwarancji, bez wcześniejszego 
zwrotu spornej części do sprzedawcy.

Niewłaściwe użytkowanie pomp próżniowych przez 

2 lub 3 miesiące (pakowanie gorących, mokrych lub 

żrących produktów, a także płynów) może prowadzić 

do nagromadzenia brudu wewnątrz urządzenia, co 

uniemożliwia poprawne działanie.

Dlatego konieczne jest odesłanie pomp do produ-

centa, w celu dokładnego sprawdzenia i wyczysz-

czenia.

NOWA POMPA ZOSTANIE WYSŁANA WYŁĄCZNIE PO 
ODESŁANIU WADLIWEJ POMPY PRZEZ UŻYTKOWNIKA!

Ta zasada nie dotyczy innych części (transformato-

rów, mikroprzełączników, płyty elektronicznej itp.), 

ponieważ są to elementy wewnętrzne, które nie są 

narażone na uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku odesłania pompy próżniowej urządze-

nia objętego gwarancją do sprzedawcy z uwagi na 

problemy z zasysaniem i nieprawidłowe działanie, 

HENDI POLSKA Sp. z o.o. ma prawo sprawdzić, czy 

nie zassane zostały ciała obce (ciecze lub ciała sta-

łe, sosy, soki itp.). W takim przypadku klient zosta-

nie obciążony kosztem naprawy (koszt materiałów 

i robocizny), ponieważ problem nie wynika z wad 

fabrycznych, ale zaniedbania klienta podczas użyt-

kowania.
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1.1. IDENTYFIKACJA „INSTRUKCJI OBSŁUGI”

Niniejsza instrukcja obsługi wydawana jest przez 

producenta lub sprzedawcę i stanowi integralną 

część urządzenia. Niniejszy dokument jest powinien 

być łatwo identyfi kowany, aby umożliwić szybkie wy-

szukanie i odwołania.

Wszelkie prawa związane z kopiowaniem i ujaw-

nianym informacji zawartych w niniejszej instrukcji 

i dokumentacji cytowanej w niej lub do niej załączo-

nych są zastrzeżone.

1.2. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne 

dla klienta i wyznaczonych pracowników do prawi-

dłowej instalacji, użytkowania i konserwacji urzą-

dzenia oraz utrzymania w dobrym stanie i zapewnie-

nia maksymalnego bezpieczeństwa.

1.3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA

W fazie projektowania i konstrukcji urządzenia, a 

także podczas sporządzania instrukcji, producent 

uwzględnił wszelkie interakcje zachodzące pomię-

dzy operatorem a urządzeniem w cyklu jego eksplo-

atacji. 

Niemniej jednak zakłada się, że doświadczenie, 

odpowiednie przeszkolenie i rozsądek operatorów 

urządzenia mają podstawowe znaczenie.

Wymagania te uważane są zatem za niezbędne we 

wszystkich fazach obsługi urządzenia i użytkowania 

niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie środków bezpieczeństwa i okre-

ślonych ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji, 

niewłaściwe stosowanie części zamiennych, stoso-

wanie nieoryginalnych części zamiennych, użytko-

wanie urządzenia przez nieuprawnionych pracow-

ników stanowią naruszenie norm bezpieczeństwa 

dotyczących projektu, konstrukcji i przeznaczenia 

urządzenia i zwalniają producenta i/lub sprzedawcę 

ze wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia osób 

lub uszkodzenia mienia.

Producent i/lub sprzedawca nie ponosi żadnej od-

powiedzialności za nieprzestrzeganie środków bez-

pieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji przez 

użytkownika.

1.4. INFORMACJE O NORMACH

Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z następującymi wymogami:

• Załącznikiem I Dyrektywy maszynowej nr 89/392/EWG i wydań kolejnych pkt. 1.7.4;

• UNI EN 292/2 – 1992, pkt 5.5
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PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻSZĄ TABLKĘ W DNIU MONTAŻU/INSTALACJI URZĄDZENIA

Model urządzenia HENDI 975336     

Napięcie  230 V, 50 Hz

Numer seryjny

Data wysyłki 

Technik prowadzący test

1.5. DANE TECHNICZNE

Model urządzenia HENDI 975336     

Wymiary zewnętrzne 370x260x(H)130 mm

Długość listwy zgrzewającej 350 mm

Wydajność pompy 20 l/min.

Moc 250 W

Napięcie 230 V, 50 Hz

Waga 8 kg

TABLICZKA ZNAMIONOWA

Tabliczka znamionowa znajduje się na obudowie 

urządzenia.

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektry-

cznej sprawdzić czy dane na tabliczce odpowiadają 

mocy i napięciu na tabliczce znamionowej.

Nie usuwać tabliczki z oznaczeniem CE ani nie 
zastępować jej inną. W przypadku uszkodzenia 
oznaczenia CE, usunięcia jej z urządzenia lub 
usunięcia plomby producenta, klient jest zobow-
iązany niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.

External vacuum packaging machine
Pakowarka próżniowa – listwowa

Steenoven 21, 3911 TX Rhenen
The Netherlands, www.hendi.eu

975336Item
Kod

8 kgWeight
Waga

Date
Data

250 WPower
Moc

230 VVoltage
Napięcie

Serial no.
Nr seryjny

370x260
x(H)130 mm
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2. INSTALACJA

Zdjąć opakowanie i folię ochronną z obudowy 

i sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. 

W szczególności sprawdzić pod kątem uszkodzeń 

spowodowanych w transporcie. W przypadku wątpli-

wości nie używać urządzenia i skonsultować się ze 

sprzedawcą.

2.1. MIEJSCE

Umieścić urządzenie w miejscu o niskiej wilgotności i z dala od źródeł ciepła w pomieszczeniu zamkniętym. 

Nie Wilno użytkować urządzenia na zewnątrz. Urządzenie należy wypoziomować.

2.2. PODŁĄCZENIE

Przed podłączeniem pakowarki próżniowej upewnić 

się, że dane na tabliczce znamionowej są zgodne 

z parametrami sieci.

Tabliczka znamionowa znajduje się na obudowie 

urządzenia.

Po sprawdzeniu poziomu oleju w pompie i ponownym 

założeniu obudowy podłączyć wtyczkę do gniazdka 

230 V / 1 N / 50 Hz.

ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILANIA OD GNIAZDKA PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ KONTROL-
NYCH, KTÓRE MOGĄ WYMAGAĆ DEMONTAŻU CZĘŚCI NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!!!

3. OPIS PANELU STEROWANIA 

Na prawej ściance obudowy znajduje się włącznik 

główny:

• pozycja „O” – pakowarka wyłączona

• pozycja „I” – pakowarka włączona

1. Przycisk START rozpoczyna cykl pakowania próżnio-

wego po umieszczeniu otwartego końca torebki 

w oznaczonym miejscu.

2. Przycisk SEAL służy do zgrzewania torebki po 

zakończeniu cyklu pakowania. Ze względu na to, że 

cykl zgrzewania nie rozpoczyna się automatycznie 

należy pamiętać o każdorazowej konieczności na-

ciśnięcia przycisku.

Czas zgrzewania: 3,5 sekundy.

Po zakończeniu cyklu pracy urządzenie automatycznie 

się zatrzyma.

1
2
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4. ZALECANE TOREBKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Zalecamy używanie torebek moletowanych, grubości minimum 70 mikronów, przeznaczonych specjalnie do 

pakowarek listwowych.

5. ZEWNĘTRZE KOMPONENTY TECHNICZNE

1 Listwa zgrzewająca pokryta tefl onem (grubość 0,127 µ)

2 Złączka do podłączenia przewodu z zaworem 

służącego do opróżniania pojemnika 

3 Uszczelka gumowa pokrywy

4 Spieniony silikon

5 Zawias pokrywy

6 Zawór służący do ustawienia momentu przewidu-

jącego otwarcie komory na koniec cyklu

4

3

2

1

5

6
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6. WEWNĘTRZE KOMPONENTY TECHNICZNE

1 Elektroniczny panel sterujący cyklami pracy

2 Obudowa ze stali nierdzewnej

3 Transformator elektryczny zasilający listwę zgrzewającą

4 Pompa próżniowa

5 Podstawa ze stali nierdzewnej

2

4

3

5

1
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7. CZAS KONSERWACJI PRODUKTÓW PAKOWANYCH PRÓŻNIOWO W TEMPERATURZE + 0°/+3°C

Rodzaj produktu Czas konserwacji     

Surowa wołowina 20 dni*

Surowa cielęcina 20 dni*

Surowa wieprzowina 15 dni*

Surowy drób (kurczaki, indyki) 15 dni*

Surowe króliki i inne ptactwo z kością 20 dni*

Surowa jagnięcina i baranina 20 dni*

Kiełbasy 20 dni*

Surowe podroby (wątroba, flaczki itp.) 10-12 dni*

Ryby 7-8 dni w przypadku pakowania
 bardzo świeżych produktów

Dojrzałe salami ponad 3 miesiące

Dojrzały ser: parmezan, ser owczy, itp. 120 dni

Świeży ser: mozzarella, brie, itp. 30-60 dni

Warzywa 15-20 dni

* Podane wyżej terminy przydatności są aktualne tylko w przypadku pakowania świeżych produktów. 

W przypadku produktów z kośćmi należy odjąć tydzień od czasu konserwacji.

8. KONSERWACJA

Zalecamy czyszczenie powłoki i listwy zgrzewającej przy użyciu alkoholu.

Urządzenie wymaga smarowania.

Produkt spełnia wymogi dyrektywy UE nr 2002/96/WE.
Symbol przekreślonego kubła oznacza, że po za-

kończeniu eksploatacji produktu nie wolno utylizo-

wać razem z odpadami komunalnymi, tylko należy 

odstawić do punktu odbioru odpadów elektrycznych 

i elektronicznych albo zwrócić do sprzedawcy w 

przypadku zakupu nowego urządzenia. Użytkownik 

ponosi odpowiedzialność za odstawienie wycofanego 

z użytkowania urządzenia do punktu utylizacji. Nie-

przestrzeganie tej zasady może być karane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji 

odpadów. Jeśli urządzenie wycofane z użytkowa-

nia jest poprawnie odebrane jako osobny odpad, 

może zostać przetworzone i zutylizowane w sposób 

przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny 

wpływ na środowisko i zdrowie. Aby uzyskać więcej 

informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie 

odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną 

fi rmą odbierającą odpady albo sklepem, w którym 

zakupiono urządzenie. Producenci i importerzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za ponowne przetwarza-

nie, obróbkę i utylizację odpadów, ani bezpośrednio 

ani za pośrednictwem systemu publicznego.
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