
Seladora a Vácuo 
Modelo   DZ-280A
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A máquina a vácuo M280 sela diversos tipos de sacos plásticos de barreira. 
Compacta, leve e com controle de tempo de aquecimento de selagem, 
consome pouca energia, sendo de simples manuseio. Utilizada para embalar 
diversos produtos, incluindo: farmaceuticos, componentes eletrônicos, itens 
relacionados a vídeo e câmera, roupas em lã, jóias em ouro e prata, alimentos 
(frutas frescas e secas, chás, carnes cruas e assadas). Ao serem embalados, 
os produtos mantêm o frescor e qualidade por mais tempo, evitando a 
degradação e oxidação. Com alimentos embalados a vácuo, o transporte e 
acondicionamento tornam-se mais convenientes em viagens e acampamentos. 
Este equipamento também pode ser usado em diversos estabelecimentos como 
farmácias de manipulação, restaurantes e hotéis, permitindo o incremento 
de eficiência e qualidade. Ao se embalar alimentos a vácuo e mantê-los 
refrigerados, seu prazo de validade será estendido.

APRESENTAÇÃO: CONHECENDO SUA MÁQUINA:

1. Botão Liga/Desliga.
2. Tempo (em segundos) da selagem.
3. Luz correspondente ao vácuo.
4. Luz correspondente ao tempo da selagem.
5. Alavanca para posicionamento do bico de sucção.
6. Barra superior para ser realizada a selagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Vácuo: 0.035 Mpa (vácuo limitado);
• Largura de selagem: 280mm;
• Voltagem: 110V - 220V / 60Hz;
• Medidas: 350 x 140 x 70 mm;
• Peso: 2,4 Kg
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APRESENTAÇÃO GRÁFICA: 

OPERAÇÃO CORRETA
Pressione a parte maior. Você deve ouvir o som do travamento de ambos os 
lados. Para abri-la pressione novamente a peça (Fig.1). Abra a parte
superior da máquina (Fig. 2).

Deslize o botão indicado até a parte inferior conforme indicado (Fig3).
Posicione o saco com o produto de maneira que o bico da bomba fique entre as
duas paredes do saco. Com sua mão, certifique-se de que a abertura do saco
não está enrugada, e que está bem posicionada sobre a área de selagem.
(Fig4).

APRESENTAÇÃO GRÁFICA: 

Feche a tampa superior com uma leve pressão das mãos, até ouvir um leve 
som do travamento (Fig5). Com os botões “+, -“, ajuste o tempo de selagem 
(de acordo com a espessura do saco, o tempo de selagem é mais
longo. Após as primeiras selagens fazer o ajuste observando a selagem do
saco (Fig6).

Após travar a parte maior (Fig5), ligue o equipamento no botão
“power”. A bomba de vácuo iniciará o trabalho. Durante o processo, faça
movimentos circulares com os dedos próximo ao bico, para não prender o ar
(Fig7). Após atingir o vácuo desejado, use suas mãos para pressionar ambos
os lados da barra superior para fazer a selagem. Mantenha a barra
pressionada até o tempo ajustado (a bomba para de trabalhar
automaticamente e o bico de vácuo, se retrai automaticamente também). 
A luz indicadora de aquecimento de selagem ficará piscando e o tempo de 
selagem se iniciará. (Fig8)
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Quando a indicação do aquecimento de selagem parar de piscar você
ouvirá um bip ou sinal. Isto significa que a selagem foi finalizada. Pare de
pressionar a barra, pressione as laterais da parte maior, destravando-a e retire
o saco (Fig. 9). Para evitar o entupimento no fluxo de gases há um filtro na parte
traseira do equipamento. É recomendável limpá-lo periodicamente (Fig.10-11).

ANTES DE LIGAR O MOTOR:APRESENTAÇÃO GRÁFICA: 

• Ao utilizar apenas para selar o saco não é necessário mover o bico. Apenas 
acione o equipamento.

• Quando o produto a ser embalado tiver mais água, existe a possibilidade de 
um pouco de água sair pelo orifício do gás. Procure evitar isto embalando 
volume menor de produto por saco.

• Embale produtos frescos. Não é recomendável embalar produtos não tão 
frescos pois sua durabilidade ficará comprometida.

• Em caso de aquecimento demasiado, a máquina emite um som de alarme e 
a selagem se torna anormal. 

• Normalizando-se a temperatura de trabalho, a máquina volta a trabalhar.
• A máquina também pode ser utilizada apenas para selagem.
• Caso perceba que o nível de vácuo ou a qualidade da selagem não estejam 

perfeitos, é possível cortar a “boca” do saco com uma tesoura permitindo 
assim sua reutilização.

PRECAUÇÕES: 

• Não bater, nem causar impacto sobre o equipamento;
• Não molhar o equipamento;
• Limpar o equipamento com esponja e detergente neutro;
• Não posicionar o equipamento próximo ao fogão;
• Não posicionar próximo a gases inflamáveis.
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PRECAUÇÕES: CHECAGEM, MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO:

Não Funciona

• Checar se está energizado ou se 
está corretamente ligado.

• Checar os cabos.
• Checar se está na proteção contra 

superaquecimento.

Bomba não funciona 
Corretamente

• Checar se a parte maior e a barra 
de pressionar estão travadas.

• Checar se a abertura do saco 
plástico está enrugado. 

• Checar se o tempo de 
aquecimento de selagem está 
normal. 

• Checar se sua mão pressionou 
de maneira estável a barra 
pressionadora de selagem.

Precauções

• Limpar a máquina com 
detergente neutro.

• A máquina possui sistema 
automático de proteção contra 
superaquecimento.

• Produtos líquidos ou em pó 
precisam, após colocados no 
saco, ser posicionados dentro 
de um recipiente antes de serem 
embalados.

• O tempo de selagem depende 
da espessura dos sacos e não 
costuma exceder 12 segundos.

• Não desmontar o equipemento 
sem orientação orientação 
profissional




