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SV 3

INLEDNING

Vi gratulerar till att du valt denna apparat. Den här produkten har
utformats för att vara lätt att använda och med optimal bekvämlighet
i åtanke.

Läs denna bruksanvisning för att lära dig hur du bäst använder din
apparat. Förutom informationen om hur du ska använda apparaten,
hittar du också bakgrundsinformation som kan vara nyttig när du
använder den.

Läs de separata säkerhetsinstruktionerna
innan du använder apparaten!
Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten och förvara
den på ett säkert ställe för framtida användning.

Innan första användningen
Kontrollera att transportskyddet togs bort vid installationen samt
att oljefiltret installerades och apparaten monterades i enlighet med
installationsinstruktionerna.
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BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING
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Lock
Vakuumkammare
Sugpunkt
Kontrollpanel
Slang för extern vakuumförpackning
Vakuumförslutningspåse
Förslutningsremsa

Kontrollpanel
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På/av-touchknapp
Vakuumnivå-touchknapp
Förslutningstids-touchknapp
Extern vakuumnivå-touchknapp
Start-touchknapp
Stopp-touchknapp
Torrkörningsfunktions-touchknapp med indikator
Vakuumförpackningsfel-indikator
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BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Användning
Manövrera vakuumlådan med hjälp av kontrollpanelen ovanpå lådan.
1. Tryck in lådan något och dra ut den ur skåpet.
2. Sätt på lådan med på/av-touchknappen. Tryck in på/
av-touchknappen tills apparaten har slagits på.
3. Öppna locket och placera en vakuumförslutningspåse
i vakuumkammaren (se ”Positionering av en
vakuumförslutningspåse”).
4. Stäng locket.
5. Ställ in vakuumnivån med hjälp av vakuumnivå-touchknappen
(se ”Vakuumförpackning”).
De 3 indikatorlamporna visar vakuumnivån.
Lamporna blinkar och avtar under vakuumprocessen.
6. Ställ in vakuumförseglingstiden (förslutningstiden) med hjälp av
förslutningstids-touchknappen (se ”Vakuumförpackning”).
De 3 indikatorlamporna visar förslutningstiden.
Lamporna blinkar och avtar under förslutningsprocessen.
7. Tryck på start-touchknappen för att starta vakuumprocessen.
8. Tryck direkt därefter ner framsidan av locket kort så att
vakuumkammaren kan vakuumförpacka.
Obs! Vakuumförpackningen fungerar endast om locket snabbt trycks
ner i plastpackningen framtill!
yy Vakuumförpackningen avslutas automatiskt om
vakuumförslutningspåsen har vakuumförpackats och förslutits.
yy Orangefärgade indikatorlampor och knappar som lyser orange
indikerar att funktionen är aktiv.
yy Vita indikatorlampor visar vald inställning och knappar som lyser vitt
kan användas.
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BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Vakuumförpackning
Positionering av en vakuumförslutningspåse
2cm

1. Öppna locket och placera vakuumförslutningspåsen med maten
i vakuumkammaren.
2. Placera öppningen på påsen minst 2 cm utanför förslutningsremsan.
Obs! Påsen får inte täcka över sugpunkten i vakuumkammaren!
Vakuumförpackning
yy Tryck på vakuumnivå-touchknappen ett antal gånger för att välja
vakuumnivå. De vita indikatorlamporna visar nivån.
Välj mellan 3 olika vakuumnivåer:
▷▷ Låg: för känsliga produkter (bröd, mjuk frukt/mjuka grönsaker)
▷▷ Mellan: för mjuka produkter (vätskor, fisk, tillagade produkter)
▷▷ Hög: för fasta produkter (fasta grönsaker, kött, torra produkter)
yy Tryck på förslutningstids-touchknappen ett antal gånger för att välja
förseglingstid (förslutningstid). Välj mellan 3 olika förslutningstider.
Lämplig förslutningstid beror på vakuumförslutningspåsens tjocklek.
De vita indikatorlamporna visar nivån.
Välj mellan 3 olika förslutningstider:
▷▷ Tunna vakuumförslutningspåsar
▷▷ Medeltjocka vakuumförslutningspåsar
▷▷ Tjocka vakuumförslutningspåsar
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BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Extern vakuumförpackning
1. Tryck in på/av-touchknappen tills apparaten har slagits på.
2. Använd den medföljande slangen för att ansluta det externa
vakuumförpackningstillbehöret till anslutningspunkten
i vakuumkammaren.
3. Använd extern vakuumnivå-touchknappen för att välja låg, mellan
eller hög nivå.
4. Tryck på start-touchknappen för att starta vakuumprocessen.
Vakuumförpackningen avslutas automatiskt när vakuumnivån
har uppnåtts.
Obs! Fästen för att ansluta externa vakuumförpackningstillbehör
till slangen för användning vid extern vakuumförpackning
medföljer inte vakuumlådan. Dessa är beroende på typ av
vakuumförpackningstillbehör.

Vakuumförpackningsfel
Om vakuumlådan inte kan vakuumförpacka, kan det bero på
följande orsaker:
yy Locket har inte tryckts ner ordentligt när vakuumförpackningen
påbörjades. Vakuumförpackningsfel-indikatorn tänds.
▷▷ Tryck ner locket i plastpackningen framtill ordentligt.
yy Oljan i vakuumpumpen som behövs för vakuumförpackning
innehåller fukt.
Vakuumförpackningsfel-indikatorn och torrkörningsfunktionsindikatorn tänds.
▷▷ Starta torrkörningsfunktionen*.
yy Ett fel har uppstått.
▷▷ Kontakta ett serviceföretag.
* Om vakuumförpackningen misslyckas fler gånger tänds
vakuumförpackningsfel-indikatorn och torrkörningsfunktionsindikatorn. Vi rekommenderar då att utföra torrkörningsfunktionen.
Obs! Om vakuumförpackningsfel-indikatorn och torrkörningsfunktionsindikatorn ignoreras kan lådan inte längre användas efter ett visst antal
fel (förutom torrkörningsfunktionen). Då måste torrkörningsfunktionen
startas för att lådan ska kunna användas igen.
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BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Starta torrkörningsfunktion
Efter att vakuumlådan har använts en tid kommer fukt att ha samlats
i oljan i vakuumpumpen. På grund av detta kan det hända att apparaten
inte kan skapa tillräckligt vakuum. Vi rekommenderar då att utföra
torrkörningsfunktionen. Om vakuumförpackningen inte fungerar,
tänds vakuumförpackningsfel-indikatorn och torrkörningsfunktionsindikatorn. Efter ett antal varningar (vakuumförpackningsfel-indikatorn
och torrkörningsfunktions-indikatorn tänds) rekommenderar vi att utföra
torrkörningsfunktionen.
1. Tryck på torrkörningsfunktions-touchknappen för att starta
torrkörningsfunktionen.
2. Tryck direkt därefter ner framsidan av locket kort så att
vakuumkammaren kan vakuumförpacka.
Torrkörningsfunktions-symbolen blinkar under torkningsprocessen.
Obs! Om torrkörningsfunktionen inte tar bort all fukt från oljan efter max.
20 minuter ställs lådan om till ”nedkylnings”-läge. Vakuumlådan kan då
inte användas under en timmes tid. Torrkörningsfunktions-indikatorn
visas på displayen. Efter det, starta torrkörningsfunktionen igen!
Regelbunden användning av torrkörningsfunktionen är del av
normal drift för vakuumlådan.
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Koppla bort apparaten från elnätet innan rengöringen påbörjas.
Alla ytor får endast rengöras med en fuktig trasa och lite såpvatten.
Torka sedan med torr trasa.
Använd inte ångrengöring för att rengöra apparaten.
Vi rekommenderar inte att använda slipande produkter, alkohol eller
lösningsmedel som kan skada apparaten.
Fronten består av rostfritt stål eller glas och är repkänslig. Använd
speciella icke-slipande rengöringsmedel för rostfritt stål.
Vakuumkammaren kan rengöras med varmt vatten och diskmedel.
Torka sedan med torr trasa. Undvik att göra sugpunkten fuktig!
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INSTALLATION

Allmänt
Denna apparat ska anslutas till elnätet av en registrerad montör som
känner till och tillämpar de rätta säkerhetsspecifikationerna.

Anslutning
Elanslutning
Denna apparat är tillverkad i klass I och måste därför vara jordad.
Kontrollera om effekten från elnätet stämmer överens med effekten på
apparatens typskylt.
Kontrollera om eluttaget är jordat innan apparaten ansluts till elnätet.
Apparaten är utrustad med en stickkontakt. Se till att den här
stickkontakten fortfarande är tillgänglig när du installerar apparaten.
Obs!
Om du vill göra en fast anslutning ska du se till att en flerpolig brytare
med ett avstånd mellan kontakterna på minst 3 mm inmonteras i
matningskabeln.

Installera oljefilter
yy Ta bort transportskyddet
yy Installera oljefilter
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INSTALLATION
Inbyggnad
min. 550

560-568

450

550

590

425

556

135

141
597

1. Sätt i apparatens stickkontakt i ett jordat vägguttag.
Skjut in apparaten i öppningen i köksskåpet. Kontrollera att höljet
passar korrekt.
2. Skruva fast lådan ordentligt i skåpet på vänster och höger sida med
hjälp av de 4 medföljande skruvarna.

3. Skjut över dekorationsremsorna på lådprofilerna på vänster och
höger sida. Börja uppifrån (endast ODV8128G).

Obs! När du drar ut lådan kan den falla framåt om den inte är
ordentligt fastskruvad i köksskåpet.
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DIN APPARAT OCH MILJÖN

Kassering av apparat och emballage
Den här produkten är tillverkad av hållbara material. Apparaten måste
dock kasseras på ett ansvarsfullt sätt när den är uttjänt. Myndigheterna
kan ge dig information om detta.
Emballaget är återvinningsbart. Följande material har använts:
yy kartong
yy polyetenplast (PE)
yy CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)
Kassera dessa material ansvarsfullt i enlighet med rättsliga
bestämmelser.
Produkten har ett piktogram av en soptunna med ett kryss över den.
Detta anger att hushållsföremål måste kasseras separat. Detta betyder
att apparaten inte får hanteras via den vanliga sophanteringen när den
är uttjänt. Du bör ta den till en speciell kommunal avfallshantering eller
ett försäljningsställe som erbjuder sig att göra detta åt dig.
Separat insamling av hushållsutrustning förhindrar miljö- och
hälsoskador. De material som använts för att tillverka denna apparat
kan återanvändas, vilket innebär enorma besparingar i energi och
råmaterial.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska
direktiv, standarder och förordningar samt de krav som refereras till
i standarderna.
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