PRO PACK V.4 tyhjiöpakkauslaite

Tyhjiöpakkaaja auttaa pitämään ruuan tuoreena pidempään jääkaapissa, pakastimessa ja huoneenlämmössä.
Pro Pack on helppokäyttöinen, ja pidentää tuotteen käyttöikää jopa viisinkertaiseksi tavallisiin
säilytysmenetelmiin verrattuna. Pro Pack on kevyt ja tehokas käyttää myös ammattikäytössä.

Tyhjiöpakkaajan osat
Näyttöpaneeli

Virtakytkin
Letkun kiinnitys
Kansi
Kahva

B: Paina ”Start” aloittaksesi tyhjiöpakkauksen
Paina ”Seal” sulkusauman luomiseksi

Sulkusaumaaja
Saumaustiivisteet
Tyhjiökammio
Saumausnauha
Teipin tulee pysyä paikoillaan!

Näyttöpaneeli
C

A

D

B

E

G

H

F

I

J

A. Merkkivalo
B. Virtakytkin
C. Start, aloittaa tyhjiöpakkaamisen
D. Svets, aloitaa sulkusaumaamisen
E. Digitaalinäyttö
F. Saumausaika, yleensä 3
G. Marinointi (tarvitaan ulkoinen tyhjiöastia, lisävaruste)
H. Lisätoiminnot, tyhjiöpakkaus ja marinointi (tarvitaan ulkoinen tyhjiöastia, lisävaruste)
I. Pulssityhjennys
J. Automaattisaumaus

Käyttö
Ennen käyttöä
•

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

•

Liitä virtajohto pistorasiaan, punainen valo syttyy.

•

Paina virtakytkintä, digitaalinen näyttö aktivoituu ja tuuletin menee päälle.

•

Kone on nyt käyttövalmis.

•

Jos kone täytyy pysäyttää vakuumiprosessin ollessa käynnissä, paina virtakytkintä.

Tyhjiöpussin tekeminen rullamuovista
1. Valitse sopiva muovin leveys.
2. Leikkaa sopivan mittainen pituus. Huom! Jätä vähintään 7 cm sisällön ja suuaukon välille.
3. Aseta toinen avoin pää tyhjiökammioon ja saumausnauhan päälle.
4. Sulje kansi ja paina kahvaa alaspäin.
5. Paina Svets-näppäintä (joko kahvassa tai näyttöpaneelissa).
6. Digitaalinäyttö alkaa laskea alaspäin valitsemaasi saumausaikaa. Sauma on valmis, kun näytössä näkyy 0 ja
kone piippaa.
7. Ota pussi koneesta ja tarkista, että sauma on sileä, rypytön ja kuplaton.

Tyhjiöpakkaus pussissa

Vinkki!

1. Valitse sopivan kokoinen pussi.

Taita pussin reuna ulospäin, jotta

2. Aseta pussin suu tyhjiökammioon ja saumausnauhan päälle.

saumapinta pysyy kuivana ja

3. Sulje kansi ja paina kahvaa alaspäin.

puhtaana.

4. Paina Start-näppäintä (joko kahvassa tai näyttöpaneelissa). Keskeytä heti, jos

Laita rullalle kääritty talouspaperi

kone imaisee nestettä!
5. Kone alkaa imeä ilmaa pussista ja laskee alaspäin digitaalinäytössä. Kun

sisällön ja suuaukon väliin
estääksesi nesteen pääsyn

näyttöön tulee 0, kone tekee sauman automaattisesti. Sen valmistuttua kone

koneeseen. Pakasta neste

piippaa.

ennen tyhjiöpakkausta.

6. Ota pussi koneesta ja tarkista, että sauma on sileä, rypytön ja kuplaton.

Tyhjiöpakkaus pulssi-tominnolla
Pulssi-toiminnon ansiosta voit säädellä painetta itse ja näin suojata
herkkärakenteista sisältöä.
1. Aseta pussin suu tyhjiökammioon ja saumausnauhan päälle.
2. Sulje kansi ja paina kahvaa alaspäin.
3. Paina Pulsera-nappia, lamppu palaa punaisena.
4. Paina ja pidä alhaalla Start-nappia (joko kahvassa tai näyttöpaneelissa).
5. Vapauta Start-nappi, kun olet saavuttanut toivotun paineen.
6. Paina Svets-nappia (joko kahvassa tai näyttöpaneelissa). Digitaalinäyttö laskee

Vinkki!
Hyödyllinen ominaisuus
kosteiden elintarvikkeiden
pakkauksessa, koska
säätelet painetta sekä estät
nesteen pääsyn
koneeseen.

alaspäin ja 0-kohdassa kone piippaa valmistumisen merkikisi.
7. Ota pussi koneesta ja tarkista, että sauma on sileä, rypytön ja kuplaton.

Pelkkä saumaus
Pussin voi myös sulkea ilman tyhjennystä pelkällä saumauksella.
1. Paina + tai – asettaaksesi saumausajan. Yleensä 3 riittää.
2. Paina Auto Svets-nappia, lamppu palaa punaisena. Digitaalinäytössä näkyy C, jos kansi on suljettu, ja
saumausaika, jos kansi on auki.
3. Aseta pussin suu tyhjiökammioon ja saumausnauhan päälle.
4. Sulje kansi ja paina alaspäin. Digitaalinäytössä näkyy C ja kone alkaa laskea alaspäin kohti 0.
5. Avaa kansi koneen piipatessa.
6. Ota pussi koneesta ja tarkista, että sauma on sileä, rypytön ja kuplaton.
7. Toista kohtia 3-6, jos haluat sulkea useita pusseja, tai paina virtakytkintä lopettaaksesi toiminnon.

Kunnossapito
•

Irrota virtajohto ennen puhdistusta.

•

Tyhjiökammion tiiviste on irroitettavissa puhdistusta varten.

•

Puhdista kone kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Turvallisuus
•

Käytä konetta vain käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.

•

Käytä vain maadoitettua virtalähdettä.

•

Älä käytä konetta, jos virtajohto on viallinen. Hanki uusi virtajohto.

•

Älä laita konetta märälle tai lämpimälle pinnalle tai lähelle toista lämmönlähdettä.

•

Sammuta kone irrottamalla johto pistorasiasta.

•

Jos kone ylikuumenee, digitaalinäytössä näkyy E. Irrota silloin virtajohto pistorasiasta ja anna koneen viilentyä
20 minuuttia. Sen jälkeen konetta voi taas käyttää.

•

Jos kone lukkiutuu, irrota virtajohto pistorasiasta hetkeksi.

Vianmääritys
Kone ei ime
•

Tarkista että pussin suu on tyhjiökammiossa.

•

Paina kevyesti kantta kunnes kone alkaa taas imeä.

•

Tarkista että käyttämäsi pussit on tarkoitettu tyhjiökäyttöön.

•

Tarkista ettei pussiin suu ole rutussa.

Kone ei saumaa
•

Tarkista saumausaika digitaalinäytöstä. Suositusaika on 3, mutta painamalla + tai -, voit muuttaa aikaa.

•

Paina kahvaa alaspäin saadaksesi tasaisen sauman.

Tekniset tiedot
220-240V~50Hz
Teho: 700W
Paine: -28.5”Hg /-965mbar (±3%) (pumpussa)
Kaksoispumppu
Tyhjiöpussin maksimileveys: 310mm
Sauman leveys 5mm
Koko: 390x275x150mm
Paino: 6.0 kg

