
Dodatek k návodu k obsluze ETA5762

Instrukce k extérnímu odsávání - pro odsávání vakuovacích boxů / dóz
Po uzavření víka nejprve stiskněte tlačítko B4. Dojde ke krátkému odsátí vzduchu  
v komoře vakuovačky.
Nyní připojte jeden konec hadičky na odsávání C do otvoru externího odsávání A7 na 
ovládacím panelu. Při zapojování koncovkou hadičky pootáčejte do stran, čímž docílíte 
správného zapojení, které poznáte podle syčení unikajícího podtlaku. Tím máte 
potvrzené řádné zapojení a můžete pokračovat. Pokud se tak nestane, je potřeba 
znovu více zatlačit koncovku hadičky se současným pootáčením, aby došlo k otevření 
pojistného ventilu v otvoru A7. Následně zapojte druhý konec hadičky do ventilu na 
víku boxu a stiskem tlačítka B4 začne vakuování. V případě většího objemu boxu, 
nebo jeho malého naplnění, můžete vakuování opakovat. Nepřekračujte maximální 
počet dvou vakuování pro jeden box. Při použití nádoby s vyšším objemem jak 1 litr 
můžete vakuování  opakovat až 3 krát.
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Dodatok k návodu na obsluhu ETA5762

Inštrukcie k externému odsávaniu - na odsávanie vákuovacích boxov / dóz
Po uzatvorení veka najprv stlačte tlačidlo B4. Dôjde ku krátkemu odsatiu vzduchu  
v komore vákuovačky.
Teraz pripojte jeden koniec hadičky na odsávanie C do otvoru externého odsávania 
A7 na ovládacom paneli. Pri zapájaní koncovku hadičky pootáčajte do strán, čím 
docielite správne zapojenie, ktoré poznáte podľa syčania unikajúceho podtlaku. Tým 
máte potvrdené riadne zapojenie a môžete pokračovať. Pokiaľ sa tak nestane, 
je potrebné znova viac zatlačiť koncovku hadičky so súčasným pootáčaním, aby 
došlo k otvoreniu poistného ventilu v otvore A7. Následne zapojte druhý koniec 
hadičky do ventilu na veku boxu a stlačením tlačidla B4 začne vákuovanie. V prípade 
väčšieho objemu boxu, alebo jeho malého naplnenia, môžete vákuovanie opakovať. 
Neprekračujte maximálny počet dvoch vákuovaní pre jeden box. Pri použití nádoby  
s vyšším objemom ako 1 liter môžete vákuovanie  opakovať až 3 krát.


