Installatiehandleiding
Lees voor het installeren eerst deze handleiding

Belangrijk
Voor de installatie van de Quva is het noodzakelijk een gat te boren in het keukenblad en het
apparaat aan te sluiten op het lichtnet. De plaatsing van de Quva dient door een professionele
keukenmonteur gedaan te worden. Het is belangrijk om voor het boren van het gat de juiste
positie in het keukenblad te bepalen zodat de behuizing die zich onder het keukenblad bevindt
geplaatst kan worden en bijvoorbeeld geen schuiflades in de weg zit.
De stroomvoorziening van Quva geschiedt middels een gecertificeerde 100 - 220 Volt adapter.
Het apparaat zelf werkt op 12 Volt.
Voor een veilig gebruik van het apparaat is het belangrijk te weten dat vacuüm verpakken geen
vervanging is van inblikken. Aan bederf onderhevig voedsel moet ook na vacuüm verpakken
gekoeld of ingevroren bewaard worden. Vanwege het risico van anaerobe bacteriën mogen
bepaalde producten niet vacuüm worden verpakt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Laat kinderen of personen met een beperking het apparaat alleen onder voldoende begeleiding
gebruiken. Voor een veilig gebruik is het belangrijk dat de gebruikers van het apparaat de
meegeleverde handleiding goed en volledig doorlezen.
De garantietermijn bedraagt twee jaar, volgens onze algemene voorwaarden. Quva is niet
aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet opvolgen van de montage voorschriften
zoals beschreven in de handleiding.

Technische specificatie
Aansluitwaarde

max. 24W

Stand-by verbruik

max. 1W

Diameter gat in keukenblad

102 mm

maximale dikte keukenblad
minimale dikte keukenblad

70mm
2 mm

Afmetingen boven het keukenblad
Diameter

112 mm

Hoogte in gebruik

66 mm opbouw / 60 mm inleg installatie

Hoogte gesloten

• 6 mm bij opbouw installatie
• 0 mm bij inleg installatie

Afmetingen onder het keukenblad
(lxbxh)

239 x 124 x 142 mm

142 mm

66 mm

102 mm

62 mm

177 mm

124 mm

239 mm

112 mm

Inhoud van de verpakking
Het apparaat

Het accessoires start pakket
Dit pakket is bestemd voor de gebruiker

• Stroom adapter
• Quva inbouw vacumeer apparaat

• Inhoud
• 1 x 2 Liter Vacuüm Vershouddoos
• 1 x 1 Liter Vacuüm Vershouddoos
• 5 x Vacuüm Vershoudzakken groot
• 5 x Vacuüm Vershoudzakken klein
• 2 x Wijnstoppers

De verschillende modules en onderdelen van het Quva apparaat
1.
2.
3.
4.

‘pop-up’ cilinder
Frame met pomp behuizing
Fixeerring
Apparaat behuizing

1
Dicht

2
3

4

Open

Overzicht installatie Quva
A. Gat boren
B. Apparaat plaatsen en aansluiten op het lichtnet
C. Controle

A
GAT BOREN
•	Let er op dat onder het keukenblad genoeg ruimte is voor de behuizing van de Quva
•	De bijgeleverde stroom adapter heeft een snoerlengte van 200 cm
•	De Quva behuizing kan ten opzichte van het bedieningspaneel in elke richting geplaatst
worden. Dit vergemakkelijkt het vinden van een geschikte plek voor de installatie.

BELANGRIJK
Houd er bij de installatie rekening mee dat de behuizing van het apparaat en het stopcontact
goed bereikbaar zijn voor service zonder dat hiervoor de keuken gedemonteerd hoeft te
worden.
Er zijn twee manieren om het apparaat te installeren:
(A) De opbouw
(B) De inleg (verzonken methode). Deze vraagt een andere voorbereiding van het keukenblad.

A

B

Bepaal de positie van de Quva in het aanrechtblad
De Quva behuizing kan onder het keukenblad in iedere richting geplaatst worden ten opzichte
van de orientatierichting van de bediening. Kies de juiste oriëntatie zodat de Quva behuizing
in de keukenkast past en niet in de weg zit van schuiflades. Plaats de Quva bij voorkeur iets
naar achteren in het keukenblad en bij voorkeur met het frame met pomp behuizing met de
connectoren naar voren omdat dit het terugplaatsen van de connectoren en vacuum slang
vergemakkelijkt bij de installatie.

Gat boren of gat boren en rand frezen
Boor een gat van 102 mm voor opbouw montage. Gebruik een boor die geschikt is voor het
materiaal van het keukenblad. Voor inleg (verzonken) montage moet er naast een gat van
102 mm ook een rand van 5 mm in het keukenblad gefreesd worden. Hou hierbij rekening met
de ruimte onder het keukenblad die nodig is voor de behuizing Deze voorbereiding kan het beste
door de bladen leverancier gedaan worden.

Inleg (verzonken) montage

112 mm

102 mm

102 mm

6 mm

Opbouw montage

B
Apparaat plaatsen en aansluiten op het lichtnet

De behuizing losmaken
Open de apparaatbehuizing door met een kruiskopschroevendraaier de schroef die zichtbaar is
aan de onderkant van de behuizing los te draaien en vervolgens de behuizing met een zijwaartse
beweging los te maken van het frame met pompbehuizing.
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2
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Ontkoppel de pop-up’ cilinder van het frame met pompbehuizing.
• Maak de vacuümslang los
• Maak de twee connectoren los

Draai de fixeerring los door deze naar links te draaien en verwijder deze.

Het is eenvoudiger de Quva aan te sluiten indien het frame met pompbehuizing met de zijde
waar de connectoren ingestoken dienen te worden naar buiten gericht is zodat deze bij de
installatie zichtbaar blijven. Dit maakt het terugplaatsen van de connectoren aanzienlijk
makkelijker.

VOLGORDE 1

Bij plaatsing met goed zicht op de connectoren,
de volgorde zoals hieronder aanhouden.

Breng bij de inleg (verzonken) montage-methode een egale dunne laag siliconenkit aan op
rand van de gefreesde ring. Plaats de pop-up behuizing van boven door het gat. Zorg ervoor dat
bedieningskant richting de gebruiker is gericht. Dit is te herkennen door de markering FRONT op
de pop-up cilinder.

Haal het beschermfolie van de sticker van het frame en pomp behuizing. Hiermee kan het
frame aan de onderkant van het keukenblad geplakt worden hetgeen een correcte installatie
vergemakkelijkt.

Schuif het frame met de pomp behuizing onder het keukenblad over de schroefdraad van de
pop-up cylinder. In het frame zit een uitsparing voor de stroomvoorziening. Onthoud waar deze
zit. Druk het frame tegen de onderkant van het keukenblad. Let hierbij op dat de richting juist is
gepositioneerd. De sticker houdt nu de frame op de juiste plaats.

Fixeer het frame en de pop-up cilinder door de fixeerring helemaal naar boven te draaien over
het schroefdraad. Draai deze vast.

Plaats de vacuümslang terug op de plek waar deze eerder is losgehaald. Let op, de vacuumslang zit
deels opgerold en vastgezet onder een x-tal haakjes. De slang kan verlengd worden door hem los
te halen uit de haakjes. De benodigde lengte van de slang is afhankelijk van de positionering van
het apparaat. Zorg ervoor dat een zo lang mogelijk deel van de slang onder de haakjes blijft.

Plaats de twee connectoren op de daarvoor bestemde plaats.

Plaats de apparaatbehuizing (1) en schroef deze vast (2). Steek vervolgens het uiteinde van de
power adapter op de daarvoor bestemde uitsparing in de zijkant van het frame (3).
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Stop de stekker in het stopcontact. Er volgt een kort audio signaal.
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VOLGORDE 2
Als het zicht op de connectoren i.v.m. de plaatsingsrichting niet goed is onderstaande volgorde
aanhouden.

Breng bij de inleg (verzonken) montage-methode een egale dunne laag siliconenkit aan op
rand van de gefreesde ring. Plaats de pop-up behuizing van boven door het gat. Zorg ervoor dat
bedieningskant richting de gebruiker is gericht. Dit is te herkennen door de markering FRONT op
de pop-up cilinder.

Schuif het frame met de pomp behuizing onder het keukenblad over de schroefdraad van de
pop-up cylinder. In het frame zit een uitsparing voor de stroomvoorziening.

Plaats de ring over de twee connectoren en de slag (nog niet vastdraaien).

Plaats de vacuümslang en de connectoren terug op de plek waar deze eerder zijn losgehaald. Let
op, de vacuumslang zit deels opgerold en vastgezet onder een x-tal haakjes. De slang kan verlengd
worden door hem los te halen uit de haakjes. De benodigde lengte van de slang is afhankelijk van
de positionering van het apparaat. Zorg ervoor dat een zo lang mogelijk deel van de slang onder
de haakjes blijft.

Haal het beschermfolie van de sticker van het frame en pomp behuizing. Hiermee kan het
frame aan de onderkant van het keukenblad geplakt worden hetgeen een correcte installatie
vergemakkelijkt.

Breng het frame in de juiste positie en draai de ring vast.

Plaats de apparaatbehuizing (1) en schroef deze vast (2). Steek vervolgens het uiteinde van de
power adapter op de daarvoor bestemde uitsparing in de zijkant van het frame (3).
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Stop de stekker in het stopcontact. Er volgt een kort audio signaal.
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C
Controle
Druk op de Quva afdekschijf boven het keukenblad. Het bedieningspaneel en de vacumeerkop
komen nu tevoorschijn. Trek aan de vacumeerkop met de slang de slang een lengte van ongeveer
30 cm heeft bereikt of tot u duidelijk weerstand voelt.
Druk op functie II. Bij juiste installatie start nu de vacumeerfunctie. Als u de vacumeerkop op de
binnenkant van uw hand plaatst dan voelt u de trekkracht. Het apparaat slaat dan automatisch af.
Controleer alle aansluitingen indien het apparaat niet naar behoren functioneert.
Het bijgeleverde accessoires startpakket is bestemd voor de Quva gebruiker.

Quva kitchen products B.V.
Heuvellaan 50, 1217 JN Hilversum
Telefoon 088 144 16 00
info@quvaproducts.com
www.quvaproducts.com

