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VIGTIGE BESKYTTELSER
Dit Sous-Vide-apparat laver mad med elektricitet. Når du bruger det, skal du følge de 
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Marmor- eller syntetiske bordplader kan ikke modstå varmen, der genereres af apparatet. 
Anbring madlavningsbeholderen på en anden overflade for at undgå skader.

• Brug ikke forlængerledninger. Brug aldrig apparatet med en beskadiget ledning eller et 
stik. Brug kun korrekt jordede stikkontakter.

• Nedsænk ikke apparatet i vand under MIN- eller MAX-markeringerne på søjlen af   rustfrit 
stål. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug og inden rengøring.
Lad det køle af, inden du sætter eller tager dele af.

• Fare for forbrænding - Kogegrej, del af udstyr i rustfrit stål og madposer bliver varme, når 
de er i brug. Brug ovnhandsker eller ovntænger, når du håndterer dem, og lad beholderen 
eller gryden køle af, før du tømmer vandet.

• Dette apparat er til indendørs brug. Brug det ikke udenfor. Skil det ikke ad. Følg alle 
advarselsmærkater. Fjern ikke advarselsmærkaterne. Rengør alle dele grundigt, inden du 
bruger apparatet for første gang.

• Fastgør apparatet godt ved at holde det på siden af   skålen, gryden eller beholderen.
Anbring beholderen på en plan overflade for at undgå spild og væltning. Anbring ikke 
enheden på en komfur eller i en ovn.

• Brug ikke deioniseret vand (DI-vand).

• Inden du tilslutter apparatet, skal du kontrollere, om den elektriske installation i dit hjem 
svarer til typeskiltet på apparatet. Brug ikke dette apparat i andre elektriske anlæg end 
spændingen: 220V-240V / 50HZ-60HZ.

• Lad ikke børn bruge og lege med dette apparat. Opbevar apparatet og dets ledning 
utilgængeligt for børn.

• Brug ikke apparatet, hvis det har en beskadiget ledning eller et stik, hvis det fungerer 
forkert eller har en fejl. Tag det til nærmeste autoriserede servicecenter for inspektion, 
reparation eller genjustering.

• Lad ikke overskydende ledning hænge over kanten af   bordet, disken eller berør varme 
overflader.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du skifter tilbehør eller rører 
ved dele, der bevæger sig, når det bruges.
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• Når der opstår en unormal forstyrrelse af elnettet, kan apparatet svigte eller have nedsat 
ydelse. Træk stikket ud af stikkontakten et stykke tid for at genvinde driften.

• Dette apparat må ikke bruges af personer med nedsat fysisk eller sensorisk kapacitet, 
manglende erfaring, modenhed eller viden, undtagen når der er en person, der er ansvarlig 
for deres sikkerhed, der fører tilsyn med og instruerer dem i brugen af   apparatet. Dette 
apparat er ikke et legetøj, og lad ikke børn bruge det som sådan. Hvis et barn skal bruge 
udstyret, skal det overvåges meget nøje.

• Dette apparat er beregnet til brug i husholdningsapplikationer og lignende applikationer 
såsom:
- Særlige hjem og kontorer til personlig brug;
- Landhuse;
- Af klienter i hoteller, moteller og andre miljøer i boligformat
- Miljøer af typen “Bed & Breakfast”.

• Hvis apparatet ved et uheld tabes i vandbeholderen, skal du først tage stikket ud, derefter 
fjerne det fra beholderen, fjerne vandet fra apparatets overflade og placere det på et tørt 
sted. Du bliver nødt til at vente, indtil den er tørret helt, før du kan bruge den igen.

FORSIGTIG: Dette apparat er kun beregnet til brug med vand. Gem disse 
instruktioner til fremtidig reference.

INDHOLD

INTRODUKTION
BRUGSANVISNING TERMOCOOKER
WIFI-TILSLUTNINGSINSTRUKTIONER
FÆLLES PROBLEMER OG DERES LØSNINGER
RENGØRING
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LÆS DENNE BRUGSANVISNING NøjE, INDEN DU BRUGER APPARATET.

VIGTIGE BESKYTTELSER
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INTRODUKTION
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BRUGSANVISNING

Trin 1. Hold i toppen af   griberen og placer stålsøjlen i beholderen 
eller potten.

Trin 2. Slip griberen, når stålsøjlen er indstillet til den rigtige 
dybde. enheden forbliver fastgjort i beholderen eller potten.

VIGTIGT: MC-SV1 WiFi-enhed skal installeres i containere, der er 
mindst 180 mm dybe.

Trin 3. Fyld beholderen eller gryden med vand. Vandstanden 
skal være mellem MAX og MIN mærkerne. Vandstanden stiger, 
når du nedsænker maden i beholderen. Så overfyld ikke det fra 
starten. Du ved, at du har den rigtige mængde, hvis vandet stiger, 
indtil det nærmer sig MAX-mærket uden at overskride det, når du 
introducerer maden.

BEMÆRK: Når vandtemperaturen stiger, begynder vandet at fordampe.
Apparatet er udstyret med en alarm, der indikerer, om vandstanden falder for lavt.
Hvis vandstanden falder til under MIN-mærket, stopper apparatet automatisk.
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1  Sæt apparatet i stikkontakten. Du hører et bip, knappen  og drifts-LeD’erne lyser i et 
sekund og slukkes derefter (drifts-LeD’erne er alle blå).

2  Hold knappen  nede i 3 sekunder, skærmen låses op, og du hører et bip. Den aktuelle 
temperatur blinker, og apparatet går i standbytilstand.

3  Når apparatet er i standbytilstand, skal du trykke på SeT-knappen en gang for at indstille 
temperaturen. Den viste temperatur begynder at blinke. Tryk på + eller - og hold dem nede 
for at indstille temperaturen (fra 00,0ºC til 90,0ºC) i henhold til opskriften. Tryk på SeT-
knappen igen for at gemme den ønskede temperatur og gå til tilberedningstid.

4  De viste timer blinker. Tryk på + eller - knapperne for at indstille timer (fra 00 til 99).
Tryk på SeT-knappen igen for at gemme den nye tid og gå til minutter.

5  De viste minutter blinker. Tryk på + eller - knapperne for at indstille minutter (fra 00 til 
59). Tryk på SeT-knappen igen for at gemme de nye minutter.

6  Apparatet vender tilbage til standbytilstand, hvor den aktuelle temperatur vises, hvis du 
har brug for at foretage nogen ændringer, skal du bare trykke på SeT igen.

7  Tryk på SeT-knappen og hold den nede i 3 sekunder for at vælge Celsius eller Fahrenheit.
Apparatets standardtemperatur er 60ºC.

8  Hvis du ikke rører ved knapperne i mindst 6 sekunder, vender apparatet tilbage til 
standbytilstand. Når du er færdig med alle indstillingerne, skal du trykke på knappen  
for at starte driften. Du hører 4 bip, og apparatet starter. Når den aktuelle vandtemperatur 
når den indstillede temperatur, starter nedtællingen. Samtidig lyder alarmen fire gange 
for at indikere, at apparatet er klar til at nedsænke den forseglede pose med dine 
madlavningsingredienser.

9  Når timeren når 00:00, stopper apparatet opvarmning, men displayet forbliver tændt 
og bipper i 3 minutter, mens den aktuelle temperatur blinker på displayet. efter 3 minutter 
slukkes apparatet automatisk.

BEMÆRK: Hvis vandtemperaturen falder 2 grader eller mere under den indstillede 
temperatur under tilberedningen, begynder apparatet at varme det op igen, og alarmen 
bipper, når vandtemperaturen svarer til den, der er angivet i opskriften.

BRUGSANVISNING
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BEMÆRK: Ved brug af tryk på indstillingsknappen kan du kun kontrollere den indstillede 
temperatur, men du kan ikke foretage nogen indstillinger. Hvis du har brug for at foretage 
ændringer i temperatur eller tid, skal du først trykke på knappen for at stoppe apparatet. 
Temperaturen begynder at blinke, og du kan gentage justeringerne i henhold til de foregående 
trin.

10  Hold knappen   nede i 3 sekunder for at slukke for apparatet.

BEMÆRK: Apparatet har funktionen til temperaturkalibrering. Hold SET-knappen og ON / 
OFF-knappen  nede i 5 sekunder. Den aktuelle temperatur begynder at blinke. Tryk på + 
eller - knapperne for at kalibrere temperaturen, og bekræft kalibreringen ved at trykke på 
indstillingsknappen. Hvis der ikke trykkes på ingen knap, bekræftes det automatisk efter 5 
sekunder.

WIFI-TILSLUTNINGSINSTRUKTIONER
DOWNLOAD “SmART COOK” -APPEN

A - Tilslut mC-SV1 WiFi til dit lokale Wi-Fi-netværk (“AP-tilstand”)
BEMÆRK: “Ap-tilstand” er den tilstand, der garanterer forbindelse af udstyret til enhver 
router på markedet, der sender mindst et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk.

FOR AT STARTE FORBINDELSEN I “AP-TILSTAND” SKAL DU GØRE SOM 
FØLGER:
1  Smartphone skal tidligere være tilsluttet et WI-FI-netværk 2,4 GHz. Hvis du har 

forbindelse til et netværk med et navn, der slutter med “_pLuS” eller “_5G”, skal du afbryde 
forbindelsen fra det, fordi de er velkendte navne på 5 GHz-netværk, og MC-SV1 WiFi ikke 
kan oprette forbindelse til disse typer netværk.

Selvom MC-SV1 WiFi kan bruges manuelt via dens 
touchkontroller, er det muligt at betjene det eksternt fra 
en smartphone eller tablet, for dette har vi den officielle 
MakeCuisine Smart Cook-app, hvor du har et omfattende 
udvalg af automatiske opskrifter i skyen der kan tilberedes 
bogstaveligt talt med “bare et tryk”.

MakeCuisines “Smart Cook” -applikation kan downloades fra 
appbutikken eller ved at scanne QR ved siden af.

Appen kan bruges uden registrering, men vi anbefaler dig at registrere dig for at drage fuld 
fordel af dens funktioner.

BRUGSANVISNING
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WIFI-TILSLUTNINGSINSTRUKTIONER

2  For at tilføje den første enhed skal du trykke på knappen 
Add Device .

Hvis du allerede har tilføjet en enhed, skal du bruge ikonet +  
øverst til højre på appens hovedskærm for at tilføje den nye. 
Klik på produkttypen “MakeCuisine Thermocooker
MC-SV1 WiFi ”. Vinduet ændres derefter og viser dig navnet 
på Wi-Fi-netværket, din smartphone er forbundet til (i iOS 
skal du muligvis skrive manuelt netværks-SSID-navnet) og 
bede dig om at indtaste adgangskoden til det netværk for at 
registrere MC-SV1 WiFi imod det. 
BEMÆRK: Hvis du ikke giver placeringstilladelse på iOS, skal 
du også indtaste netværksnavnet.

3  efter indtastning af adgangskoden til Wi-Fi-netværket og 
klik på Næste, vises en skærm, der angiver “Nulstil enheden”.
Klik på denne skærm på teksten “EZ-tilstand” i øverste højre 
hjørne, og vælg ved at trykke på “AP-tilstand”.
4  Følg instruktionerne, der vises på mobilskærmen for at 

nulstille MC-SV1 WiFi og sætte den i “AP-tilstand” -tilstand 
(1 blink pr. Sekund).

5  Når Wi-Fi-ikonet på apparatets skærm blinker langsomt 
(1 blink pr. Sekund), skal du følge instruktionerne af 
mobiltelefonen for at forbinde smartphone til Wi-Fi-netværk 
genereret af selve MC-SV1 WiFi (“SmartLife-XXXX”).

6  Når smartphonen er tilsluttet Wi-Fi-netværket i selve 
MC-SV1 WiFi (der vises en advarsel, der råder til, at Wi-Fi-
netværket ikke har en internetforbindelse, ignorer det), skal du 
trykke på knappen “tilbage” på smartphonen ( Android) eller gå 
tilbage for at starte “Smart Cook” -applikationen (iOS) igen.

7  Appen fortsætter processen automatisk, og når den er 
færdig, kan du ændre enhedens navn, før du tilføjer det til 
hovedskærmen.
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B- Tilslut mC-SV1 WiFi til dit lokale Wi-Fi-netværk (“EZ-tilstand”)
BEMÆRK: “eZ-tilstand” er ikke kompatibel med alle routere på markedet. Hvis du ikke kan 
tilføje enheden til dit Wi-Fi-netværk med “eZ-tilstand”, skal du i stedet bruge “Ap-tilstand”.

FOR AT STARTE FORBINDELSEN I “EZ-TILSTAND” SKAL DU GØRE SOM 
FØLGER:
1  Smartphonen skal tidligere være tilsluttet et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. Hvis du har 

forbindelse til et netværk med et navn, der slutter med “_pLuS” eller “_5G”, skal du afbryde 
forbindelsen fra det, fordi de er velkendte navne på 5 GHz-
netværk, og MC-SV1 WiFi ikke kan oprette forbindelse til 
disse typer netværk.
2  For at tilføje den første enhed skal du trykke på knappen 
Add Device . Hvis du allerede har tilføjet en enhed, skal du 

bruge den ikonet +  øverst til højre på appens hovedskærm for 
at tilføje den nye.

3  Vinduet ændres derefter, viser navnet på det Wi-Fi-
netværk, din smartphone er tilsluttet, og beder dig om at 
indtaste adgangskoden, så den kan sendes til MC-SV1 WiFi. 
Klik på Næste for at gemme adgangskoden.

4  Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille MC-SV1 
WiFi og bekræft, at Wi-Fi-LeD’en blinker hurtigt (2 gange pr. 
Sekund).

5  Skærmen viser resten af   processen, som vil være 
automatisk, og når den er færdig, vises enheden i programmets 
hovedmenu. Hvis timeren løber tør for, og enheden stadig 
ikke registreres på dit Wi-Fi-netværk, viser appen dig 
et skærmbillede, hvor du kan trykke på knappen “Skift 
parringstilstand” for at prøve “AP-tilstand”.

TYPISKE ÅRSAGER TIL SPøRGSmÅL VED TILSLUTNING TIL LOKAL WI-FI
1. Kontroller, at Wi-Fi-lysdioden blinker i den korrekte tilstand: Hvis lysdioden ikke blinker 
korrekt, kan du ikke oprette forbindelse til dit WI-FI-netværk.
 Hurtigt - 2 blink / sekund → EZ-tilstand forbindelse  
 Langsom - 1 blink / sekund → AP-tilstand forbindelse

WIFI-TILSLUTNINGSINSTRUKTIONER
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2. Kontroller, at du forbinder enheden til et 2,4 GHz WI-FI-netværk, og at MC-SV1 WiFi er 
et sted med god dækning.
BEMÆRK: Nogle routere med Wi-Fi 802.11AC (såsom Mitrastar-enheder fra Movistar) har indstillinger, 
der er uforenelige med tilstanden “eZ-tilstand”. Du bliver nødt til at bruge “Ap-tilstand” i stedet for eller 
midlertidigt deaktivere routerens 5Ghz Wi-Fi-netværk (det har typisk navnet, der ender på “_pLuS” eller 
“_5G”). Når MC-SV1 WiFi er parret, kan du genaktivere dit 5 GHz WI-FI-netværk.

3. Sørg for, at du har din WI-FI-adgangskode praktisk og skriftlig. Det er meget let at skrive 
en forkert adgangskode, når det er kompliceret. Øjeikonet i slutningen af   feltet afslører 
adgangskoden.

4. Hvis enhedsregistreringsprocessen tager for lang tid (eller efterlades uden opsyn), vender 
enheden automatisk tilbage til dvaletilstand (med alle lysdioder slukket) efter 3 minutter.
For at genoptage registreringsprocessen skal du trykke på Wi-Fi-knappen på MC-SV1 WiFi i 
3 sekunder for at genaktivere den (den starter som standard i “eZ-tilstand”, du skal trykke på 
knappen igen i yderligere 3 sekunder for at ændring i “Ap-tilstand”).

NÅR ENHEDEN ALTID ER REGISTRERET I APPEN
Når enheden er registreret, skal du trykke på apparatets navn på appens hovedskærm for at 
åbne dens menu. Den oprindelige skærm, der svarer til tilstanden “Manuel justering”, vises, 
og tryk derefter på knappen  nederst til venstre for at tænde 
udstyret og være i stand til at bruge det.

I “Manuel Tilstand” kan du indstille dine egne værdier og starte 
tilberedningen ved at trykke på “START” -knappen.

Når vandet når temperaturen, udsender apparatet fire toner, 
og timeren begynder at tælle ned. Det er på tide at introducere 
den pakkede mad.

Når tilberedningen er færdig, udsender udstyret en 
intermitterende tone, indtil det er slukket, eller indtil der er 
gået 3 minutter, hvorefter det slukker for sig selv.

Hvis du derimod ønsker at lave nogen af   de opskrifter, der 
tidligere er indlæst i appen, finder du dem i opskriftsbjælken 
i indstillingen “Cloud opskrifter”. Når du vælger “Cloud 
opskrifter”, vises de forskellige kategorier, hvor opskrifterne er 
organiseret.

WIFI-TILSLUTNINGSINSTRUKTIONER
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Det handler kun om at vælge den kategori, der interesserer os, 
og inden for den den opskrift, som vi bedst kan lide.

Følg instruktionerne for at lave opskriften.

Hvis du vil vælge en anden opskrift, skal du navigere gennem 
skærmmenuen til den nye opskrift, trykke på “START” for 
at udføre den eller gå tilbage til “Opskriftslinje” → “Manuel 
Tilstand”, for at slukke for enheden.

1. AppARATeT TÆNDeS IKKe - Sørg for, at apparatet er korrekt tilsluttet en jordet 
stikkontakt. Kontroller, at netledningen ikke er revet eller flosset, og at der er strøm ved 
stikkontakten. Skærmen skal tænde og vise information.

2. DeR VISeS eN FejL pÅ SKÆRMeN:

E01: Åben kredsløb → Kontakt kundesupport.
E02: Kortslutning i enheden → Kontakt kundesupport.
E03: Lavt vandniveau → Apparatet udsender en alarm, når vandniveauet falder under
   MIN-niveauet enten på grund af fordampning eller fordi apparatet er løsnet eller
   fordrevet fra sin position. Fyld mere vand på beholderen, eller anbring apparatet godt i
   vandet, og det begynder automatisk at arbejde.
E04: Problem med vandpumpen → Kontakt kundesupport.

FEjLFINDING

1  Sæt apparatet i en gryde, og fyld gryden 
med vand op til niveauet “Maksimum”, der 
er angivet på apparatet.
2  Indstil apparatets temperatur til 70°C 

eller 158°F.
3  Tilsæt 5 g citronsyre i pulverform 

(fødevarekvalitet) for hver liter vand i 
gryden.

RENGøRING Hvis du bruger hyppigt apparatet, skal afkalkning ske hver måned 
eller oftere i områder med hårdt vand.

4  Lad vandet cirkulere i 20 minutter, efter 
det når en temperatur på 70°C eller 158°F.
5  Sluk, og tag stikket ud af stikkontakten.
6  Når apparatet er køligt, skylles bunden 

med koldt vand og tørres inden opbevaring.

WIFI-TILSLUTNINGSINSTRUKTIONER
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GARANTI

ADVARSEL

• Apparatet til husholdningsbrug, der er omfattet af denne garanti, er fremstillet i 
overensstemmelse med standardkvalitetsstandarder og har bestået de tilsvarende 
godkendelsestest.
• Apparatet har en lovlig garanti på 2 år fra levering. I tilfælde af sammenbrud eller fabrikationsfejl i 
den nævnte periode kan du udøve retten til at reparere eller udskifte enheden under de betingelser 
og frister, der er fastsat for det i garantilovgivningen ved salg af forbrugsvarer i dit land. Til dette 
skal du opbevare fakturaen eller beviset for levering af enheden. under alle omstændigheder vil de 
vilkår og rettigheder, der henvises til i dette afsnit, blive reguleret af den gældende lovgivning, der 
altid er gældende i dit land.
• udskiftning på grund af svigt i enheden eller en del af den indebærer ikke en udvidelse af 
garantien.
• Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug. Hvis det bruges i et kommercielt eller 
industrielt miljø (for eksempel, men ikke begrænset til: barer, restauranter osv.), er garantien ugyldig.
• I tilfælde af levering gennem en bestemt aftale gælder garantien baseret på hovedkontrakten.
• Denne garanti kan ikke genudstedes.
• Fejl, der opstår i apparatet som følge af misbrug eller dårlig behandling, er udelukket.
• Fejl forårsaget af katastrofale årsager (brand, oversvømmelser ...), atmosfærisk, slag og fald er også 
udelukket fra garantien.

producenten og sælgeren fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for personskade, materiel skade eller 
tab, hvad enten det er direkte, indirekte eller tilfældigt som følge af forkert tilslutning, misbrug, forkert 
vedligeholdelse eller forsømmelse af dette produkt.

Har du brug for hjælp til ethvert spørgsmål, der er relateret til dit produkt  ?
Send en e-mail: customerservice@makecuisine.com

Produktets ydeevne Ordrer i vores online butik Teknisk service og garantiforlængelse

CE-overensstemmelse
Dette produkt er produceret i henhold til gældende regler og er bygget med de nyeste 
sikkerhedsstandarder.
Ce-mærket certificerer, at dette produkt overholder alle forskrifter, der er relateret til det.
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet eMC 2014/30 / eu
- LVD lavspændingsdirektiv 2014/35 / eu
- RoHS-direktiv 2011/65 / eu
- WIFI-standarder

Symbolet på beholderen med korset, der findes på apparatet, betyder, at når apparatet når slutningen af   dets brugstid, 
skal det føres til de udpegede indsamlingscentre, og dets behandling skal være adskilt fra byaffald.

EFTER SALGSSTøTTE
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