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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η συσκευή σας Sous-Vide μαγειρεύει με ηλεκτρικό ρεύμα. Όποτε το χρησιμοποιείτε, 
πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Οι μαρμάρινοι ή συνθετικοί πάγκοι δεν αντέχουν τη θερμότητα που παράγεται από 
τη συσκευή. Τοποθετήστε το δοχείο μαγειρέματος σε διαφορετική επιφάνεια για να 
αποφύγετε ζημιές.
• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με 
φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστά γειωμένες πρίζες.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό κάτω από τις ενδείξεις MIN ή MAX στη στήλη από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε 
και πριν από τον καθαρισμό.
Αφήστε το να κρυώσει πριν το βάλετε ή βγάλτε τα μέρη.
• Burn Hazard - Τα μαγειρικά σκεύη, το τμήμα του εξοπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα 
και οι σακούλες τροφίμων ζεσταίνονται όταν χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιήστε γάντια 
φούρνου ή λαβίδες φούρνου όταν τα χειρίζεστε και αφήστε το δοχείο ή το δοχείο να 
κρυώσει πριν αδειάσετε το νερό.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για εσωτερική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε έξω. 
Μην το αποσυναρμολογήσετε. Ακολουθήστε όλες τις ετικέτες προειδοποίησης. Μην 
αφαιρείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
• Στερεώστε σταθερά τη συσκευή κρατώντας την στο πλάι του μπολ, του δοχείου ή του 
δοχείου.
Τοποθετήστε το δοχείο σε μια επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε διαρροές και 
ανατροπές. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε φούρνο ή σε φούρνο.
• Μη χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό (νερό DI).
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας 
αντιστοιχεί στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη 
συσκευή σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρικό σύστημα εκτός από την τάση: 220V-240V / 
50HZ-60HZ.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν και να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. 
Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν 
δυσλειτουργεί ή παρουσιάζει σφάλμα. Μεταφέρετε το στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις για επιθεώρηση, επισκευή ή αναπροσαρμογή.
• Μην αφήνετε το υπερβολικό καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού, 
τον πάγκο ή να αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν αλλάξετε 
εξαρτήματα ή αγγίξετε εξαρτήματα που κινούνται όταν χρησιμοποιείται.
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• Όταν παρουσιαστεί μη φυσιολογική διαταραχή στο ηλεκτρικό δίκτυο, η συσκευή 
ενδέχεται να δυσλειτουργεί ή να έχει μειωμένη απόδοση. Αποσυνδέστε το από την 
τροφοδοσία για λίγο για να επανακτήσετε τη λειτουργία.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένη φυσική ή 
αισθητηριακή ικανότητα, έλλειψη εμπειρίας, ωριμότητας ή γνώσης, εκτός εάν υπάρχει 
κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του που τους επιβλέπει και καθοδηγεί 
στη χρήση της συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην επιτρέπετε στα παιδιά να 
το χρησιμοποιούν ως έχουν. Σε περίπτωση που ένα παιδί πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον 
εξοπλισμό, πρέπει να παρακολουθείται πολύ στενά.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές 
όπως:
- Ιδιαίτερα σπίτια και γραφεία, για προσωπική χρήση.
- Εξοχικές κατοικίες.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας.
- Περιβάλλον τύπου “Bed & Breakfast”.
• Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο δοχείο νερού, αποσυνδέστε την πρώτα και, 
στη συνέχεια, αφαιρέστε την από το δοχείο, αφαιρέστε το νερό από την επιφάνεια 
της συσκευής και τοποθετήστε το σε ξηρό μέρος. Θα πρέπει να περιμένετε έως ότου 
στεγνώσει εντελώς για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με νερό. 
Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ THERMOCOOKER
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WIFI
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑυΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣυΣΚΕυΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΘΕρΜΟΚρΑΣΙΑ

WIFI

ΧρΟΝΟΣ

ON / OFF

ΚΟυΜΠΙ ρυΘΜΙΣΗ

ΑρΠΑγΑΣ

ΑΠΟΣΠώΜΕΝΗ ΑΤΣΑλΙΝΗ ΣΤΗλΗ

ΚΑλυΜΜΑ ΑΝΤλΙΑΣ ΝΕρΟυ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕλΕγΧΟυ
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MIN ΣΤΑΘΜΗ ΝΕρΟυ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Βήμα 1. Κρατήστε το πάνω μέρος της λαβής και τοποθετήστε τη 
χαλύβδινη στήλη στο δοχείο ή στο δοχείο.
Βήμα 2. Απελευθερώστε τη λαβή όταν η ατσάλινη στήλη έχει 
ρυθμιστεί στο σωστό βάθος. Η συσκευή θα παραμείνει σταθερή 
στο δοχείο ή στο δοχείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή WiFi MC-SV1 πρέπει να εγκατασταθεί 
σε δοχεία με βάθος τουλάχιστον 180 mm.

Βήμα 3. γεμίστε το δοχείο ή το δοχείο με νερό. Η στάθμη του 
νερού πρέπει να είναι μεταξύ των σημείων MAX και MIN. 
Η στάθμη του νερού θα αυξηθεί όταν βυθίζετε το φαγητό στο 
δοχείο. Επομένως, μην το συμπληρώνετε από την αρχή. Θα 
γνωρίζετε ότι έχετε τη σωστή ποσότητα εάν κατά την εισαγωγή του 
φαγητού, το νερό ανεβαίνει μέχρι να φτάσει στο σήμα MAX χωρίς 
να το ξεπεράσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού, το νερό θα αρχίσει να εξατμίζεται.
Η συσκευή διαθέτει συναγερμό που δείχνει εάν η στάθμη του νερού πέσει πολύ χαμηλά.
Εάν η στάθμη του νερού πέσει κάτω από το σήμα MIN, η συσκευή θα σταματήσει να 
λειτουργεί αυτόματα.
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1  Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Θα ακούσετε ένα μπιπ, το κουμπί και οι λυχνίες 
λειτουργίας θα ανάψουν για ένα δευτερόλεπτο και στη συνέχεια θα σβήσουν (τα LED 
λειτουργίας είναι όλα μπλε).

2  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα 
ξεκλειδώσει και θα ακούσετε ένα μπιπ. Η τρέχουσα θερμοκρασία θα αναβοσβήνει και η 
συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

3  Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί SET μία 
φορά για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία που εμφανίζεται θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία (από 00,0ºC έως 90,0ºC) σύμφωνα με τη συνταγή. Πατήστε ξανά το 
κουμπί SET για να αποθηκεύσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και να μεταβείτε στο χρόνο 
μαγειρέματος.

4  Οι ώρες που εμφανίζονται θα αναβοσβήνουν. Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να 
ρυθμίσετε τις ώρες (από 00 έως 99). Πατήστε ξανά το κουμπί SET για να αποθηκεύσετε τη 
νέα ώρα και να μετακινηθείτε σε λεπτά.

5  Τα λεπτά που εμφανίζονται θα αναβοσβήνουν. Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να ορίσετε 
λεπτά (από 00 έως 59). Πατήστε ξανά το κουμπί SET για να αποθηκεύσετε τα νέα λεπτά.

6  Η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής, όπου εμφανίζεται η τρέχουσα 
θερμοκρασία, εάν πρέπει να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, απλώς πατήστε SET ξανά.

7  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε 
Κελσίου ή Φαρενάιτ. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία της συσκευής είναι 60ºC.

8  Εάν δεν αγγίξετε τα κουμπιά για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα 
επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε το 
κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Θα ακούσετε 4 μπιπ και η συσκευή θα ξεκινήσει. 
Όταν η τρέχουσα θερμοκρασία νερού φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, η 
αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει. Ταυτόχρονα, ο συναγερμός θα ηχήσει τέσσερις φορές 
για να δείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη να βυθίσει τη σφραγισμένη σακούλα με τα υλικά 
μαγειρέματος.

9  Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στις 00:00, η   συσκευή θα σταματήσει να 
θερμαίνει, αλλά η οθόνη θα παραμείνει αναμμένη και θα ηχήσει για 3 λεπτά ενώ η 
τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει στην οθόνη. Μετά από 3 λεπτά, η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, εάν η θερμοκρασία του νερού πέσει 2 
βαθμούς ή περισσότερο κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα αρχίσει να 
τη θερμαίνει ξανά και ο συναγερμός θα ηχήσει όταν η θερμοκρασία του νερού ισούται με 
εκείνη της συνταγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία, το πάτημα του κουμπιού ρύθμισης σάς επιτρέπει μόνο 
να ελέγξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία αλλά δεν θα σας επιτρέψει να κάνετε ρυθμίσεις. 
Εάν πρέπει να κάνετε αλλαγές στη θερμοκρασία ή το χρόνο, πατήστε πρώτα το κουμπί για 
να σταματήσετε τη συσκευή. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να αναβοσβήνει και μπορείτε να 
επαναλάβετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα βήματα.

10  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή έχει τη λειτουργία βαθμονόμησης θερμοκρασίας. Πατήστε και 

κρατήστε πατημένο το κουμπί SET και το κουμπί ON / OFF για 5 δευτερόλεπτα. Η τρέχουσα 
θερμοκρασία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να βαθμονομήσετε 
τη θερμοκρασία και να επιβεβαιώσετε τη βαθμονόμηση πατώντας το κουμπί ρύθμισης. εάν 
δεν πατηθεί κανένα κουμπί, θα επιβεβαιωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣυΝΔΕΣΗΣ WIFI
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “SMarT COOk”

a- Συνδέστε το MC-SV1 WiFi στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi (“Λειτουργία aP”)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η “λειτουργία AP” είναι η λειτουργία που εγγυάται τη σύνδεση του εξοπλισμού 
με οποιονδήποτε δρομολογητή στην αγορά που εκπέμπει τουλάχιστον ένα δίκτυο Wi-Fi 
2,4 GHz.

ΓΙΑ ΝΑ ξΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣυΝΔΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟυΡΓΙΑ “ΛΕΙΤΟυΡΓΙΑ aP”, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΩΣ ΕξΗΣ:

1  Το smartphone πρέπει προηγουμένως να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο WI-FI 2,4 
GHz Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο με όνομα που τελειώνει σε “_PLUS” ή “_5G”, 
αποσυνδεθείτε από αυτό επειδή είναι γνωστά ονόματα δικτύων 5Ghz και το MC-SV1 WiFi 
δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτούς τους τύπους δικτύων.

Αν και το MC-SV1 WiFi μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα 
μέσω των χειριστηρίων αφής, είναι δυνατό να το χειριστείτε 
από απόσταση από smartphone ή tablet, για αυτό έχουμε την 
επίσημη εφαρμογή MakeCuisine Smart Cook όπου έχετε μια 
εκτενή ποικιλία αυτόματων συνταγών στο cloud που μπορεί 
να μαγειρευτεί κυριολεκτικά με «ένα άγγιγμα».
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή “Smart Cook” του 
MakeCuisine από το κατάστημα εφαρμογών ή σαρώνοντας το QR δίπλα.

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς εγγραφή, αλλά σας προτείνουμε να 
εγγραφείτε για να επωφεληθείτε πλήρως από τις δυνατότητές της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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2  για να προσθέσετε την πρώτη συσκευή, πατήστε το 
κουμπί Προσθέστε Συσκευη .
Εάν έχετε ήδη προσθέσει κάποια συσκευή, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο +  στο επάνω δεξιό τμήμα της 
κύριας οθόνης της εφαρμογής για να προσθέσετε το νέο.
Κάντε κλικ στον τύπο προϊόντος “MakeCuisine 
Thermocooker WiFi MC-SV1”. Στη συνέχεια, το παράθυρο 
θα αλλάξει, δείχνοντάς σας το όνομα του δικτύου Wi-Fi, το 
smartphone σας είναι συνδεδεμένο (στο iOS ίσως χρειαστεί 
να γράψετε χειροκίνητα το όνομα SSID δικτύου) και σας ζητά 
να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για αυτό το δίκτυο για 
να εγγραφείτε το MC-SV1 WiFi εναντίον του. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε iOS, εάν δεν εκχωρήσετε άδεια τοποθεσίας, 
θα πρέπει να εισαγάγετε και το όνομα του δικτύου.

3  Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο 
Wi-Fi και κάνετε κλικ στο Επόμενο, θα εμφανιστεί μια οθόνη 
που θα δείχνει “Επαναφορά της συσκευής”. Σε αυτήν την 
οθόνη, κάντε κλικ στο κείμενο “Λειτουργία EZ” στην επάνω 
δεξιά γωνία και επιλέξτε πατώντας την επιλογή “Λειτουργία 
aP”.

4  Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην 
οθόνη του κινητού για να επαναφέρετε το MC-SV1 WiFi και 
να το θέσετε σε λειτουργία “Λειτουργία aP” (1 αναλαμπή ανά 
δευτερόλεπτο).

5  Όταν το εικονίδιο Wi-Fi στην οθόνη της συσκευής 
αναβοσβήνει αργά (1 αναλαμπή ανά δευτερόλεπτο) 
ακολουθήστε τις οδηγίες του κινητού τηλεφώνου για 
τη σύνδεση του smartphone στο Δίκτυο Wi-Fi που 
δημιουργήθηκε από το ίδιο το MC-SV1 WiFi (“SmartLife-XXXX”).

6  Όταν το smartphone είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi 
του ίδιου του MC-SV1 WiFi (θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση 
που θα συμβουλεύει ότι το δίκτυο Wi-Fi δεν διαθέτει σύνδεση 
στο Διαδίκτυο, αγνοήστε το), πατήστε το κουμπί “πίσω” στο 
smartphone ( Android) ή επιστρέψτε για να ξεκινήσετε ξανά 
την εφαρμογή “Smart Cook” (iOS).

7  Η εφαρμογή θα συνεχίσει τη διαδικασία αυτόματα και 
όταν τελειώσει, θα σας επιτρέψει να αλλάξετε το όνομα της 
συσκευής πριν την προσθέσετε στην κύρια οθόνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣυΝΔΕΣΗΣ WIFI
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B- Συνδέστε το MC-SV1 WiFi στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi (“Λειτουργία EZ”)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το “λειτουργία EZ” δεν είναι συμβατό με όλους τους δρομολογητές που 
κυκλοφορούν στην αγορά. Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi 
με τη λειτουργία “λειτουργία EZ”, χρησιμοποιήστε τη “λειτουργία AP”.

ΓΙΑ ΝΑ ξΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣυΝΔΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟυΡΓΙΑ “ΛΕΙΤΟυΡΓΙΑ EZ”, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΩΣ ΕξΗΣ:

1  Το smartphone πρέπει προηγουμένως να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 
GHz. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο με όνομα που τελειώνει σε “_PLUS” ή “_5G”, 
αποσυνδεθείτε από αυτό επειδή είναι γνωστά ονόματα δικτύων 5Ghz και το MC-SV1 WiFi 
δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτούς τους τύπους δικτύων.
2  για να προσθέσετε την πρώτη συσκευή, πατήστε το 

κουμπί Προσθέστε Συσκευη . Εάν έχετε ήδη προσθέσει 
κάποια συσκευή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο 
+  στο επάνω δεξιό τμήμα της κύριας οθόνης της εφαρμογής 

για να προσθέσετε το νέο.

3  Στη συνέχεια, το παράθυρο θα αλλάξει, δείχνοντάς σας 
το όνομα του δικτύου Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο 
το smartphone σας και σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης, ώστε να μπορεί να σταλεί στον MC-SV1 WiFi. 
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να αποθηκεύσετε τον κωδικό 
πρόσβασης.  

4  Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επαναφέρετε 
το MC-SV1 WiFi και επιβεβαιώστε ότι το LED Wi-Fi 
αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές ανά δευτερόλεπτο). 

5  Στην οθόνη θα εμφανιστεί η υπόλοιπη διαδικασία, η 
οποία θα είναι αυτόματη και όταν τελειώσει, η συσκευή θα 
εμφανιστεί στο κύριο μενού της εφαρμογής.
Εάν ο χρονοδιακόπτης εξαντληθεί και η συσκευή εξακολουθεί 
να μην εγγράφεται στο δίκτυο Wi-Fi, η εφαρμογή θα σας 
δείξει μια οθόνη όπου μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 
“Εναλλαγή λειτουργίας σύζευξης” για να δοκιμάσετε τη 
λειτουργία “Λειτουργία AP”.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ WI-FI
1. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία Wi-Fi αναβοσβήνει στη σωστή λειτουργία: Εάν η ενδεικτική 
λυχνία δεν αναβοσβήνει σωστά, δεν θα μπορείτε να τη συνδέσετε στο δίκτυό σας WI-FI.
 Γρήγορη - 2 αναλαμπή / δευτερόλεπτο → Σύνδεση λειτουργίας EZ
 Αργή - 1 αναλαμπή / δευτερόλεπτο → Σύνδεση λειτουργίας aP
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2. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη μονάδα σε δίκτυο WI-FI 2,4 GHz και ότι το Το MC-SV1 WiFi 
βρίσκεται σε τοποθεσία με καλή κάλυψη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι δρομολογητές με Wi-Fi 802.11AC (όπως συσκευές Mitrastar από το Movistar) 
έχουν ρυθμίσεις που δεν είναι συμβατές με τη λειτουργία “EZ Mode”. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
το “AP Mode” ή να απενεργοποιήσετε προσωρινά το δίκτυο Wi-Fi 5Ghz του δρομολογητή (συνήθως 
έχει το όνομά του που τελειώνει σε “_PLUS” ή “_5G”). Μόλις συνδεθεί το MC-SV1 WiFi, μπορείτε να 
επανενεργοποιήσετε το δίκτυό σας 5Ghz WI-FI.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον κωδικό πρόσβασης WI-FI εύχρηστο και γραπτώς. Είναι πολύ 
εύκολο να πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό πρόσβασης όταν είναι περίπλοκος. Το εικονίδιο 
ματιού στο τέλος του πεδίου αποκαλύπτει τον κωδικό πρόσβασης.

4. Εάν η διαδικασία εγγραφής της συσκευής διαρκεί πολύ (ή αφήνεται χωρίς επίβλεψη), 
η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (με όλες τις 
λυχνίες LED) αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε το κουμπί Wi-Fi στο MC-SV1 WiFi 
για 3 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε ξανά (θα ξεκινήσει από προεπιλογή σε 
“λειτουργία EZ”, θα πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί για άλλα 3 δευτερόλεπτα για να 
αλλαγή στο “AP Mode”).

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Μόλις εγγραφεί η συσκευή, αγγίξτε το όνομα της συσκευής στην κύρια οθόνη της 
εφαρμογής για να ανοίξετε το μενού της, θα εμφανιστεί η 
αρχική οθόνη που αντιστοιχεί στη λειτουργία “Χειροκίνητη 
λειτουργία” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κάτω 
αριστερά για να ενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό και να 
μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

Στη “Χειροκίνητη λειτουργία” μπορείτε να ορίσετε τις δικές 
σας τιμές και να αρχίσετε να μαγειρεύετε πατώντας το κουμπί 
“APXH”.

Όταν το νερό φτάσει τη θερμοκρασία, η συσκευή εκπέμπει 
τέσσερις τόνους και ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να μετράει. 
Είναι καιρός να εισαγάγετε τα συσκευασμένα τρόφιμα.

Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, ο εξοπλισμός θα εκπέμπει έναν 
διακεκομμένο τόνο έως ότου απενεργοποιηθεί ή έως ότου 
περάσουν 3 λεπτά, οπότε θα απενεργοποιηθεί.

Αν, από την άλλη πλευρά, επιθυμείτε να κάνετε κάποια 
από τις συνταγές που έχετε φορτώσει προηγουμένως στην 
εφαρμογή, θα τις βρείτε στη γραμμή συνταγών, στην επιλογή 
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“Συνταγές cloud”. Όταν επιλέγετε συνταγές “Συνταγές cloud”, 
θα εμφανιστούν οι διάφορες κατηγορίες στις οποίες είναι 
οργανωμένες οι συνταγές.
Είναι μόνο θέμα επιλογής της κατηγορίας που μας ενδιαφέρει 
και εντός αυτής της συνταγής που μας αρέσει περισσότερο.
για να φτιάξετε τη συνταγή, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εάν θέλετε να επιλέξετε μια άλλη συνταγή, μεταβείτε στο 
μενού της οθόνης στη νέα συνταγή, πατήστε “APXH”. για 
να την εκτελέσετε ή επιστρέψτε στη “γραμμή συνταγών” 
→ “Χειροκίνητη λειτουργία” για να απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή.

1. ΣυΣΚΕυΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΕργΟΠΟΙΗΘΕΙ - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά 
συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι 
σχισμένο ή ξεθωριασμένο και ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα. Η οθόνη πρέπει να 
ενεργοποιηθεί και να εμφανίσει πληροφορίες.

2. ΕΜΦΑΝΙζΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΦΑλΜΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ:

E01: Ανοιχτό κύκλωμα → Επικοινωνία με την υποστήριξη μετά την πώληση.
E02: Βραχυκύκλωμα στη συσκευή → Επικοινωνήστε με την υποστήριξη μετά την πώληση.
E03: Χαμηλή στάθμη νερού → Η συσκευή εκπέμπει συναγερμό όταν η στάθμη του νερού 
πέσει κάτω το επίπεδο MIN, είτε λόγω εξάτμισης είτε επειδή η συσκευή έχει αποσυνδεθεί 
ή εκτοπίστηκε από τη θέση του. Προσθέστε περισσότερο νερό στο δοχείο ή τοποθετήστε 
τη συσκευή καλά μέσα το νερό και θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα.
E04: Πρόβλημα με την αντλία νερού → Επικοινωνήστε με την υποστήριξη μετά την 
πώληση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1  Βάλτε τη συσκευή σε μια κατσαρόλα 
και γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι το 
«Μέγιστο» επίπεδο που υποδεικνύεται στη 
συσκευή.
2  ρυθμίστε τη θερμοκρασία της 

συσκευής στους 70ºC ή στους 158ºF.
3  Προσθέστε 5g κιτρικού οξέος σε σκόνη 

(βαθμός τροφίμων) για κάθε λίτρο νερού 
στην κατσαρόλα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ Εάν χρησιμοποιείτε συχνά τη συσκευή, η αφαλάτωση πρέπει να 
γίνεται κάθε μήνα ή συχνότερα σε περιοχές με σκληρό νερό.

4  Αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει για 
20 λεπτά αφού φτάσει σε θερμοκρασία 
70ºC ή 158ºF.
5  Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη 

συσκευή.
6  Όταν η συσκευή είναι κρύα, ξεπλύνετε 

τον πυθμένα με κρύο νερό και στεγνώστε 
την πριν την αποθήκευση.
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ΕΓΓυΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η συσκευή για οικιακή χρήση που καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση έχει κατασκευαστεί 
σύμφωνα με τυποποιημένα πρότυπα ποιότητας, έχοντας περάσει τις αντίστοιχες δοκιμές έγκρισης.
• Η συσκευή έχει νόμιμη εγγύηση 2 ετών από την παράδοσή της. Σε περίπτωση βλάβης ή 
κατασκευαστικού ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, μπορείτε να ασκήσετε, 
υπό τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους νόμους περί εγγύησης για την πώληση 
καταναλωτικών αγαθών στη χώρα σας, το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης της συσκευής. 
για αυτό πρέπει να διατηρήσετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη παράδοσης της συσκευής. Σε κάθε 
περίπτωση, οι όροι και τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα θα ρυθμίζονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία που ισχύει ανά πάσα στιγμή στη χώρα σας.
• Η αντικατάσταση λόγω βλάβης της συσκευής ή οποιουδήποτε μέρους της δεν συνεπάγεται 
παράταση της εγγύησης.
• Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Εάν χρησιμοποιείται σε εμπορικό ή 
βιομηχανικό περιβάλλον (για παράδειγμα, αλλά δεν περιορίζεται σε: μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.), η 
εγγύηση είναι άκυρη.
• Σε περίπτωση προμήθειας μέσω συγκεκριμένης συμφωνίας, η εγγύηση θα εφαρμοστεί με βάση το 
κύριο συμβόλαιο.
• Αυτή η εγγύηση δεν μπορεί να επανεκδοθεί.
• Εξαιρούνται αστοχίες που προκαλούνται στη συσκευή ως αποτέλεσμα κακής χρήσης ή κακής 
μεταχείρισης.
• Τα σφάλματα που προκαλούνται από καταστροφικές αιτίες (πυρκαγιά, πλημμύρες ...), 
ατμοσφαιρικά, χτυπήματα και πτώσεις εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση.

Ο κατασκευαστής και ο πωλητής αποποιούνται ρητά κάθε ευθύνη για προσωπικό τραυματισμό, ζημία 
ή απώλεια περιουσίας, είτε άμεση, έμμεση ή τυχαία, ως αποτέλεσμα ακατάλληλης σύνδεσης, κακής 
χρήσης, ακατάλληλης συντήρησης ή παραμέλησης αυτού του προϊόντος.

Χρειάζεστε βοήθεια για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το προϊόν σας  ?
Αποστολή email: customerservice@makecuisine.com

Απόδοση προϊόντος Παραγγελίες στο ηλεκτρονικό 
μας κατάστημα

Τεχνική εξυπηρέτηση και επέκταση 
εγγύησης

Συμμόρφωση CE
Αυτό το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και έχει 
κατασκευαστεί με τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας.
Το σήμα CE πιστοποιεί ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς που 
σχετίζονται με αυτό.
- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC 2014/30 / EU
- Οδηγία χαμηλής τάσης LVD 2014/35 / ΕΕ
- Οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ
- Πρότυπα WIFI

Το σύμβολο του δοχείου με το σταυρό, που βρίσκεται στη συσκευή, σημαίνει ότι όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής της, πρέπει να μεταφερθεί στα καθορισμένα κέντρα συλλογής και η επεξεργασία της πρέπει να είναι 
ξεχωριστή από εκείνη των αστικών αποβλήτων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ υΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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