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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Uw sous-vide apparaat kookt op elektriciteit. Telkens wanneer u het gebruikt, moet u de 
basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

LEES ALLE INSTRUCTIES
• Werkbladen van marmer of synthetisch materiaal zijn niet bestand tegen de warmte die 
door het apparaat wordt gegenereerd. Zet de kookpan op een ander oppervlak om schade 
te voorkomen.
• Gebruik geen verlengsnoeren. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd snoer of 
stekker. Gebruik alleen correct geaarde stopcontacten.
• Dompel het apparaat niet onder in water onder de MIN- of MAX-markeringen op de 
roestvrijstalen kolom. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het 
niet wordt gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het afkoelen voordat u onderdelen 
aanbrengt of verwijdert.
• Gevaar voor brandwonden - Kookgerei, roestvrijstalen onderdelen van de apparatuur en 
voedselzakken worden heet tijdens gebruik. Gebruik ovenwanten of oventangen bij het 
hanteren en laat de kom of pot afkoelen voordat u het water leegmaakt.
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buiten. Haal het niet 
uit elkaar. Volg alle waarschuwingslabels. Verwijder de waarschuwingslabels niet. Reinig alle 
onderdelen grondig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
• Zet het apparaat stevig vast door het tegen de zijkant van de kom, pot of container 
te houden. Plaats de container op een vlakke ondergrond om morsen en kantelen te 
voorkomen. Plaats het apparaat niet op een fornuis of in een oven.
• Gebruik geen gedeïoniseerd water (DI-water).
• Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de elektrische installatie van 
uw huis overeenkomt met het typeplaatje op het apparaat. Gebruik dit apparaat niet in een 
ander elektrisch systeem dan het voltage: 220V-240V / 50HZ-60HZ.
• Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken en ermee spelen. Houd het apparaat en het 
snoer buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik het apparaat niet als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet 
goed functioneert of een defect heeft. Breng het naar het dichtstbijzijnde erkende 
servicecentrum voor inspectie, reparatie of opnieuw afstellen.
• Laat overtollig snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking 
komen met hete oppervlakken.
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires 
verwisselt of onderdelen aanraakt die tijdens het gebruik bewegen.
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• Wanneer er een abnormale storing in het elektriciteitsnet optreedt, kan het apparaat 
defect raken of verminderde prestaties hebben. Haal de stekker een tijdje uit het 
stopcontact om weer te kunnen werken.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke of 
sensorische capaciteiten, gebrek aan ervaring, volwassenheid of kennis, behalve wanneer 
er een persoon is die verantwoordelijk is voor hun veiligheid die toezicht houdt op en hen 
instrueert in het gebruik van het apparaat. Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen 
het niet als zodanig gebruiken. Als een kind de apparatuur moet gebruiken, moet dit onder 
nauw toezicht staan.
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
- Bijzondere woningen en kantoren, voor persoonlijk gebruik;
- Landhuizen;
- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- Omgevingen van het type “Bed & Breakfast”.
• Als het apparaat per ongeluk in het waterreservoir is gevallen, trek dan eerst de stekker 
uit het stopcontact, haal het vervolgens uit het bakje, verwijder het water van het oppervlak 
van het apparaat en zet het op een droge plaats. U zult moeten wachten tot het volledig is 
opgedroogd voordat u het opnieuw kunt gebruiken.

VOORZICHTIGHEID: Dit apparaat is ontworpen om alleen met water te 
worden gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

INHOUD

INVOERING
GEBRUIKSAANWIJZING THERMOCOOKER
INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING
VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN EN HUN OPLOSSINGEN
REINIGING
TECHNISCHE SPECIFICATIES

LEES DEZE INSTRUCTIES IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG 
DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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GEBRUIKSAANWIJZING

Step 1. Stap 1. Houd de grijper aan de bovenkant vast en plaats 
de stalen kolom in de container of pot.

Stap 2. Laat de grijper los als de stalen kolom op de juiste diepte 
is afgesteld. Het apparaat blijft vast in de container of pot.

BELANGRIJK: MC-SV1 WiFi-apparaat moet worden 
geïnstalleerd in containers die minstens 180 mm diep zijn.

Stap 3. Vul de container of pot met water. Het waterpeil moet 
tussen de MAX- en MIN-markeringen staan. Het waterpeil stijgt 
als u het voedsel in de container dompelt. Dus vul het niet vanaf 
het begin te vol. U weet dat u de juiste hoeveelheid heeft als bij 
het invoeren van het voedsel het water stijgt tot dicht bij de 
MAX-markering zonder deze te overschrijden.

OPMERKING: naarmate de watertemperatuur stijgt, begint het water te verdampen.
Het toestel is voorzien van een alarm dat aangeeft of het waterpeil te laag zakt.
Als het waterpeil onder het MIN-teken zakt, stopt het apparaat automatisch met werken.
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1  Sluit het apparaat aan op het stopcontact. U hoort een pieptoon, de knop  en de 
bedrijfs-LeD’s lichten een seconde op en gaan dan uit (de bedrijfs-LeD’s zijn allemaal blauw).

2  Houd de knop  3 seconden ingedrukt, het scherm wordt ontgrendeld en je hoort een 
piep. De huidige temperatuur knippert en het apparaat gaat in de stand-bymodus.

3  Als het apparaat in de stand-bymodus staat, drukt u eenmaal op de knop SeT om de 
temperatuur in te stellen. De weergegeven temperatuur begint te knipperen. Houd de + 
of - knoppen ingedrukt om de temperatuur in te stellen (van 00,0ºC tot 90,0ºC) volgens het 
recept. Druk nogmaals op de SeT-knop om de gewenste temperatuur op te slaan en naar de 
kooktijd te gaan.

4  De weergegeven uren gaan knipperen. Druk op + of - om de uren in te stellen (van 00 tot 
99). Druk nogmaals op de SeT-knop om de nieuwe tijd op te slaan en naar minuten te gaan.

5  De weergegeven minuten gaan knipperen. Druk op + of - om de minuten in te stellen 
(van 00 tot 59). Druk nogmaals op de SeT-knop om de nieuwe minuten op te slaan.

6  Het apparaat keert terug naar de stand-bymodus, waar de huidige temperatuur wordt 
weergegeven. Als u iets moet wijzigen, drukt u gewoon nogmaals op SeT.

7  Houd de SeT-knop 3 seconden ingedrukt om Celsius of Fahrenheit te selecteren.
De standaard temperatuur van het apparaat is 60ºC.

8  Als u de toetsen minstens 6 seconden niet aanraakt, keert het apparaat terug naar 
de stand-bymodus. Als u klaar bent met alle instellingen, drukt u op de knop   om 
de bediening te starten. U hoort 4 piepjes en het apparaat start. Wanneer de huidige 
watertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, begint het aftellen. Tegelijkertijd 
klinkt het alarm vier keer om aan te geven dat het apparaat klaar is om de verzegelde zak 
met uw kookingrediënten onder te dompelen. renheit. 

9  Wanneer de timer 00:00 bereikt, stopt het apparaat met verwarmen, maar het display 
blijft 3 minuten aan en piept terwijl de huidige temperatuur op het display knippert. 
Na 3 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

OPMERKING: Als tijdens het koken de watertemperatuur 2 graden of meer onder de ingestelde 
temperatuur zakt, begint het apparaat het weer op te warmen en klinkt er een alarmsignaal als 
de watertemperatuur gelijk is aan de temperatuur die in het recept is ingesteld.

GEBRUIKSAANWIJZING
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OPMERKING: Als u tijdens het gebruik op de instelknop drukt, kunt u alleen de ingestelde 
temperatuur controleren, maar kunt u geen instellingen uitvoeren. Als u wijzigingen in 
temperatuur of tijd moet aanbrengen, drukt u eerst op de knop om het apparaat te stoppen. 
De temperatuur begint te knipperen en u kunt de aanpassingen herhalen volgens de voorgaande 
stappen.

10  Houd de knop  f 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

OPMERKING: Het apparaat heeft de functie van temperatuurkalibratie. Houd de SET-knop en 
de AAN / UIT-knop    5 seconden ingedrukt. De huidige temperatuur begint te knipperen. 
Druk op de + of - knoppen om de temperatuur te kalibreren en bevestig de kalibratie door op 
de instelknop te drukken. als er geen knop wordt ingedrukt, wordt automatisch na 5 seconden 
bevestigd.

INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING
DOWNLOAD DE “SMART COOK” -APP

A- Verbind de MC-SV1 WiFi met uw lokale Wi-Fi-netwerk (“AP-Modus”)
OPMERKING: De “Ap-Modus” is de modus die de verbinding van de apparatuur met elke 
router op de markt die ten minste één 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk uitzendt, garandeert.

OM DE VERBINDING IN DE “AP-MODUS” TE STARTEN, GAAT U ALS VOLGT TE 
WERK:
1  De smartphone moet eerder zijn verbonden met een wifi-netwerk van 2,4 GHz. Als u 

bent verbonden met een netwerk met een naam die eindigt op “_pLUS” of “_5G”, verbreek 
dan de verbinding omdat het bekende namen zijn van 5Ghz-netwerken en de MC-SV1 WiFi 
kan geen verbinding maken met dat soort netwerken.

Hoewel de MC-SV1 WiFi handmatig te gebruiken is via de 
touch controls, is het mogelijk om hem op afstand te bedienen 
vanaf een smartphone of tablet, hiervoor hebben we de 
officiële MakeCuisine Smart Cook app waar je een uitgebreid 
assortiment aan automatische recepten in de cloud hebt die 
letterlijk met “slechts één aanraking” kan worden gekookt.

De “Smart Cook” -app van MakeCuisine kan worden 
gedownload via de app store of door de QR-code ernaast te scannen.

De app kan zonder registratie worden gebruikt, maar we raden u aan om u te registreren om 
optimaal gebruik te kunnen maken van de functies.

GEBRUIKSAANWIJZING
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2  Om het eerste apparaat toe te voegen, drukt u op de knop 
Toestel Toevoegen . Als je al een apparaat hebt toegevoegd, moet je 

het pictogram +  in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm 
van de app gebruiken om het nieuwe toe te voegen.
Klik op het producttype “MakeCuisine Thermocooker
MC-SV1 WiFi ”. Het venster verandert dan en toont u de naam 
van het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone is verbonden 
(in iOS moet u mogelijk de SSID-naam van het netwerk 
handmatig invoeren) en wordt u gevraagd het wachtwoord voor 
dat netwerk in te voeren om u te registreren de MC-SV1 WiFi 
ertegen. 
OPMERKING: Als u op iOS geen locatietoestemming verleent, 
moet u ook de netwerknaam invoeren.

3  Nadat u het wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk heeft 
ingevoerd en op Volgende heeft geklikt, verschijnt een scherm 
met de melding “Reset het apparaat”.
Klik op dit scherm op de tekst “EZ-Modus” in de 
rechterbovenhoek en selecteer door op de optie “AP-Modus” te 
drukken.

4  Volg de instructies die op het mobiele scherm verschijnen om 
de MC-SV1 WiFi te resetten en deze in de “AP-Modus” -modus 
te zetten (1 keer knipperen per seconde).

5  Volg de instructies als het Wi-Fi-pictogram op het scherm van 
het apparaat langzaam knippert (1 keer knipperen per seconde) 
van de mobiele telefoon om de smartphone te verbinden met de 
Wi-Fi-netwerk gegenereerd door de MC-SV1 WiFi zelf
 (“SmartLife-XXXX”).

6  Wanneer de smartphone is verbonden met het WiFi- netwerk 
van de MC-SV1 WiFi zelf (er verschijnt een waarschuwing dat 
het Wi-Fi-netwerk geen internetverbinding heeft, negeer dit), 
druk dan op de “terug” -knop op de smartphone ( Android) of ga 
terug om de “Smart Cook” -applicatie (iOS) opnieuw te starten.

7  De app zal het proces automatisch voortzetten en als het 
klaar is, kunt u de naam van het apparaat wijzigen voordat u het aan het hoofdscherm toevoegt.

INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING
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B- Verbind de MC-SV1 WiFi met uw lokale Wi-Fi-netwerk 
(“EZ-Modus”)
OPMERKING: “eZ-Modus” is niet compatibel met alle routers op de markt. Als u het apparaat 
niet aan uw Wi-Fi-netwerk kunt toevoegen met “eZ-Modus”, gebruik dan “Ap-Modus”.

OM DE VERBINDING IN DE “EZ-MODUS” TE STARTEN, GAAT U ALS VOLGT TE 
WERK:
1  De smartphone moet eerder zijn verbonden met een 2,4 

GHz Wi-Fi-netwerk. Als u bent verbonden met een netwerk 
met een naam die eindigt op “_pLUS” of “_5G”, verbreek dan 
de verbinding omdat het bekende namen zijn van 5Ghz-
netwerken en de MC-SV1 WiFi kan geen verbinding maken 
met dat soort netwerken.
2  Om het eerste apparaat toe te voegen, drukt u op de knop 
Toestel Toevoegen . Als u al een apparaat heeft toegevoegd, 

moet u het pictogram +  in de rechterbovenhoek van het 
hoofdscherm van de app om de nieuwe toe te voegen.

3  Het venster verandert dan en toont u de naam van het Wi-
Fi-netwerk waarmee uw smartphone is verbonden en vraagt   
u om het wachtwoord in te voeren zodat het naar de MC-SV1 
WiFi . Klik op Volgende om het wachtwoord op te slaan.  

4  Volg de instructies op het scherm om het MC-SV1 WiFi en 
controleer of de Wi-Fi-LeD snel knippert (2 keer per seconde). 

5  Het scherm toont de rest van het proces, dat automatisch 
zal verlopen, en als het klaar is, zal het apparaat verschijnen in 
het hoofdmenu van de applicatie.
Als de timer afloopt en het apparaat nog steeds niet registreert op uw Wi-Fi-netwerk, toont 
de app u een scherm waarin u op de knop “Schakel over naar de koppelingsmodus” kunt 
drukken om de modus “AP-Modus” te proberen.

TYPISCHE OORZAKEN VAN PROBLEMEN BIJ VERBINDING MET LOKALE WI-FI
1. Controleer of de Wi-Fi-led in de juiste modus knippert: Als de led niet goed knippert, kunt 
u hem niet verbinden met uw Wi-Fi-netwerk
 Snel - 2 keer knipperen / seconde → EZ-Modus verbinding
                 Langzaam - 1 keer knipperen / seconde → AP-Modus verbinding

INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING
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2. Controleer of u het apparaat aansluit op een 2,4 GHz WI-FI-netwerk en of het
MC-SV1 WiFi bevindt zich op een locatie met een goede dekking.
OPMERKING: Sommige routers met Wi-Fi 802.11AC (zoals Mitrastar-apparaten van Movistar) 
hebben instellingen die niet compatibel zijn met de “eZ-Modus”. U moet in plaats daarvan “Ap-Modus” 
gebruiken of het 5 Ghz wifi-netwerk van de router tijdelijk uitschakelen (meestal heeft de naam 
eindigend op ‘_pLUS’ of ‘_5G’). Zodra de MC-SV1 WiFi is gekoppeld, kunt u uw 5 Ghz wifi-netwerk 
opnieuw activeren.

3. Zorg ervoor dat u uw wifi-wachtwoord bij de hand en schriftelijk heeft. Het is heel 
gemakkelijk om een   verkeerd wachtwoord in te typen als het ingewikkeld is. Het 
oogpictogram aan het einde van het veld geeft het wachtwoord weer.

4. Als het registratieproces van het apparaat te lang duurt (of onbeheerd wordt 
achtergelaten), keert het apparaat na 3 minuten automatisch terug naar de slaapstand (met 
alle LeD’s uit). Om het registratieproces te hervatten, drukt u gedurende 3 seconden op de 
Wi-Fi-knop op de MC-SV1 WiFi om deze opnieuw te activeren (hij start standaard in de 
“eZ-Modus”, u moet nogmaals 3 seconden op de knop drukken om verandering in “Ap-
Modus”).

WANNEER HET APPARAAT REEDS IN DE APP IS GEREGISTREERD 
Nadat het apparaat is geregistreerd, raakt u de apparaatnaam aan in het hoofdscherm 
van de app om het menu te openen. Het beginscherm dat 
overeenkomt met de modus “Handmatige Modus” wordt 
weergegeven, druk vervolgens op de knop  linksonder om 
het apparaat in te schakelen en in staat om het te gebruiken.
In “Handmatige Modus” kunt u uw eigen waarden instellen en 
beginnen met koken door op de knop “START” te drukken.
Als het water op temperatuur is, laat het apparaat vier tonen 
horen en begint de timer met aftellen. Het is tijd om het 
verpakte voedsel te introduceren.
Als het koken klaar is, laat het apparaat een onderbroken toon 
horen totdat het wordt uitgeschakeld of totdat er 3 minuten 
zijn verstreken, waarna het zichzelf uitschakelt.
Als u daarentegen een van de recepten wilt maken die eerder 
in de app zijn geladen, vindt u ze in de Receptenbalk in de 
optie “Cloud Recept”. Wanneer u “Cloud Recept” selecteert, 

INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING
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verschijnen de verschillende categorieën waarin de recepten 
zijn georganiseerd.
Het is alleen een kwestie van de categorie selecteren die ons 
interesseert en daarin het recept dat we het leukst vinden.
Volg de instructies om het recept te maken.
Als u een ander recept wilt selecteren, navigeer dan door het 
schermmenu naar het nieuwe recept, druk op “BeGIN” om het 
uit te voeren, of ga terug naar “Receptbalk” → “Handmatige 
Modus” om het apparaat uit te schakelen.

1. HeT AppARAAT GAAT NIeT AAN - Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten 
op een geaard stopcontact. Controleer of het netsnoer niet gescheurd of gerafeld is en of 
er stroom op het stopcontact staat. Het scherm moet worden ingeschakeld en informatie 
weergeven.
2. eR VeRSCHIJNT eeN FOUTMeLDING Op HeT SCHeRM:
E01: Open circuit → Neem contact op met de klantenservice.
E02: Kortsluiting in het apparaat → Neem contact op met de klantenservice.
E03: Laag waterniveau → Het apparaat geeft een alarm af als het waterpeil daalt het MIN-
niveau, hetzij als gevolg van verdamping of omdat het apparaat is verdreven of verplaatst 
van zijn positie. Voeg meer water toe aan de container of plaats het apparaat er goed in het 
water en het zal automatisch gaan werken.
E04: Probleem met de waterpomp → Neem contact op met de klantenservice.

PROBLEEMOPLOSSEN

1  Zet het apparaat in een pan en vul de 
pan met water tot aan het “Maximum” 
niveau dat op het apparaat is aangegeven.
2  Stel de temperatuur van het apparaat in 

op 70ºC of 158ºF.
3  Voeg 5 g citroenzuurpoeder (food 

grade) toe voor elke liter water in de pot.

REINIGING Als u het apparaat veel gebruikt, moet u het ontkalken elke maand of 
vaker in gebieden met hard water.

4  Laat het water 20 minuten circuleren 
nadat het een temperatuur van 70ºC of 
158ºF heeft bereikt.
5  Schakel het apparaat uit en trek de 

stekker uit het stopcontact.
6  Als het apparaat is afgekoeld, spoel de 

bodem dan af met koud water en droog het 
af voordat u het opbergt.

INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING
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GARANTIE

VOORZICHTIGHEID

• Het apparaat voor huishoudelijk gebruik dat onder deze garantie valt, is vervaardigd 
in overeenstemming met de standaard kwaliteitsnormen en heeft de overeenkomstige 
goedkeuringstests doorstaan.
• Het apparaat heeft een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de levering. In het geval van een 
defect of fabricagefout tijdens die periode, kunt u, onder de voorwaarden en deadlines die hiervoor 
zijn bepaald door de garantiewetten bij de verkoop van consumptiegoederen in uw land, het 
recht uitoefenen om het apparaat te repareren of te vervangen. Hiervoor dient u de factuur of 
het afleverbewijs van het apparaat te bewaren. In elk geval worden de voorwaarden en rechten 
waarnaar in dit gedeelte wordt verwezen, geregeld door de huidige wetgeving die te allen tijde in 
uw land van toepassing is.
• Vervanging als gevolg van een defect aan het apparaat of een onderdeel ervan houdt geen 
verlenging van de garantie in.
• Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik in een commerciële 
of industriële omgeving (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: bars, restaurants, enz ...) vervalt de 
garantie.
• Bij levering via een specifieke overeenkomst wordt de garantie toegepast op basis van het 
hoofdcontract.
• Deze garantie kan niet opnieuw worden verstrekt.
• Storingen die in het apparaat ontstaan   als gevolg van verkeerd gebruik of een slechte behandeling 
zijn uitgesloten.
• Storingen veroorzaakt door catastrofale oorzaken (brand, overstromingen ...), atmosferische 
invloeden, stoten en vallen zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

LeT Op De fabrikant en verkoper wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel, 
materiële schade of verlies, direct, indirect of incidenteel, als gevolg van onjuiste aansluiting, misbruik, 
onjuist onderhoud of verwaarlozing van dit product.

Heeft u hulp nodig bij een kwestie met betrekking tot uw product  ?
Stuur een email: customerservice@makecuisine.com

Productprestaties Bestellingen in onze online winkel Technische service en garantieverlenging

CE-conformiteit
Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de huidige regelgeving en is gebouwd volgens 
de laatste veiligheidsnormen.
De Ce-markering geeft aan dat dit product voldoet aan alle voorschriften die ermee verband houden.
- elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn eMC 2014/30 / eU
- LVD Laagspanningsrichtlijn 2014/35 / eU
- RoHS-richtlijn 2011/65 / eU
- WIFI-normen

Het symbool van de container met het kruis op het apparaat betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur 
moet worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelingscentra en dat de verwerking ervan gescheiden moet zijn 
van die van het stedelijk afval.

NA VERKOOP ONDERSTEUNING
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