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VIKTIGE BESKYTTELSER
Sous-Vide-apparatet ditt lager mat med strøm. Når du bruker den, må du følge 
grunnleggende sikkerhetsregler.

LES ALLE INSTRUKSJONER
• Benkeplater i marmor eller syntetisk tåler ikke varmen som genereres av apparatet. 
Plasser kokekaret på en annen overflate for å unngå skader.

• Ikke bruk skjøteledninger. Bruk aldri apparatet med en skadet ledning eller støpsel.
Bruk bare riktig jordede stikkontakter.

• Ikke senk apparatet i vann under MIN- eller MAX-merkingen på søylen i rustfritt stål. 
Koble apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk og før rengjøring.
La den avkjøles før du setter på eller tar av deler.

• Fare for forbrenning - Kokekar, deler av utstyr i rustfritt stål og matposer blir varme når de 
er i bruk. Bruk stekeovn eller ovntang når du håndterer dem, og la beholderen eller gryten 
avkjøles før du tømmer vannet.

• Dette apparatet er til innendørs bruk. Ikke bruk den utenfor. Ikke demonter den. 
Følg alle advarselsmerker. Ikke fjern advarseletikettene. Rengjør alle delene grundig før du 
bruker apparatet for første gang.

• Fest apparatet godt ved å holde det på siden av bollen, gryten eller beholderen.
Plasser beholderen på en flat overflate for å unngå søl og tipping. Ikke plasser enheten på 
en komfyr eller i en ovn.

• Ikke bruk avionisert vann (DI-vann).

• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere om den elektriske installasjonen i ditt hjem 
samsvarer med merketiketten på apparatet. Ikke bruk dette apparatet i noe annet elektrisk 
system enn spenningen: 220V-240V / 50Hz-60Hz.

• Ikke la barn bruke og leke med dette apparatet. Oppbevar apparatet og ledningen 
utilgjengelig for barn.

• Ikke bruk apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis det fungerer feil eller 
har en feil. Ta den med til nærmeste autoriserte servicesenter for inspeksjon, reparasjon 
eller justering.

• Ikke la overflødig ledning henge over kanten på bordet, benken eller berøre varme 
overflater.

• Slå av apparatet og koble det fra stikkontakten før du bytter tilbehør eller berører deler 
som beveger seg når det brukes.
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• Når det oppstår en unormal forstyrrelse i strømnettet, kan det oppstå feil på apparatet 
eller redusert ytelse. Koble den fra strømmen en stund for å gjenopprette driften.

• Dette apparatet må ikke brukes av personer med nedsatt fysisk eller sensorisk kapasitet, 
mangel på erfaring, modenhet eller kunnskap, unntatt når det er en person som er ansvarlig 
for deres sikkerhet som fører tilsyn med og instruerer dem i bruken av apparatet. 
Dette apparatet er ikke et leketøy, ikke la barn bruke det som sådan. Hvis et barn skal bruke 
utstyret, må det overvåkes nøye.

• Dette apparatet er ment å brukes i husholdningsapplikasjoner og lignende applikasjoner 
som:
- Spesielle hjem og kontorer for personlig bruk;
- Landsteder;
- Av klienter på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- miljøer av typen “Bed & Breakfast”.

• Hvis apparatet ved et uhell faller ned i vannbeholderen, må du først koble det fra, deretter 
fjerne det fra beholderen, fjerne vannet fra apparatets overflate og plassere det på et tørt 
sted. Du må vente til den har tørket helt før du kan bruke den igjen.

FORSIKTIG: Dette apparatet er kun beregnet på bruk med vann. Lagre 
disse instruksjonene for fremtidig referanse.

INNHOLD

INTRODUKSJON
BRUKSANVISNING TERMOCOOKER
INSTRUKSJONER FOR WIFI-TILKOBLING
FELLESPROBLEMER OG LØSNINGENE
RENGJØRING
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NøYE FøR DU BRUKER APPARATET.

VIKTIGE BESKYTTELSER
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INSTRUKSJONER FOR BRUK

Trinn 1. Hold toppen av griperen og plasser stålsøylen i 
beholderen eller potten.

Trinn 2. Slipp griperen når stålsøylen er satt til riktig dybde. 
enheten forblir fast i beholderen eller gryten.

VIKTIG: MC-SV1 WiFi-enhet må installeres i containere som er 
minst 180 mm dype.

Trinn 3. Fyll beholderen eller gryten med vann. Vannnivået 
skal være mellom MAX og MIN-merkene. Vannnivået vil stige 
når du senker maten i beholderen. Så ikke fyll det for mye fra 
begynnelsen. Du vil vite at du har riktig mengde hvis vannet 
stiger til det er nær MAX-merket uten å overskride det når du 
introduserer maten.

MERKNAD: Når vanntemperaturen øker, vil vannet begynne å fordampe.
Apparatet er utstyrt med en alarm som indikerer om vannstanden synker for lavt.
Hvis vannstanden synker under MIN-merket, slutter apparatet å fungere automatisk.
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1  Koble apparatet til stikkontakten. Du vil høre et pip, knappen  og driftslysene lyser i 
ett sekund og slår seg deretter av (driftslysene er alle blå).

2  Trykk og hold inne knappen  i 3 sekunder, skjermen låses opp og du hører et pip. Den 
nåværende temperaturen vil blinke, og apparatet vil gå i standby-modus.

3  Når apparatet er i standby-modus, trykker du SeT knappen en gang for å stille 
temperaturen. Temperaturen som vises vil begynne å blinke. Trykk og hold + eller - 
knappene for å stille temperaturen (fra 00,0ºC til 90,0ºC) i henhold til oppskriften. Trykk på 
SeT-knappen igjen for å lagre ønsket temperatur og gå til koketid.

4  Timene som vises vil blinke. Trykk på + eller - knappene for å stille timer (fra 00 til 99).
Trykk på SeT-knappen igjen for å lagre den nye tiden og gå til minutter.

5   De viste minuttene vil blinke. Trykk på + eller - knappene for å stille minutter (fra 00 til 
59). Trykk på SeT-knappen igjen for å lagre de nye minuttene.

6  Apparatet vil gå tilbake til standby-modus, der den nåværende temperaturen vises. 
Hvis du trenger å gjøre noen endringer, trykker du bare på SeT igjen.

7  Trykk og hold inne SeT-knappen i 3 sekunder for å velge Celsius eller Fahrenheit.
Apparatets standard temperatur er 60ºC.

8  Hvis du ikke berører knappene i minst 6 sekunder, vil apparatet gå tilbake til standby-
modus. Når du er ferdig med alle innstillingene, trykker du på knappen  for å starte 
driften. Du hører fire pip, og apparatet starter. Når den nåværende vanntemperaturen når 
den innstilte temperaturen, starter nedtellingen. Samtidig høres alarmen fire ganger for å 
indikere at apparatet er klart til å senke den forseglede posen med matlagingsingrediensene.

9  Når timeren når 00:00, vil apparatet slutte å varme, men displayet vil forbli på og piper 
i 3 minutter mens den nåværende temperaturen blinker på displayet. etter 3 minutter slås 
apparatet av automatisk.

MERKNAD: Hvis vanntemperaturen synker 2 grader eller mer under den innstilte 
temperaturen under tilberedningen, vil apparatet begynne å varme det opp igjen, og alarmen 
piper når vanntemperaturen er lik den som er angitt i oppskriften.

INSTRUKSJONER FOR BRUK
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MERKNAD: Når du trykker på innstillingsknappen, kan du bare kontrollere den innstilte 
temperaturen, men du vil ikke gjøre noen innstillinger. Hvis du trenger å gjøre endringer i 
temperatur eller tid, må du først trykke på knappen for å stoppe apparatet. Temperaturen vil 
begynne å blinke, og du kan gjenta justeringene i henhold til de forrige trinnene.

10  Trykk og hold inne knappen  i 3 sekunder for å slå av apparatet.

MERKNAD: Apparatet har funksjonen temperaturkalibrering. Trykk og hold inne SET-
knappen og PÅ / AV-knappen   i 5 sekunder. Gjeldende temperatur begynner å blinke. 
Trykk på + eller - knappene for å kalibrere temperaturen, og bekreft kalibreringen ved 
å trykke på innstillingsknappen. Hvis du ikke trykker på ingen knapp, vil den bekrefte 
automatisk etter 5 sekunder.

INSTRUKSJONER FOR WIFI-TILKOBLING
LAST NED “SmART COOK” -APPEN

A- Koble mC-SV1 WiFi til ditt lokale Wi-Fi-nettverk (“AP-modus”)

MERKNAD: “AP-modus” er modusen som garanterer tilkobling av utstyret til en hvilken som 
helst ruter på markedet som kringkaster minst ett 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk.

FOR å STARTE TILKOBLINGEN I “AP-MODUS”, FORTSETT SOM FØLGER:
1  Smarttelefonen må tidligere være koblet til et WI-FI-nettverk 2,4 GHz. Hvis du er 

koblet til et nettverk med et navn som slutter på “_PLuS” eller “_5G”, må du koble fra det 
fordi det er velkjente navn på 5 GHz-nettverk og MC-SV1 WiFi ikke kan koble til disse 
nettverkstypene.

Selv om MC-SV1 WiFi kan brukes manuelt gjennom 
berøringskontrollene, er det mulig å betjene den eksternt fra 
en smarttelefon eller et nettbrett, for dette har vi den offisielle 
MakeCuisine Smart Cook-appen hvor du har et omfattende 
utvalg av automatiske oppskrifter i skyen. som kan tilberedes 
bokstavelig talt med “bare ett trykk”.

MakeCuisines “Smart Cook” -applikasjon kan lastes ned fra 
appbutikken eller ved å skanne QR ved siden av.

Appen kan brukes uten registrering, men vi anbefaler deg å registrere deg for å dra full nytte 
av funksjonene.

INSTRUKSJONER FOR BRUK
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2  For å legge til den første enheten, trykk på knappen 
Legg til enhet . Hvis du allerede har lagt til noen enhet, må du 

bruke ikonet +  øverst til høyre på appskjermbildet for å legge 
til den nye.
Klikk på produkttypen “MakeCuisine Thermocooker
MC-SV1 WiFi ”. Vinduet vil da endres, viser navnet på Wi-
Fi-nettverket, smarttelefonen din er koblet til (i iOS må du 
kanskje skrive SSID-navnet til nettverket manuelt) og be deg 
om å oppgi passordet for det nettverket for å registrere 
MC-SV1 WiFi mot det.
MERKNAD: Hvis du ikke gir posisjonstillatelse på iOS, må du 
også oppgi nettverksnavnet.

3  etter å ha tastet inn passordet for Wi-Fi-nettverket 
og klikket på Neste, vises et skjermbilde som indikerer 
“Tilbakestill enheten”.
På denne skjermen klikker du på teksten “EZ-modus” i øvre 
høyre hjørne og velger ved å trykke “AP-modus” -alternativet.

4  Følg instruksjonene som vises på mobilskjermen for å 
tilbakestille MC-SV1 WiFi og sette den i “AP-modus” -modus 
(1 blink per sekund).

5  Når Wi-Fi-ikonet på skjermen til apparatet blinker sakte (1 
blink per sekund), følg instruksjonene av mobiltelefonen for å 
koble smarttelefonen til Wi-Fi-nettverk generert av selve 
MC-SV1 WiFi (“SmartLife-XXXX”).

6  Når smarttelefonen er koblet til Wi-Fi-nettverket til selve 
MC-SV1 WiFi (det vises en advarsel om at Wi-Fi-nettverket 
ikke har internettforbindelse, ignorer det), trykk på “tilbake” 
-knappen på smarttelefonen ( Android) eller gå tilbake for å 
starte “Smart Cook” -appen (iOS) igjen.

7  Appen fortsetter prosessen automatisk, og når den er 
ferdig, kan du endre navnet på enheten før du legger den til 
hovedskjermen.

INSTRUKSJONER FOR WIFI-TILKOBLING
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B- Koble mC-SV1 WiFi til ditt lokale Wi-Fi-nettverk (“EZ-modus”)
MERKNAD: “eZ Mode” er ikke kompatibel med alle rutere på markedet. Hvis du ikke kan 
legge enheten til Wi-Fi-nettverket ditt med “eZ-modus”, bruk “AP-modus” i stedet.

FOR å STARTE TILKOBLINGEN I “EZ-MODUS”, GJØR DU SLIK:
1  Smarttelefonen må tidligere være koblet til et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. Hvis du er 

koblet til et nettverk med et navn som slutter på “_PLuS” eller “_5G”, må du koble fra det 
fordi de er velkjente navn på 5 GHz-nettverk, og MC-SV1 WiFi kan ikke koble til disse 
nettverkstypene.
2  For å legge til den første enheten, trykk på knappen
Legg til enhet . Hvis du allerede har lagt til en enhet, må du 

bruke den ikonet +  øverst til høyre på hovedskjermen til 
appen for å legge til den nye.

3  Vinduet endres, viser navnet på Wi-Fi-nettverket 
smarttelefonen din er koblet til og ber deg om å oppgi 
passordet slik at det kan sendes til MC-SV1 WiFi. 
Klikk Neste for å lagre passord.

4  Følg instruksjonene på skjermen for å tilbakestille
MC-SV1 WiFi og bekreft at Wi-Fi-LeD-en blinker raskt I
(2 ganger per sekund).

5  Skjermen viser resten av prosessen, som vil være 
automatisk, og når den er ferdig, vises enheten i hovedmenyen 
til applikasjonen.
Hvis tidtakeren går tom og enheten fremdeles ikke registrerer 
seg på Wi-Fi-nettverket, vil appen vise deg et skjermbilde der 
du kan trykke på “Bytt sammenkoblingsmodus” -knappen for 
å prøve “AP-modus”.

TYPISKE ÅRSAKER TIL SPøRSmÅL VED KOBLING TIL LOKAL WI-FI
1. Kontroller at Wi-Fi-ledningen blinker i riktig modus: Hvis lysdioden ikke blinker riktig, vil 
du ikke kunne koble den til WI-FI-nettverket.
  Rask - 2 blink / sekund → EZ-modus tilkobling
  Sakte - 1 blink / sekund → AP-modus tilkobling

INSTRUKSJONER FOR WIFI-TILKOBLING
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2. Sjekk at du kobler enheten til et 2,4 GHz WI-FI-nettverk og at MC-SV1 WiFi er et sted 
med god dekning.
MERKNAD: Noen rutere med Wi-Fi 802.11AC (for eksempel Mitrastar-enheter fra Movistar) har 
innstillinger som er inkompatible med “eZ-modus” -modus. Du må bruke “AP-modus” i stedet eller 
midlertidig deaktivere ruterenes 5 GHz-Wi-Fi-nettverk (vanligvis har navnet sitt en slutt på “_PLuS” eller 
“_5G”). Når MC-SV1 WiFi er paret, kan du aktivere 5 GHz WI-FI-nettverket på nytt.

3. Forsikre deg om at du har WI-FI-passordet ditt hendig og skriftlig. Det er veldig enkelt 
å skrive inn feil passord når det er komplisert. øyeikonet på slutten av feltet avslører 
passordet.

4. Hvis enhetsregistreringsprosessen tar for lang tid (eller ikke blir overvåket), vil enheten 
automatisk gå tilbake til hvilemodus (med alle lysdiodene av) etter 3 minutter.
For å gjenoppta registreringsprosessen, trykk på Wi-Fi-knappen på MC-SV1 WiFi i 3 
sekunder for å aktivere den på nytt (den starter som standard i “eZ-modus”, du må trykke på 
knappen igjen i ytterligere 3 sekunder for å endring i “AP-modus”).

WHEN THE DEVICE IS ALREADY REGISTERED IN THE APP 
Når enheten er registrert, berører du apparatets navn på appens hovedskjerm for å åpne 
menyen. Startskjermbildet som tilsvarer “Manuell justering” -modus vises, og trykk deretter 
på knappen  nederst til venstre for å slå på utstyret og være 
i stand til å bruke den.

I “Manuell Modus” kan du stille inn dine egne verdier og starte 
tilberedningen ved å trykke på “START” -knappen.

Når vannet når temperaturen, vil apparatet avgi fire toner, og 
tidtakeren begynner å telle ned. Det er på tide å introdusere 
den pakkede maten.

Når tilberedningen er ferdig, vil utstyret avgi en 
intermitterende tone til den er slått av eller til det har gått 3 
minutter, og da slår den seg av.

Hvis du derimot ønsker å lage noen av oppskriftene som 
tidligere er lastet i appen, finner du dem i oppskriftslinjen, i 
alternativet “Skyoppskrift”. Når du velger “Skyoppskrift”, vises 
de forskjellige kategoriene som oppskriftene er organisert i.

INSTRUKSJONER FOR WIFI-TILKOBLING
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Det handler bare om å velge kategorien som interesserer oss 
og i den oppskriften vi liker best.

For å lage oppskriften, følg bare instruksjonene.

Hvis du vil velge en annen oppskrift, kan du navigere gjennom 
skjermmenyen til den nye oppskriften, trykke “START” for å 
utføre den, eller gå tilbake til “Oppskriftslinje” → “Manuell 
Innstilling” for å slå av enheten.

1. APPARATeT SLÅS IKKe PÅ - Forsikre deg om at apparatet er riktig koblet til et jordet 
stikkontakt. Kontroller at strømledningen ikke er revet eller flosset, og at det er strøm ved 
stikkontakten. Skjermen skal slå på og vise informasjon.

2. eN FeIL VISeS PÅ SKjeRMeN:

E01: Åpen krets → Kontakt kundesupport.

E02: Kortslutning i enheten → Kontakt kundeservice.

E03: Lav vannstand → Apparatet vil avgi en alarm når vannstanden synker under
   MIN-nivået, enten på grunn av fordampning eller fordi apparatet har blitt løsnet eller
   fordrevet fra sin posisjon. Tilsett mer vann i beholderen eller plasser apparatet godt i
   vannet, og det vil begynne å fungere automatisk.

E04: Problem med vannpumpen → Kontakt kundeservice.

FEILSøKING

1  Sett apparatet i en gryte og fyll gryten 
med vann opp til “Maksimum” -nivået som 
er angitt på apparatet.
2  Still inn temperaturen på apparatet til 

70°C eller 158°F.
3  Tilsett 5 g sitronsyre i pulverform 

(matkvalitet) for hver liter vann i potten.

RENGJøRING Hvis du bruker hyppig apparatet, bør avkalking gjøres hver måned 
eller oftere i områder med hardt vann.

4  La vannet sirkulere i 20 minutter etter 
at det har nådd en temperatur på 70°C 
eller 158°F.
5  Slå av og trekk ut stikkontakten.
6  Når apparatet er kjølig, skyll du 

bunnen med kaldt vann og tørk den før du 
oppbevarer den.

INSTRUKSJONER FOR WIFI-TILKOBLING
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GARANTI

FORSIKTIGHET

• Apparatet til husholdningsbruk som dekkes av denne garantien er produsert i samsvar med 
standard kvalitetsstandarder og har bestått tilsvarende godkjenningstester.
• Apparatet har en lovlig garanti på 2 år fra levering. I tilfelle en sammenbrudd eller produksjonsfeil 
i løpet av denne perioden, kan du utøve retten til å reparere eller erstatte enheten under de 
betingelser og frister som er angitt for det i garantilovene ved salg av forbruksvarer i ditt land. 
For dette må du oppbevare fakturaen eller leveringsbeviset for enheten. I alle fall vil vilkårene og 
rettighetene som er referert til i dette avsnittet bli regulert av gjeldende lovgivning som til enhver 
tid gjelder i ditt land.
• utskifting på grunn av svikt i enheten eller deler av den innebærer ikke en utvidelse av garantien.
• Dette produktet er kun til husholdningsbruk. Hvis den brukes i et kommersielt eller industrielt 
miljø (for eksempel, men ikke begrenset til: barer, restauranter osv.), er garantien ugyldig.
• I tilfelle levering via en spesifikk avtale, vil garantien bli brukt basert på hovedkontrakten.
• Denne garantien kan ikke gis ut på nytt.
• Feil som oppstår i apparatet som følge av misbruk eller dårlig behandling er utelukket.
• Feil forårsaket av katastrofale årsaker (brann, flom ...), atmosfære, slag og fall er også unntatt fra 
garantien.

Produsenten og selgeren fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for personskade, skade på eiendom eller 
tap, enten direkte, indirekte eller tilfeldig, som et resultat av feil tilkobling, misbruk, feil vedlikehold eller 
forsømmelse av dette produktet.

Trenger du hjelp med noe som er relatert til produktet ditt  ?
Send en epost: customerservice@makecuisine.com

Produktytelse Bestillinger i vår nettbutikk Teknisk service og garantiutvidelse

CE-samsvar
Dette produktet er produsert i samsvar med gjeldende regelverk og er bygget med de nyeste 
sikkerhetsstandardene.
Ce-merket sertifiserer at dette produktet overholder alle forskrifter knyttet til det.
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet eMC 2014/30 / eu
- LVD lavspenningsdirektiv 2014/35 / eu
- RoHS-direktiv 2011/65 / eu
- WIFI-standarder

Symbolet på beholderen med korset, funnet på apparatet, betyr at når apparatet når slutten av levetiden, må det føres til 
de angitte innsamlingssentrene, og behandlingen må være atskilt fra byavfallet.

ETTER SALGSSTøTTE



www.makecuisine.com

sales@makecuisine.com


