
SOUS-VIDE RONER

Version 1.0

Instrukcja obsługi

THERMOCOOKER MC-SV1 WiFi



PL

72

WAŻNI OCHRONIARZE
Twoje urządzenie Sous-Vide gotuje przy użyciu energii elektrycznej. Zawsze, gdy go 
używasz, musisz przestrzegać podstawowych środków ostrożności.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Marmurowe lub syntetyczne blaty nie są w stanie wytrzymać ciepła wytwarzanego przez 
urządzenie. Naczynie do gotowania ustawić na innej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń.
• Nie używaj przedłużaczy. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub 
wtyczką. Używaj tylko prawidłowo uziemionych gniazdek elektrycznych.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie poniżej oznaczenia MIN lub MAX na kolumnie ze stali 
nierdzewnej. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.
Pozwól mu ostygnąć przed założeniem lub zdjęciem części.
• Ryzyko oparzenia - naczynia kuchenne, elementy wyposażenia ze stali nierdzewnej i 
torby z jedzeniem nagrzewają się podczas pracy. Używaj rękawic kuchennych lub szczypiec 
kuchennych do ich przenoszenia i pozwól pojemnikowi lub garnkowi ostygnąć przed 
opróżnieniem wody.
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na 
zewnątrz. Nie demontuj go. Przestrzegaj wszystkich etykiet ostrzegawczych. Nie usuwaj 
etykiet ostrzegawczych. Dokładnie wyczyść wszystkie części przed pierwszym użyciem 
urządzenia.
• Mocno zabezpiecz urządzenie, trzymając je z boku miski, garnka lub pojemnika. Umieść 
pojemnik na płaskiej powierzchni, aby uniknąć rozlania i przewrócenia. Nie umieszczaj 
urządzenia na kuchence ani w piekarniku.
• Nie używaj wody dejonizowanej (wody DI).
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź, czy instalacja elektryczna w Twoim 
domu jest zgodna z tabliczką znamionową na urządzeniu. Nie używaj tego urządzenia w 
żadnej innej instalacji elektrycznej niż napięcie: 220 V-240 V / 50 HZ-60 HZ.
• Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia i bawić się nim. Trzymaj urządzenie i jego 
przewód poza zasięgiem dzieci.
• Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli działa 
nieprawidłowo lub ma usterkę. Zabierz go do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu 
przeglądu, naprawy lub ponownej regulacji.
• Nie pozwól, aby nadmiar przewodu zwisał z krawędzi stołu, blatu lub dotykał gorących 
powierzchni.
• Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego przed zmianą akcesoriów lub 
dotknięciem części, które poruszają się podczas użytkowania.
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• W przypadku wystąpienia nienormalnych zakłóceń w sieci energetycznej, urządzenie 
może działać nieprawidłowo lub mieć obniżoną wydajność. Odłącz go na chwilę od 
zasilania, aby wznowić działanie.
• To urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych lub sensorycznych, bez doświadczenia, dojrzałości lub wiedzy, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje i instruuje je w 
zakresie użytkowania urządzenia. To urządzenie nie jest zabawką, nie pozwalaj dzieciom 
używać go jako takiego. W przypadku, gdy dziecko ma korzystać ze sprzętu, należy go 
bardzo uważnie nadzorować.
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
- Poszczególne domy i biura do użytku osobistego;
- Domy wiejskie;
- Przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach o charakterze mieszkalnym;
- Środowiska typu „Bed & Breakfast”.
• Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do pojemnika na wodę, należy najpierw odłączyć 
je od sieci, a następnie wyjąć z pojemnika, usunąć wodę z powierzchni urządzenia i umieścić 
w suchym miejscu. Będziesz musiał poczekać, aż całkowicie wyschnie, zanim będziesz mógł 
go ponownie użyć.

UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie z wodą. 
Prosimy zachować te instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ

WPROWADZENIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOKOOKERA
INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA WIFI
WSPÓLNE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA
CZYSZCZENIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROSImY O dOKłAdNE ZAPOZNANIE SIę Z INSTRUKCJą ObSłUGI PRZEd 
UŻYCIEm URZądZENIA.

WAŻNI OCHRONIARZE
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INSTRUKCJA UŻYCIA

Krok 1. Przytrzymaj górną część chwytaka i umieść stalową 
kolumnę w pojemniku lub garnku.
Krok 2. Zwolnij chwytak, gdy stalowa kolumna zostanie 
ustawiona na odpowiednią głębokość. Urządzenie pozostanie 
zamocowane w pojemniku lub garnku.

WAŻNE: Urządzenie MC-SV1 WiFi należy instalować w 
pojemnikach o głębokości co najmniej 180 mm.

Krok 3.  Napełnij pojemnik lub garnek wodą. Poziom wody 
powinien znajdować się między znakami MAX i MIN. Poziom wody 
podniesie się po zanurzeniu żywności w pojemniku. Dlatego nie 
przepełniaj go od samego początku. Będziesz wiedział, że masz 
odpowiednią ilość, jeśli podczas wprowadzania pokarmu woda 
podniesie się, aż zbliży się do znaku MAX, nie przekraczając go.

UWAGA: Wraz ze wzrostem temperatury wody woda zacznie parować.
Urządzenie jest wyposażone w alarm, który sygnalizuje zbyt niski poziom wody.
Jeśli poziom wody spadnie poniżej znaku MIN, urządzenie wyłączy się automatycznie.
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1  Podłącz urządzenie do gniazdka. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, przycisk  i diody leD 
pracy zaświecą się na jedną sekundę, a następnie zgasną (wszystkie diody leD pracy świecą 
się na niebiesko).
2  Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, ekran odblokuje się i usłyszysz 

sygnał dźwiękowy. Aktualna temperatura zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb 
czuwania.
3  Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij raz przycisk SeT, aby ustawić 

temperaturę. Wyświetlana temperatura zacznie migać. Naciśnij i przytrzymaj przyciski + lub 
-, aby ustawić temperaturę (od 00,0ºC do 90,0ºC) zgodnie z przepisem. Naciśnij ponownie 
przycisk SeT, aby zapisać żądaną temperaturę i przejść do czasu gotowania.
4  Wyświetlane godziny będą migać. Naciśnij przyciski + lub -, aby ustawić godziny (od 00 

do 99). Naciśnij ponownie przycisk SeT, aby zapisać nowy czas i przejść do minut.
5  Wyświetlane minuty będą migać. Naciśnij przyciski + lub -, aby ustawić minuty (od 00 

do 59). Naciśnij ponownie przycisk SeT, aby zapisać nowe minuty.
6  Urządzenie powróci do trybu czuwania, w którym wyświetlana jest aktualna 

temperatura, jeśli zajdzie potrzeba zmiany, wystarczy ponownie wcisnąć SeT.
7  Naciśnij i przytrzymaj przycisk SeT przez 3 sekundy, aby wybrać stopnie Celsjusza lub 

Fahrenheita. Domyślna temperatura urządzenia to 60ºC.
8  Jeśli przyciski nie zostaną dotknięte przez co najmniej 6 sekund, urządzenie powróci do 

trybu czuwania. Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk , aby rozpocząć 
pracę. Usłyszysz 4 sygnały dźwiękowe i urządzenie się uruchomi. Gdy aktualna temperatura 
wody osiągnie ustawioną temperaturę, rozpocznie się odliczanie. W tym samym czasie 
alarm zabrzmi cztery razy, aby wskazać, że urządzenie jest gotowe do zanurzenia 
zapieczętowanej torebki ze składnikami do gotowania.
9  Gdy minutnik osiągnie 00:00, urządzenie zatrzyma ogrzewanie, ale wyświetlacz 

pozostanie włączony i będzie emitować sygnał dźwiękowy przez 3 minuty, podczas gdy 
aktualna temperatura będzie migać na wyświetlaczu. Po 3 minutach urządzenie wyłączy się 
automatycznie.

UWAGA: Jeśli podczas gotowania temperatura wody spadnie o 2 stopnie lub więcej poniżej 
ustawionej temperatury, urządzenie zacznie ponownie ją podgrzewać, a alarm włączy się, gdy 
temperatura wody osiągnie wartość ustawioną w przepisie.

INSTRUKCJA UŻYCIA
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UWAGA: Naciśnięcie przycisku ustawień podczas pracy umożliwia tylko sprawdzenie ustawionej 
temperatury, ale nie pozwala na dokonanie żadnych ustawień. Jeśli chcesz zmienić temperaturę 
lub czas, najpierw naciśnij przycisk, aby zatrzymać urządzenie. Temperatura zacznie migać i można 
powtórzyć regulację zgodnie z poprzednimi krokami.

10  Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA: Urządzenie posiada funkcję kalibracji temperatury. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
SET i przycisk   ON/OFF przez 5 sekund. Aktualna temperatura zacznie migać. Naciśnij 
przyciski + lub -, aby skalibrować temperaturę i potwierdź kalibrację, naciskając przycisk 
ustawień. jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, potwierdzi automatycznie po 5 
sekundach.

INSTRUKCJA POdłąCZENIA WIFI
PObIERZ APlIKACJę „SmART COOK”

A- Podłącz mC-SV1 WiFi do lokalnej sieci Wi-Fi („Tryb AP”)

UWAGA: “Tryb AP” to tryb, który gwarantuje połączenie sprzętu z dowolnym routerem na 
rynku, który nadaje co najmniej jedną sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

ABY ROZPOCZĄć POŁĄCZENIE W TRYBIE „TRYB AP”, WYKONAJ 
NASTęPUJĄCE CZYNNOśCI:
1  Smartfon musi być wcześniej podłączony do sieci WI-FI 2,4 GHz. Jeśli jesteś podłączony 

do sieci o nazwie kończącej się na „_PlUS” lub „_5G”, odłącz się od niej, ponieważ są to 
dobrze znane nazwy sieci 5Ghz, a MC-SV1 WiFi nie może łączyć się z tego typu sieciami.

Chociaż MC-SV1 WiFi może być obsługiwane ręcznie 
za pomocą przycisków dotykowych, możliwe jest zdalne 
sterowanie ze smartfona lub tabletu, w tym celu mamy 
oficjalną aplikację MakeCuisine Smart Cook, w której masz 
szeroki asortyment automatycznych przepisów w chmurze 
które można ugotować dosłownie „jednym dotknięciem”.

Aplikację „Smart Cook” firmy MakeCuisine można pobrać ze sklepu z aplikacjami lub 
skanując znajdujący się obok kod QR.

Z aplikacji można korzystać bez rejestracji, ale zalecamy zarejestrowanie się w celu pełnego 
wykorzystania jej funkcji.

INSTRUKCJA UŻYCIA
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2  Aby dodać pierwsze urządzenie, naciśnij przycisk Dodaj  
Jeśli masz już dodane urządzenie, musisz użyć ikony +  w 
prawej górnej części ekranu głównego aplikacji, aby dodać 
nowe.
kliknij typ produktu „MakeCuisine Thermocooker
MC-SV1 WiFi ”. Okno zmieni się, pokazując nazwę sieci 
Wi-Fi, do której podłączony jest Twój smartfon (w iOS może 
być konieczne ręczne wpisanie nazwy SSID sieci) i prosząc o 
wprowadzenie hasła do tej sieci w celu rejestracji 
MC-SV1 WiFi przeciwko niemu. 
UWAGA: W systemie iOS, jeśli nie udzielisz pozwolenia na 
lokalizację, będziesz musiał również wprowadzić nazwę sieci.

3   Po wprowadzeniu hasła do sieci Wi-Fi i kliknięciu Dalej, 
pojawi się ekran z informacją „Zresetuj urządzenie”.
Na tym ekranie kliknij tekst „Tryb EZ” w prawym górnym rogu 
i wybierz, naciskając opcję „Tryb AP”.
4  Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na 

ekranie telefonu komórkowego, aby zresetować MC-SV1 WiFi 
i przełączyć go w tryb „Tryb AP” (1 mignięcie na sekundę).

5  Gdy ikona Wi-Fi na ekranie urządzenia miga powoli (1 
mignięcie na sekundę), postępuj zgodnie z instrukcjami
telefonu komórkowego, aby połączyć smartfon z Sieć Wi-Fi 
generowana przez samo MC-SV1 WiFi („SmartLife-XXXX”).

6  Gdy smartfon jest podłączony do sieci Wi-Fi samego 
MC-SV1 WiFi (pojawi się ostrzeżenie informujące, że sieć Wi-Fi 
nie ma połączenia z Internetem, zignoruj   je), naciśnij przycisk 
„wstecz” na smartfonie ( Android) lub wróć, aby ponownie 
uruchomić aplikację “Smart Cook” (iOS).

7  Aplikacja będzie kontynuować proces automatycznie, a po 
jego zakończeniu pozwoli Ci zmienić nazwę urządzenia przed 
dodaniem go do ekranu głównego.

INSTRUKCJA POdłąCZENIA WIFI
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b- Podłącz mC-SV1 WiFi do lokalnej sieci Wi-Fi („Tryb EZ”)
UWAGA: „Tryb eZ” nie jest kompatybilny ze wszystkimi routerami dostępnymi na rynku. 
Jeśli nie możesz dodać urządzenia do swojej sieci Wi-Fi za pomocą „Tryb eZ”, użyj zamiast 
tego „Tryb AP”.

ABY ROZPOCZĄć POŁĄCZENIE W „TRYBIE EZ”, WYKONAJ NASTęPUJĄCE 
CZYNNOśCI:
1  Smartfon musi być wcześniej podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli jesteś podłączony 

do sieci o nazwie kończącej się na „_PlUS” lub „_5G”, odłącz 
się od niej, ponieważ są to dobrze znane nazwy sieci 5Ghz, a 
MC-SV1 WiFi nie może łączyć się z tego typu sieciami.
2  Aby dodać pierwsze urządzenie, naciśnij przycisk Dodaj . 

Jeśli masz już dodane jakieś urządzenie, będziesz musiał użyć 
ikonę +  w prawej górnej części głównego ekranu aplikacji, aby 
dodać nową.

3  Okno zmieni się, pokazując nazwę sieci Wi-Fi, do której 
podłączony jest smartfon, i prosząc o podanie hasła, aby 
można je było wysłać do MC-SV1 WiFi. kliknij Dalej, aby 
zapisać hasło.  

4  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, 
aby zresetować plik MC-SV1 WiFi i potwierdź, że dioda Wi-Fi 
miga szybko (2 razy na sekundę).

5  Na ekranie zostanie wyświetlona dalsza część procesu, 
który będzie przebiegał automatycznie, a po jego zakończeniu 
urządzenie pojawi się w menu głównym aplikacji.
Jeśli licznik czasu się skończy, a urządzenie nadal nie rejestruje 
się w sieci Wi-Fi, aplikacja wyświetli ekran, na którym można 
nacisnąć przycisk „Przetącz tryb parowania”, aby wypróbować 
tryb „Tryb AP”.

TYPOWE PRZYCZYNY PROblEmÓW POdCZAS łąCZENIA SIę Z lOKAlNYm WI-FI

1. Sprawdź, czy dioda Wi-Fi miga we właściwym trybie: Jeśli dioda nie miga prawidłowo, nie 
będziesz w stanie połączyć się z siecią Wi-Fi.
  Szybka - 2 mignięcia / sekundę → połączenie w Tryb EZ
  Wolno - 1 mignięcie / sekundę → Połączenie w Tryb AP

INSTRUKCJA POdłąCZENIA WIFI
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2. Sprawdź, czy podłączasz urządzenie do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i czy MC-SV1 WiFi znajduje 
się w miejscu o dobrym zasięgu.
UWAGA: Niektóre routery z Wi-Fi 802.11AC (takie jak urządzenia Mitrastar firmy Movistar) 
mają ustawienia, które są niezgodne z trybem „Tryb eZ”. Zamiast tego należy użyć „Tryb AP” 
lub tymczasowo wyłączyć sieć Wi-Fi 5 GHz routera (zwykle jej nazwa kończy się na „_PlUS” 
lub „_5G”). Po sparowaniu MC-SV1 WiFi możesz ponownie aktywować swoją sieć Wi-Fi 5 
GHz.

3. Upewnij się, że masz pod ręką swoje hasło WI-FI na piśmie. Bardzo łatwo jest wpisać 
nieprawidłowe hasło, gdy jest ono skomplikowane. Ikona oka na końcu pola ujawnia hasło.

4. Jeśli proces rejestracji urządzenia trwa zbyt długo (lub jest pozostawiony bez nadzoru), 
urządzenie automatycznie powróci do trybu uśpienia (z wyłączonymi wszystkimi diodami) 
po 3 minutach.
Aby wznowić proces rejestracji, naciśnij przycisk Wi-Fi na MC-SV1 WiFi przez 3 sekundy, 
aby go ponownie aktywować (domyślnie uruchomi się w „Tryb eZ”, będziesz musiał 
ponownie nacisnąć przycisk przez kolejne 3 sekundy, aby zmiana w „Tryb AP”).

GdY URZądZENIE JUŻ ZAREJESTROWANE W APlIKACJI 
Po zarejestrowaniu urządzenia dotknij nazwy urządzenia na głównym ekranie aplikacji, aby 
otworzyć jego menu. Zostanie wyświetlony ekran początkowy 
odpowiadający trybowi „Tryb Ręczny”, a następnie naciśnij 
przycisk   w lewym dolnym rogu, aby włączyć urządzenie i w 
stanie z niego korzystać.

W „trybie ręcznym” możesz ustawić własne wartości i 
rozpocząć gotowanie, naciskając przycisk „POCZĄTek”.

Gdy woda osiągnie odpowiednią temperaturę, urządzenie 
wyemituje cztery tony i minutnik rozpocznie odliczanie. 
Nadszedł czas, aby wprowadzić zapakowaną żywność.
Po zakończeniu gotowania urządzenie będzie emitować 
przerywany dźwięk do momentu wyłączenia lub do upływu 3 
minut, po czym wyłączy się.

Jeśli z drugiej strony chcesz przygotować któryś z przepisów 
załadowanych wcześniej do aplikacji, znajdziesz je w Pasku 
Przepisów w opcji „Przepis na Chmurę”. 

INSTRUKCJA POdłąCZENIA WIFI
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Po wybraniu „Przepis na Chmurę” pojawią się różne kategorie, 
w których zorganizowane są przepisy.

To tylko kwestia wyboru interesującej nas kategorii, aw niej 
przepisu, który najbardziej nam się podoba.
Aby przygotować przepis, postępuj zgodnie z instrukcjami.
Jeśli chcesz wybrać inny przepis, przejdź przez menu ekranowe 
do nowego przepisu, naciśnij „POCZĄTek”., aby go wykonać 
lub wróć do „Pasek receptur” → „Tryb Ręczny”, aby wyłączyć 
urządzenie.

1. URZĄDZeNIe NIe WŁĄCZA SIę - Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone 
do uziemionego gniazdka. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest podarty lub postrzępiony 
oraz czy w gniazdku jest napięcie. Wyświetlacz powinien się włączyć i pokazywać informacje.

2. NA ekRANIe POJAWIA SIę BŁĄD:

E01: Otwarty obwód → Skontaktuj się z obsługą posprzedażną.
E02: Zwarcie w urządzeniu → Skontaktować się z obsługą posprzedażową.
E03: Niski poziom wody → Urządzenie wyemituje alarm, gdy poziom wody spadnie poniżej
poziom MIN, albo z powodu parowania, albo z powodu przemieszczenia się urządzenia lub
przemieszczony ze swojego miejsca. Dodaj więcej wody do pojemnika lub umieść dobrze 
urządzenie woda i zacznie działać automatycznie.

E04: Problem z pompą wodną → Skontaktować się z obsługą posprzedażną.

ROZWIąZYWANIE PROblEmÓW

1  Umieść urządzenie w garnku i napełnij 
go wodą do „maksymalnego” poziomu 
wskazanego na urządzeniu.
2  Ustaw temperaturę urządzenia na 70ºC 

lub 158ºF.
3  Dodaj 5g sproszkowanego kwasu 

cytrynowego (spożywczego) na każdy litr 
wody w garnku.

CZYSZCZENIE W przypadku częstego korzystania z urządzenia usuwanie 
kamienia należy przeprowadzać co miesiąc lub częściej w 
regionach, w których występuje twarda woda.

4  Pozwól wodzie krążyć przez 20 minut 
po osiągnięciu temperatury 70ºC lub 
158ºF.
5  Wyłącz i odłącz urządzenie.
6  Gdy urządzenie ostygnie, spłucz spód 

zimną wodą i osusz przed przechowywa-
niem.

INSTRUKCJA POdłąCZENIA WIFI
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GWARANCJA

UWAGA

• Urządzenie do użytku domowego objęte niniejszą gwarancją zostało wyprodukowane zgodnie ze 
standardowymi normami jakości po przejściu odpowiednich testów dopuszczających.
• Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję prawną od daty dostawy. W przypadku awarii lub wady 
produkcyjnej w tym okresie, możesz skorzystać, na warunkach i w terminach wyznaczonych 
przez przepisy gwarancyjne przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych w swoim kraju, z prawa 
do naprawy lub wymiany urządzenia. W tym celu należy zachować fakturę lub dowód dostawy 
urządzenia. W każdym przypadku warunki i prawa, o których mowa w tej sekcji, będą regulowane 
przez obowiązujące ustawodawstwo obowiązujące w każdym czasie w Twoim kraju.
• Wymiana z powodu awarii urządzenia lub jakiejkolwiek jego części nie oznacza przedłużenia 
gwarancji.
• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. W przypadku użytkowania w 
środowisku komercyjnym lub przemysłowym (na przykład, między innymi: w barach, restauracjach 
itp.) Gwarancja traci ważność.
• W przypadku dostawy na podstawie umowy szczegółowej, gwarancja będzie obowiązywać na 
podstawie umowy głównej.
• Niniejsza gwarancja nie podlega wznowieniu.
• Wyklucza się usterki powstałe w urządzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub złego 
traktowania.
• Wady spowodowane katastrofalnymi przyczynami (pożar, powódź ...), warunkami 
atmosferycznymi, uderzeniami i upadkami również nie są objęte gwarancją.

Producent i sprzedawca wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia 
mienia lub straty, bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe, wynikające z niewłaściwego podłączenia, 
niewłaściwego użycia, niewłaściwej konserwacji lub zaniedbania tego produktu.

Potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek sprawie związanej z Twoim produktem  ?

Wyślij e-mail: customerservice@makecuisine.com

Wydajność produktu Zamówienia w naszym sklepie 
internetowym

Serwis techniczny i przedłużenie 
gwarancji

Zgodność CE
Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i został zbudowany 
zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa.
Znak Ce potwierdza, że   ten produkt jest zgodny ze wszystkimi przepisami z nim związanymi.
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej eMC 2014/30 / Ue
- Dyrektywa niskonapięciowa lVD 2014/35 / Ue
- Dyrektywa RoHS 2011/65 / Ue
- Standardy WIFI

Symbol pojemnika z krzyżykiem, znajdujący się na urządzeniu, oznacza, że   gdy urządzenie osiągnie koniec swojego okresu 
użytkowania, należy je zabrać do wyznaczonych punktów zbiórki, a jego przetwarzanie musi być oddzielone od odpadów 
komunalnych.

WSPARCIE PO SPRZEdAŻY
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