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VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER
Din Sous-Vide-apparat lagar mat med el. När du använder den måste du följa grundläggande 
säkerhetsåtgärder.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Bänkskivor i marmor eller syntet tål inte värmen som genereras av apparaten. Placera 
tillagningsbehållaren på en annan yta för att undvika skador.

• Använd inte förlängningssladdar. Använd aldrig apparaten med en skadad sladd eller 
kontakt.
Använd endast jordade eluttag.

• Sänk inte ner apparaten i vatten under MIN- eller MAX-markeringarna på rostfritt 
stålpelare. Koppla bort apparaten från uttaget när den inte används och före rengöring.
Låt det svalna innan du sätter på eller tar av delar.
• Risk för brännskador - Kokkärl, utrustning i rostfritt stål och matpåsar blir heta när de 
används. Använd ugnshandskar eller ugnstänger när du hanterar dem och låt behållaren eller 
potten svalna innan du tömmer vattnet.

• Denna apparat är avsedd för inomhusbruk. Använd den inte utomhus. Ta inte isär den. Följ 
alla varningsetiketter. Ta inte bort varningsetiketterna. Rengör alla delar noggrant innan du 
använder apparaten för första gången.

• Fäst apparaten ordentligt genom att hålla den på sidan av skålen, potten eller behållaren.
Placera behållaren på en plan yta för att undvika spill och tippning. Placera inte enheten på 
en spis eller i en ugn.

• Använd inte avjoniserat vatten (DI-vatten).

• Innan du ansluter apparaten ska du kontrollera om den elektriska installationen i ditt hem 
motsvarar märkningen på apparaten. Använd inte apparaten i något annat elektriskt system 
än spänningen: 220V-240V / 50Hz-60Hz.

• Låt inte barn använda och leka med den här apparaten. Förvara apparaten och dess sladd 
utom räckhåll för barn.

• Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar 
eller har ett fel. Ta den till närmaste auktoriserade servicecenter för inspektion, reparation 
eller justering.

• Låt inte överflödig sladd hänga över kanten på bordet, bänken eller vidröra heta ytor.

• Stäng av apparaten och dra ut den från vägguttaget innan du byter tillbehör eller rör vid 
delar som rör sig när den används.
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• Om en onormal störning av elnätet inträffar kan apparaten fungera felaktigt eller har 
nedsatt prestanda. Koppla bort den från strömmen ett tag för att återuppta driften.

• Denna apparat får inte användas av personer med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, 
brist på erfarenhet, mognad eller kunskap, förutom när det finns en person som ansvarar för 
deras säkerhet som övervakar och instruerar dem i användningen av apparaten. 
Denna apparat är inte en leksak, låt inte barn använda den som sådan. Om ett barn ska 
använda utrustningen måste den övervakas noggrant.

• Denna apparat är avsedd att användas i hushållsapplikationer och liknande applikationer 
som:
- Särskilda hem och kontor för personligt bruk;
- Lantgårdar;
- Av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- ”Bed & Breakfast” -miljöer.

• Om apparaten av misstag tappas i vattenbehållaren, koppla ur den först och ta sedan bort 
den från behållaren, ta bort vattnet från apparatens yta och placera det på en torr plats. 
Du måste vänta tills den har torkat helt innan du kan använda den igen.

VARNING: Denna apparat är endast avsedd att användas med vatten. 
Spara dessa instruktioner för framtida referens.

INNEHÅLL

INTRODUKTION
BRUKSANVISNING TERMOCOOKER
WIFI-ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER
GEMENSAMMA PROBLEM OCH DINA LÖSNINGAR
RENGÖRING
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

LÄS dESSA bRUKSANVISNINGAR NOGGRANT INNAN dU ANVÄNdER 
APPARATEN.

VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER
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ANVÄNdNINGSINSTRUKTIONER

Steg 1. Håll i griparens topp och placera stålpelaren i behållaren 
eller krukan.

Steg 2. Släpp griparen när stålpelaren är inställd på rätt djup. 
enheten förblir fast i behållaren eller potten.

VIKTIGT: MC-SV1 WiFi-enhet måste installeras i behållare som 
är minst 180 mm djupa.

Steg 3. Fyll behållaren eller krukan med vatten. Vattennivån 
ska ligga mellan MAX- och MIN-markeringarna. Vattennivån 
stiger när du sänker ner maten i behållaren. Så snälla fyll inte på 
det från början. Du vet att du har rätt mängd om vattnet stiger 
tills det ligger nära MAX-märket utan att överskrida det när du 
introducerar maten.

OBS: När vattentemperaturen ökar kommer vattnet att avdunsta.
Apparaten är utrustad med ett larm som indikerar om vattennivån sjunker för lågt.
Om vattennivån sjunker under MIN-märket slutar apparaten att fungera automatiskt.
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1  Anslut apparaten till uttaget. Du hör ett pip, knappen  och driftslamporna tänds i en 
sekund och släcks sedan (driftslamporna är alla blå).

2  Håll knappen intryckt  i 3 sekunder, skärmen låses upp och du hör ett pip. 
Den aktuella temperaturen kommer att blinka och apparaten går i standby-läge.

3  När apparaten är i standbyläge trycker du på SeT-knappen en gång för att ställa in 
temperaturen. Den visade temperaturen börjar blinka. Håll + eller - nedtryckta för att ställa 
in temperaturen (från 00,0ºC till 90,0ºC) enligt receptet. Tryck på SeT-knappen igen för att 
lagra önskad temperatur och gå till tillagningstid.

4  De visade timmarna blinkar. Tryck på + eller - för att ställa in timmar (från 00 till 99).
Tryck på SeT-knappen igen för att spara den nya tiden och flytta till minuter.

5  Minuterna som visas blinkar. Tryck på + eller - för att ställa in minuter (från 00 till 59). 
Tryck på SeT-knappen igen för att lagra de nya minuterna.

6  Apparaten återgår till vänteläge, där den aktuella temperaturen visas. Om du behöver 
göra några ändringar, tryck bara på SeT igen.

7  Håll SeT-knappen intryckt i 3 sekunder för att välja Celsius eller Fahrenheit.
Apparatens standardtemperatur är 60ºC.

8  Om du inte trycker på knapparna i minst 6 sekunder återgår apparaten till standby-läge. 

När du är klar med alla inställningar trycker du på knappen  för att starta funktionen. 
Du hör fyra pip och apparaten startar. När den aktuella vattentemperaturen når den 
inställda temperaturen startar nedräkningen. Samtidigt kommer alarmet att ljuda fyra 
gånger för att indikera att apparaten är redo att sänka den tillslutna påsen med dina 

matlagningsingredienser.

9  När timern når 00:00 slutar apparaten att värmas, men displayen kommer att lysa och 
pipa i 3 minuter medan den aktuella temperaturen blinkar på displayen. efter 3 minuter 
stängs apparaten av automatiskt.

OBS: Om vattentemperaturen sjunker 2 grader eller mer under den inställda temperaturen 
under tillagningen, kommer apparaten att värma upp den igen och alarmet piper när 
vattentemperaturen är lika med den inställda i receptet.

ANVÄNdNINGSINSTRUKTIONER
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OBS! Om du trycker på inställningsknappen under drift kan du bara kontrollera den inställda 
temperaturen men du kan inte göra några inställningar. Om du behöver göra ändringar i 
temperatur eller tid, tryck först på knappen för att stoppa apparaten. Temperaturen börjar blinka 
och du kan upprepa justeringarna enligt föregående steg.

10  Håll knappen intryckt  i 3 sekunder för att stänga av apparaten.

OBS: Apparaten har funktionen kalibrering av temperaturen. Håll SET-knappen och ON 
/ OFF-knappen intryckt  i 5 sekunder. Den aktuella temperaturen börjar blinka. Tryck 
på + eller - för att kalibrera temperaturen och bekräfta kalibreringen genom att trycka på 
inställningsknappen. om ingen knapp trycks in bekräftas automatiskt efter 5 sekunder.

WIFI-ANSLUTNINGSINSTRUKTIONE
LAddA NER APPEN “SmART COOK”

A- Anslut mC-SV1 WiFi till ditt lokala Wi-Fi-nätverk (“AP-lÄGE”)

OBS: “AP-läget” är det läge som garanterar anslutningen av utrustningen till en router på 
marknaden som sänder minst ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.

GÖR Så HäR FÖR ATT STARTA ANSLUTNINGEN I “AP-LäGE” 
1  Smarttelefonen måste tidigare vara ansluten till ett WI-FI-nätverk 2,4 GHz. Om du är 

ansluten till ett nätverk med ett namn som slutar på “_PLuS” eller “_5G”, koppla ifrån det 
eftersom det är välkända namn på 5 GHz-nätverk och MC-SV1 WiFi kan inte ansluta till 
dessa typer av nätverk.

Även om MC-SV1 WiFi kan användas manuellt via dess 
pekreglage är det möjligt att fjärrstyra den från en smartphone 
eller surfplatta, för detta har vi den officiella MakeCuisine 
Smart Cook-appen där du har ett omfattande sortiment av 
automatiska recept i molnet som kan tillagas bokstavligen med 
“bara en touch”.

MakeCuisines “Smart Cook” -applikation kan laddas ner från 
appbutiken eller genom att skanna QR bredvid.

Appen kan användas utan registrering, men vi rekommenderar att du registrerar dig för att dra 
full nytta av dess funktioner.

ANVÄNdNINGSINSTRUKTIONER
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2   För att lägga till den första enheten, tryck på knappen
Lägg till enhet . Om du redan har lagt till någon enhet måste du 

använda ikonen +  längst upp till höger på appens huvudskärm 
för att lägga till den nya.
Klicka på produkttypen “MakeCuisine Thermocooker
MC-SV1 WiFi ”. Fönstret ändras sedan och visar namnet på 
Wi-Fi-nätverket, din smartphone är ansluten till (i iOS kan du 
behöva skriva manuellt nätverkets SSID-namn) och ber dig att 
ange lösenordet för det nätverket för att registrera MC-SV1 
WiFi mot det.
OBS! Om du inte ger platsbehörighet på iOS måste du också 
ange nätverksnamnet.

3  När du har angett lösenordet för Wi-Fi-nätverket och 
klickat på Nästa visas en skärm som indikerar “Återställ 
enheten”.
På den här skärmen, klicka på texten “EZ-läge” i det övre 
högra hörnet och välj genom att trycka på “AP-läge” 
alternativet.

4  Följ instruktionerna som kommer att visas på mobilskärmen 
för att återställa MC-SV1 WiFi och sätta den i “AP-läge” 
(1 blink per sekund).

5  Följ instruktionerna när Wi-Fi-ikonen på skärmen på 
apparaten blinkar långsamt (1 blink per sekund)
av mobiltelefonen för att ansluta smarttelefonen till
Wi-Fi-nätverk genererat av själva MC-SV1 WiFi
(“SmartLife-XXXX”).

6  När smarttelefonen är ansluten till Wi-Fi-nätverket i själva 
MC-SV1 WiFi (en varning visas om att Wi-Fi-nätverket inte 
har någon internetanslutning, ignorera det), tryck på “tillbaka” 
-knappen på smarttelefonen ( Android) eller gå tillbaka för att 
starta igen “Smart Cook” -applikationen (iOS).

7  Appen fortsätter processen automatiskt och när den är 
klar kan du ändra enhetens namn innan du lägger till det på 
huvudskärmen.

WIFI-ANSLUTNINGSINSTRUKTIONE
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b- Anslut mC-SV1 WiFi till ditt lokala Wi-Fi-nätverk (“EZ-läge”)
OBS: “eZ-läge” är inte kompatibelt med alla routrar på marknaden. Om du inte kan lägga till 
enheten i ditt Wi-Fi-nätverk med “eZ-läge”, använd “AP Mode” istället.

GÖR Så HäR FÖR ATT STARTA ANSLUTNINGEN I “EZ-LäGE”:
1  Smarttelefonen måste tidigare vara ansluten till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. Om du är 

ansluten till ett nätverk med ett namn som slutar på “_PLuS” eller “_5G”, koppla bort det 
eftersom de är välkända namn på 5 GHz-nätverk och MC-SV1 WiFi kan inte ansluta till 
dessa typer av nätverk.
2  För att lägga till den första enheten, tryck på knappen
Lägg till enhet . Om du redan har lagt till någon enhet måste 

du använda den ikonen +  längst upp till höger på appens 
huvudskärm för att lägga till den nya.

3  Fönstret ändras sedan och visar namnet på det Wi-Fi-
nätverk som din smartphone är ansluten till och ber dig att 
ange lösenordet så att det kan skickas till
MC-SV1 WiFi. Klicka på Nästa för att spara lösenord.

4  Följ instruktionerna på skärmen för att återställa
MC-SV1 WiFi och bekräfta att Wi-Fi-lysdioden blinkar snabbt 
(två gånger per sekund).

5  Skärmen visar resten av processen, som kommer att vara 
automatisk, och när den är klar kommer enheten att visas i 
programmets huvudmeny.
Om timern tar slut och enheten fortfarande inte registrerar sig 
i ditt Wi-Fi-nätverk visar appen en skärm där du kan trycka på 
knappen “Byt parningsläge” för att prova “AP-läge”.

TYPISKA ORSAKER TILL FRÅGOR VId ANSLUTNING TILL LOKAL WI-FI
1. Kontrollera att Wi-Fi-lampan blinkar i rätt läge: Om lampan inte blinkar ordentligt kan du 
inte ansluta den till ditt WI-FI-nätverk..
 Snabb - 2 blink / sekund → Anslutning av EZ-läge
 Långsam - 1 blink / sekund → Anslutning i AP-läge

WIFI-ANSLUTNINGSINSTRUKTIONE
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2. Kontrollera att du ansluter enheten till ett 2,4 GHz WI-FI-nätverk och att MC-SV1 WiFi 
ligger på en plats med bra täckning.
OBS: Vissa routrar med Wi-Fi 802.11AC (t.ex. Mitrastar-enheter från Movistar) har 
inställningar som är oförenliga med läget “eZ-läge”. Du måste använda “AP-läge” istället eller 
tillfälligt inaktivera routerns 5Ghz Wi-Fi-nätverk (vanligtvis har namnet sitt slut på “_PLuS” 
eller “_5G”). När MC-SV1 WiFi är parkopplat kan du återaktivera ditt 5 GHz WI-FI-nätverk.

3. Se till att du har ditt WI-FI-lösenord till hands och skriftligt. Det är väldigt enkelt att skriva 
fel lösenord när det är komplicerat. Ögonikonen i slutet av fältet visar lösenordet.

4. Om enhetsregistreringsprocessen tar för lång tid (eller lämnas obevakad) återgår enheten 
automatiskt till viloläge (med alla lysdioder av) efter 3 minuter.
För att återuppta registreringsprocessen, tryck på Wi-Fi-knappen på MC-SV1 WiFi i 3 
sekunder för att återaktivera den (den startar i “eZ-läge” som standard, du måste trycka på 
knappen igen i ytterligare 3 sekunder för att ändring i “AP-läge”).

NÄR ENHETEN REdOVISNINGSREGISTRERAS I APPEN 
När enheten har registrerats trycker du på apparatens namn på appens huvudskärm för att 
öppna dess meny. Den initiala skärmen som motsvarar läget “Manuell justering” visas och 
tryck sedan på knappen  längst ned till vänster för att slå på utrustningen och vara kunna 
använda den.

I “Manuellt läge” kan du ställa in dina egna värden och börja 
laga mat genom att trycka på “START” -knappen.

När vattnet når temperaturen avger apparaten fyra toner 
och timern börjar räkna ner. Det är dags att introducera den 
förpackade maten.

När tillagningen är klar kommer utrustningen att avge en 
intermittent ton tills den stängs av eller tills 3 minuter har gått, 
vid vilken tidpunkt den stänger av sig själv.

Om du å andra sidan vill göra något av recepten som tidigare 
laddats i appen hittar du dem i receptfältet, i alternativet 
“Molnrecept”. När du väljer “Molnrecept” visas de olika 
kategorierna i vilka recepten är ordnade.

Det handlar bara om att välja den kategori som intresserar oss 
och inom det recept som vi gillar mest.

WIFI-ANSLUTNINGSINSTRUKTIONE
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För att göra receptet, följ bara instruktionerna.
Om du vill välja ett annat recept, vänligen navigera genom 
skärmmenyn till det nya receptet, tryck på “START” för att 
utföra det, eller gå tillbaka till “Receptfält” → “Manuelt Läge” 
för att stänga av enheten.

1. eNHeTeN SLÅS INTe PÅ - Se till att apparaten är ordentligt ansluten till ett jordat uttag. 
Kontrollera att nätsladden inte är trasig eller sliten och att det finns ström i uttaget. Skärmen 
ska tändas och visa information.

2. eTT FeL VISAS PÅ SKäRMeN:

E01: Öppen krets → Kontakta kundsupport.
E02: Kortslutning i enheten → Kontakta kundsupport.
E03: Låg vattennivå → Apparaten avger ett larm när vattennivån sjunker under MIN-nivån, 
antingen på grund av avdunstning eller på grund av att apparaten har lossnat eller förflyttad 
från sin position. Tillsätt mer vatten i behållaren eller placera apparaten väl i vattnet och det 
kommer att börja fungera automatiskt.

E04: Problem med vattenpumpen → Kontakta kundsupport.

FELSÖKNING

1  Lägg apparaten i en kruka och fyll 
krukan med vatten upp till den “maximala” 
nivå som anges på apparaten.
2  Ställ in temperaturen på apparaten till 

70°C eller 158°F.
3  Tillsätt 5 g pulveriserad citronsyra 

(livsmedelskvalitet) för varje liter vatten i 
potten.

RENGÖRING Om du använder apparaten ofta ska avkalkning göras varje månad 
eller oftare i områden med hårt vatten.

4  Låt vattnet cirkulera i 20 minuter efter 
att det har nått en temperatur på 70°C eller 
158°F.
5  Stäng av och koppla bort apparaten.
6  När apparaten är sval, skölj botten 

med kallt vatten och torka den innan den 
förvaras.

WIFI-ANSLUTNINGSINSTRUKTIONE
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GARANTI

VARNING

• Apparaten för hushållsbruk som omfattas av denna garanti har tillverkats i enlighet med 
standardkvalitetsnormer och har godkänts motsvarande godkännandeprov.
• Apparaten har en laglig garanti på två år från leveransen. I händelse av haveri eller tillverkningsfel 
under nämnda period kan du utöva rätten att reparera eller byta ut enheten under de villkor och 
tidsfrister som anges i garantilagarna vid försäljning av konsumtionsvaror i ditt land. För detta måste 
du spara enhetens faktura eller leveransbevis. under alla omständigheter regleras villkoren och 
rättigheterna i detta avsnitt av den gällande lagstiftningen som alltid är tillämplig i ditt land.
• Byte på grund av fel på enheten eller någon del av den innebär inte att garantin förlängs.
• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Om det används i en kommersiell eller 
industriell miljö (till exempel men inte begränsat till: barer, restauranger osv ...) är garantin ogiltig.
• Vid leverans genom ett specifikt avtal kommer garantin att tillämpas baserat på huvudavtalet.
• Denna garanti kan inte utfärdas på nytt.
• Fel som uppstår i apparaten till följd av missbruk eller dålig behandling är uteslutna.
• Fel orsakade av katastrofala orsaker (brand, översvämningar ...), atmosfär, slag och fall omfattas 
inte av garantin.

Tillverkaren och säljaren avstår uttryckligen från allt ansvar för personskada, egendomsskada eller förlust, 
vare sig direkt, indirekt eller tillfälligt, till följd av felaktig anslutning, missbruk, felaktigt underhåll eller 
försummelse av denna produkt.

Behöver du hjälp med något som är relaterat till din produkt  ?
Skicka ett email: customerservice@makecuisine.com

Produktprestanda Beställningar i vår webbutik Teknisk service och garantiförlängning

CE-överensstämmelse
Denna produkt har tillverkats i enlighet med gällande regler och har byggts med de senaste 
säkerhetsstandarderna.
Ce-märket intygar att denna produkt överensstämmer med alla förordningar som är relaterade 
till den.
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet eMC 2014/30 / eu
- LVD-lågspänningsdirektivet 2014/35 / eu
- RoHS-direktiv 2011/65 / eu
- WIFI-standarder

Symbolen för behållaren med korset, som finns på apparaten, innebär att när apparaten når slutet av sin livslängd måste 
den tas till de utsedda uppsamlingscentralerna och behandlingen måste vara separat från stadsavfallet.

EFTER FÖRSÄLJNINGSSTÖd



www.makecuisine.com

sales@makecuisine.com


