Manual och skötselinstruktioner.

KitchenFriend
Sous Vide Cirkulator
SV 1300

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska apparater skall grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas, bland annat följande:
LÄS NOGA ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDANDET
Rör inte heta ytor och vatten. Använd handtag eller knoppar. Denna cirkulationspump bör endast användas till matlagning. För att skydda mot elektriska stötar:
doppa inte sladden, kontakten, eller hela enheten i vatten eller annan vätska.
Använd inte en förlängningssladd med denna produkt, använd endast jordade
eluttag.
För att undvika risken för personskador, dra alltid ur elkontakten före rengöring
eller när apparaten inte används.
Låt svalna innan du sätter på eller tar bort delar.
Endast för inomhusbruk, använd inte utomhus.
Noggrann övervakning är nödvändig när apparaten används av eller i närheten
av barn, apparaten skall endast användas av vuxen person.
Låt inte sladden hänga över en bordskant eller disk, eller kontakt med heta ytor.
Använd aldrig apparaten med en skadad sladd eller kontakt eller om apparaten
inte fungerar eller har skadats på något sätt. Lämna apparaten till närmaste
auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering eller
kontakta säljaren.
Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkare kan orsaka
skador.
Placeras inte på eller i närheten av en het gas eller elektrisk brännare eller i en
upphettad ugn.

Apparaten får enbart användas i vatten. Använd inte apparaten för andra
ändamål än avsett.
Håll apparaten torr.
Använd aldrig apparaten utan att vattennivån är mellan de visade ”min”- och
”max”-nivåerna.
Endast värmaren och cirkulationsdelen ska vara under vattnet: Doppa inte
apparatens sladd eller övre delen av apparaten i vatten. Om apparaten eller
någon av dess delar blir nedsänkt, koppla omedelbart ur apparaten
omedelbart och kontakta tillverkaren.
Kom ihåg cirkulerande vatten kan vara mycket varmt. Använd en grytunderlägg
att skydda din bänkskiva från som behållare som används med apparaten. Använd tång för att nå något inuti vattenbadet. Extrem försiktighet måste användas
när du flyttar behållare med varmt vatten.
Om apparaten tappas i vatten, skadas, inte fungerar, eller kontakten eller nätkabeln verkar skadad på något sätt, inte använda apparaten Kontakta oss för
reparation. Användningen av icke godkända tillbehör som inte rekommenderas
av apparaten och kan orsaka skador.
Genom att täcka över behållaren med ex plastfolie uppnås en jämnare temperatur och du spar energi. Var noga med att inte täcka någon del av apparaten.
Observera att produkten endast är avsedd för hushållsbruk.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

1. HANDHAVANDE
Fyll tillagningskärlet med vatten, använd ex en större kastrull eller kantin, med
hjälp av indikator vattennivån på SV 1300. Vattennivån ska vara mellan min och
max som anges på framsidan av cirkulatorn. Som Arkimedes lärt oss, så
kommer vattennivån att stiga när du lägger mat till behållaren, så se därför till
att inte fylla upp för högt.
OBS: När vattentemperaturen ökar, kommer vattnet att börja avdunsta. SV 1300
cirkulatorn är utrustad med ett larm som indikerar en låg vattennivå, om
vattennivån sjunker under ”min” märket kommer apparaten att stängas av.
Vattennivå mellan max och min enligt illustrationen nedan.
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2. PROGRAMMERING AV TID OCH TEMPERATUR
längst ned på skärmen i cirka fem sekunder.
Tryck på strömbrytaren
Den första raden på displayen kommer då att visa den avsedda temperaturinställningen för vattnet, den andra raden visar den aktuella temperaturen.
Den tredje raden visar den inställda tiden och arbetstiden. Tryck samtidigt
och
knapparna för att växla mellan
och . (Detta görs
på
oftast bara en gång.)
Tryck en gång på
inställningshjulet.

för att ställa in antal arbetstimmar så snurrar du sedan på

och snurra på inställningshjulet för att ställa in miTryck på två gånger på
nuter. Den inställda tiden kan justeras när siffrorna blinkar.

3. TEMPERATUR OCH TID
Vrid på ratten för att ställa in temperatur och tid. Snurra ratten upp för att öka
temperaturen och ner för att minska. Den inställda temperaturen och tiden kommer att justera när du vrider på reglaget. Inställningen maximala temperaturen är
95
eller 203
och tiden 00:00 till 99:99.
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4. TILLAGNING
Tryck på strömbrytaren en gång för att påbörja uppvärmning och cirkulation
av vattnet, lägg maten i behållaren när temperaturen kommer upp i avsedd
temperatur, om det är råvaror med lång tillagningstid så kan dessa placeras i
vattenbadet direkt.
När vattentemperaturen uppnår den inställda temperaturen kommer
apparaten att indikera detta genom en ljudsignal (“DDD”) var tredje sekund.
Nu är det dags att lägga råvaran i vattenbadet. För att stänga av ljudsignalen
. Den inställda arbetstiden kommer nu att
trycker du då två sekunder på
starta nedräkningen, och du ser detta efter någon minut.
När den inställda tillagningstiden har gått så indikerar apparaten detta med
samma ljudsignal (“DDD”) var tredje sekund.
5. AVSTÄNGNING
När maten är färdiglagad stänger du av maskinen genom att trycka på
sekunder.
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FELSÖKNING
Apparaten startar inte:
Kontrollera att maskinen är korrekt ansluten till ett jordat uttag.
Kontrollera att nätsladden inte är skadad eller sliten. Använd inte maskinen om
strömsladden är skadad.
Kontrollera att strömknappen är på. LED-skärmen visar indikerar om apparaten
fungerar.
Felkod E05 visas på LED-skärmen:
Denna kod indikerar att vattennivån är felaktig. Se till att vattennivån är mellan
MIN och MAX. Apparaten larmar och stänger av säkerhetsskäl om vattennivån
sjunker under MIN-nivån Återställ vattennivån och starta om maskinen.
Observera att vatten kan fyllas på med ex en tillbringare under pågående
tillagning, se bara till att inte överskrida MAX-nivån.
Felkod E02 visas på LED-skärmen:
Den digitala termostaten är trasig. Kontakta med leverantören.

RENGÖRING:
Vid frekvent användning i områden med hårt vatten/hög kalkhalt bör avkalkning
göras varje månad eller oftare.
1: Placera apparaten i en kastrull och fyll denna med vatten till ”Max” nivå som
anges på apparaten.
2: Ställ apparaten på temperaturen till 70

.

3: Lägg fem gram citronsyrepulver (livsmedelskvalitet) per liter vatten som
används.
4: Låt vattnet cirkulera i 20 minuter efter att 70
färdig.
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uppnåtts. Avkalllkningen är då
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