SousVide-19
WiFi
Модел: ELE-08, 220-240V, 50 hz, 1200W

РЪКОВОДСТВО
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основните мерки за
безопасност, включително следното:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ
ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ
￭Не докосвайте горещи повърхности и вода. Използвайте дръжки или копчета.
Използвайте този „SousVide-19” циркулатор само по предназначение за приготвяне на храна.
￭За предпазване от токов удар не потапяйте кабела, щепсела, цялото устройство във вода или
в друга течност, независимо, че уреда е със IPX7 сертификат.
Не удължавайте кабела на циркулатора, използвайте само заземени контакти.
За да избегнете възможността за телесни наранявания, винаги изключвайте циркулатора от
електрическия контакт преди да премествате или почиствате.
Да се използва само на закрито.
￭Бъдете внимателни, когато този уред се използва близо до деца.
Не позволявайте на децата да използват уреда.
￭ Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да се
охлади преди да поставите или извадите частите.
￭Не работете с уреда, ако е с повреден кабел или щепсел, или след като уредът по някакъв
начин не работи добре, или пък е повреден. Не поправяйте сами уреда. Занесете го в найблизкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка.
Внимание: Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя или
вносителя на уреда, може да причинят наранявания или неправилна работа на уреда..
￭Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещи
повърхности.
￭ Не поставяйте или в близост до газови или електрически котлони, или в загрята фурна.
￭ НЕ използвайте удължителен кабел с този продукт.

НЕ включвай уреда без вода!!! Този уред работи само във вода.
Поддържайте нивото на водата между нивата „Min“ и „Max“. Ако водата е
под „Min“ и над „Max“ уреда ще спре да работи и ще изпише на дисплея
„Error Е1” тогава електрониката може да изгори. НИЕ НЕ ПРИЗНАВАМЕ
ГАРАНЦИЯ ПРИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА УРЕДА ОТ КУПУВАЧА ПРИ
ГРЕШКА Е1!!!
￭ Пазете уреда сух, независимо, че има IPX7 сертификат. Никога не използвайте уреда, освен
ако нивото на водата не е между посочените нива „Мin“ и „Маx“. Само нагревателят и
циркулационната част трябва да са под вода: Не потапяйте кабела на уреда, кутията за
захранване или горната част на уреда. Ако уредът или някоя от неговите части се потопи,
незабавно изключете уреда.

￭Изключете уреда преди да го преместите, при почистване и обикновено когато не го
използвате. Оставете уреда да се охлади преди повдигане или съхраняване.
￭Използвайте уреда в безопасна вътрешна среда. Не използвайте на открито. Не използвайте
в близост до експлозивни или запалими материали. Не използвайте с удължителен кабел.
Необходимо е стриктно наблюдение, когато уредът се използва близо до деца. Не поставяйте
върху или в близост до газов или електрически котлон или в загрята фурна.
Забележка: Уредът е предназначен само за домакински нужди.
￭ Изчакайте уредът да се охлади преди да го преместите. Не докосвайте с него горещи
повърхности. Не използвайте уреда за други цели!
Внимание: Помнете, че циркулираната вода може да бъде много гореща. Използвайте
подложка, за да защитите плота си от топлия контейнер при използване на уреда.
Използвайте щипки, за да достигнете до каквото и да е във водната баня на су вида. Трябва
изключително да внимавате при преместване на контейнера с топлата вода. Около вас не
трябва да има деца, които да си играят.
СЪВЕТ: Покрийте водната баня със стреч фолио или използвайте специални контейнери с
капаци. Така уреда ще използва по-малко енергия при готвене.
СЪВЕТ: Напълнете контейнера на водната баня с топла вода. Така ще съкратите времето за
готовност на су вида за работа и ще икономисате енергия.

Представяне на продукта
„SousVide-19”
Технически характериатики:
Мощност: 1200W
Волтаж: 220-240V / 50-60Hz
Щепсел: тип F (CEE 7/4 шоко)
WiFi: Да
APP: Поддържа Tyua –интелигентно приложение
за управление на домакински уреди
Температурен диапазон: 0-95°C /32-203°F /
Времеви диапазон: 0:00 – 99:59 часа.
Температурна стабилност: t° ± 0,1°С
Нагревател: PTC нагревателен елемент,
Топлинна мощност: 1260W Макс
Мотор: Безчетков DC двигател с постоянен ток за дълъг работен живот
Капацитет: вана до 16 L
Материали: PC от неръждаема стомана тип 304
Дисплей: LED тъчскриин
Функция: Цифрово управление на таймера, контролен панел, плъзгач,
точна настройка на температурата с Прецизно загряване ± 0,1°С
Защита: Водоустойчив IPX7
-защита от сухо изгаряне
-защита от късо съединение
Сертификати: ETL / RoHS / CE / CB / GS / IPX7
Лесен за използване: сензорно управление или APP управление през WiFi,
с налични 4 програмирани рецепти (стек,риба,пиле,зеленчуци),
Предназначение: домакински уред
с ергономична щипка подходяща за захващане към разнообразни съдове
Цвят: черно, червено
Размер на кутията: 200х110х410 mm.
Тегло бруто: 1.525 кг.
Гаранция: 12 месеца
Вносител: ЕСТЕТ-ДЕ ЕООД

РАБОТА
1. Напълнете контейнера с вода, като следите индикаторите за нивото на водата отбелязани
на металния корпус на “SousVide -19”. Нивото на водата трябва да бъде между “Min” и
“Max” , посочени отпред на циркулационната система. Както ни учи Архимед, нивото на
водата ще се повиши, когато добавите храна в контейнера, така че не приближавайте нивото
на водата твърде много до „Max”.
ЗАБЕЛЕЖКА: С повишаване на температурата на водата, водата ще започне да се изпарява.
циркулационният циркулатор “SousVide -19” е оборудван с аларма, показваща ниско ниво на
водата. Aко нивото на водата отива под минималната маркировка, циркулаторът ще се
изключи.

Нивото на водата трябва да е между “Min” и “Max”.
2. Свържете захранването: След включване на захранването започва автоматично бързо
тестване, LED светлините се включват за една секунда, чува се звуков сигнал 1 секунда с
DDD звук. След този тест „SousVide-19” остава “standby” и LED светлина се изключват.
3. Стартиране ON: Натиснете
иконата на захранването, която се намира в началото на
дисплея повече от 2 секунди. На дисплея се показва времето и температурата по
подразбиране. За да изключите „SousVide-19”, натиснете отново
4. Режим на настройка: Натискайки бутона SET

бутона за 2 секунди,.

, влезте в режим на настройка.

Натиснете SET
бутона 1-ви път: Включване на индикаторната лампа, за да проверите
температурата и стойността на настройката;
Натиснете отново SET
бутона 2-ри път: Включване на индикаторната лампа, цифрите за
настройка на часа започват да мигат. С приплъзване или натискане + / - задайте стойност на
часа (с превъртане от 1 час), Максимален час за настройка 99:59;
Натиснете отново SET

бутона 3-ти път: Включване на индикаторната лампа, цифрите за

настройка на минутите започват да мигат. С приплъзване или натискане + / - задайте
стойност на часа (с превъртане от 1 минута), Максимални минути за настройка 00:59;
Натиснете отново SET
бутона 4-ти път: Включване на индикаторната лампа, цифрите за
настройка на температурата започват да мигат. С приплъзване или натискане + / - задайте
стойност на температурата (с превъртане от 1 градус), Максимални градуси за настройка на
температурата 95°C градуса.
Натиснете отново бутона SET
режим на настройка.

5-ти път: Изключване на индикаторната лампа, Изход от

След като вече сте настроили времето и температурата, натиснете
захранването и Вашият „SousVide-19” ще започне работа.

бутона на

5. Плъзнете или натиснете бутона +/-, за да настроите температурата и времето.

Плъзнете надясно, за да увеличите или наляво, за да намалите стойността на температурата
или времето. Зададената температура и време ще се регулират, докато се завъртите.
Максималната настройка на температурата е 95°С или 203°F, а времето от 00:00 до 99:59.

6. Автоматични рецепти.
Steak: Натиснете бутона за „Стек” 1 път, след това натиснете
бутона за захранване 1
път, „SousVide-19” започва да готви с време по подразбиране 1 час и температура 59°C
градуса или 138°F;
Fish: Натиснете бутона за „Риба” 1 път, след това натиснете
бутона за захранване 1 път,
„SousVide-19” започва да готви с време по подразбиране 20 минути и температура 52°С
градуса или 125°F;
Chicken: Натиснете бутона за „Пиле” 1 път, след това натиснете
бутона за захранване 1
път, „SousVide-19” започва да готви с време по подразбиране 1 час и температура 64°С
градуса или 147°F;
Vegetables: Натиснете бутона за „Зеленчуци” 1 път, след това натиснете
бутона за
захранване 1 път, „SousVide-19” започва да готви с време по подразбиране 45 минути и
температура 95°С градуса или 203°F;
Забележка: Когато достигнете зададената по подразбиране температура, „SousVide-19” ще
издаде звук DDD, за да Ви уведоми. Натиснете
бутона за захранване 1 път, след звуков
сигнал DDD 1 секунда, ще започне обратно отброяване на зададеното време, като
двуеточието „ : „ между часа и минутите ще започне да мига.
7. Температура Целзий и Фаренхайт. Променете температурата от °F-Фаренхайт в °C –
Целзий, чрез натискане на бутона SET

около 5 секунди.

8. Гответе храната си. Натиснете еднократно
бутона за захранване, за да започнете да
загрявате и циркулирате водата, поставете храната в контейнера, след като температурата
достигне вашата настройка.
Когато температурата на водата достигне зададената температура. Уредът ще издаде
звуков сигнал DDD около 30 секунди. Той ви информира да поставите вакуумираната храна в
него. Ако предварително сте задали времето, моля натиснете
бутона за захранване 1 път
след поставянето на храната вътре в контейнера, тогава времето ще се отброява след звуков
сигнал 1 секунда; ако без зададено време, моля, поставете го на пауза с натискане на
бутона за захранване, след като настроите времето, рестартирайте го и го използвайте като
нормални стъпки.
Когато приключите с готвенето. Когато определеното време изтече, уредът също ще издане
сигнал DDD около 2 минути. Той ви информира да извадите храната, която да готвите.
Ако не извадите храната след звука DDD, „SousVide-19” ще поддържа контрола настроената
температура, докато направите друга настройка или изключите захранването.
Изключете уреда. Уредът трябва да бъде изключен, когато не се използва. Просто натиснете
бутона на захранването за пет секунди.

9. Отстраняване на проблеми
„SousVide-19” не се включва.
Уверете се, че машината е включена правилно в заземен контакт.
Проверете захранващия кабел за наранявания и разкъсвания. Не използвайте уреда, ако
захранващият кабел е повреден.
Уверете се, че сте натиснали добре
бутона на захранването. На екрана с Led дисплея се
показва информацията.
На екрана с Led дисплея се чете код за грешка: E1.
Уверете се, че нивото на водата е между изложението MIN и MAX на Sous Vide-19.
Машината ще алармира и ще се изключи, когато нивото на водата падне под MIN,
минималното необходимо за работа.
Изключете машината налейте вода до отбелязаното ниво и рестартирайте машината.
На екрана с Led дисплея се чете код за грешка: E3
Терморезисторът NTC е унищожен. Свържете се с поддръжка на клиенти.
На екрана с Led дисплея се чете код за грешка: E4
Терморезисторът NTC е разхлабен. Свържете се с поддръжка на клиенти.

10. Почистване:
При честа употреба премахването на налепите трябва да се извършва всеки месец или почесто в региони с твърда вода.
1: Поставете уреда във вана и я напълнете с вода до нивото "Макс", посочено на уреда.
2: Задайте температурата на уреда на 70°C.
3: Добавете 5 g лимонена киселина на прах (хранителен клас) на литър вода.
4: Оставете водата да циркулира 20 минути след достигане на 70°C.
5: Изключете и извадете щепсела от уреда.
6: Когато уредът се охлади, изплакнете металната тръба на „SousVide-19” в студена вода и
изсушете преди съхранение.

„SousVide-19”, APP / WiFi, инструкция за експлоатация
Натиснете бутона

„включване / изключване“ за 3 секунди, за да включите устройството.

В горния ляв ъгъл на екрана има синя точкова светлина, това е индикаторната лампа на WiFi.

Индикатор за Wifi
1: плътно синьо: свързан WiFi
2: мига синьо:: чакане на сдвояване
3. светлина изключена: прекъсване на WiFi

WiFi връзка със „Sous Vide-19”
1. Влезте във Вашия Apple или Android магазин. Напишете в търсачката “Tuya APP”. Ще Ви
излязат няколко предложения от компанията Tuya Inc.

Tuya Smart logo in APP shop

От излезлите Tuya app изберете и свалете „Smart Life - Smart Living” (на снимката е
отбелязано с червен правоъгълник). Приложението има български език.
Забележка: Уверете се, че вашият смарт телефон е настроен да се свърже към вашата WiFi
мрежа. При първото свързване, моля НЕ използвайте 3G / 4G , а само WiFi връзка. Това
ограничение е само при първоначално настройване на приложението. След това може да се
свързвате и през 3G / 4G .

2. След това можете да свържете вашия “SousVide-19” със своя смарт телефон, както е
посочено по-долу.

Първоначален интерфейс за връзка

Забележете, че за първата връзка няма съдържание в червено поле. Устройствата в червено
поле могат да се показват само след първата ви връзка.

а. Натиснете “+” в горния десен ъгъл, показан в син кръг.

b. Можете да намерите много различни артикули, изберете всеки от тях е ок, няма нужда да
намерите sous vide от категорията.

c. Моля, уверете се, че вашият смарт телефон вече е свързан към WiFi, а индикаторът на WiFi
на екрана на „SousVide-19” мига синьо, след това можете да изберете „индикатор за
потвърждение бързо мига“, за да накарате устройството да се свързва WiFi.
Забележка: ако индикаторът за WiFi в този момент е светло син, моля натиснете
едновременно „включване / изключване“
и
„настройка“ и задръжте 2 секунди,
освободете пръста си след звуков сигнал, тогава можете да видите, че индикаторът на WiFi
светва синьо.

Въведете паролата за вашата WiFi мрежа.

d. В този момент вашият смарт телефон вече се е свързал WiFi, името на WiFi ще се показва
автоматично, но за връзката със „SousVide-19” отново трябва да въведете паролата за WiFi в
червено поле. След въвеждане, натиснете „OK“, индикаторът на WiFi ще мига синьо
(съвпадение в процеса), процесът на съвпадение също се показва в APP. След съвпадение
индикаторът на WiFi индикатора е светло син.

„SousVide-19” APP операции:
а. След свързване на „SousVide-19” уред с Вашия смарт телефон, логото на sous vide ще бъде
показано на смарт телефона.

б. Натиснете иконата sous vide и менюто ще се покаже. Има 4 броя предварително зададени
температурно-времеви модели. Ако искате да настроите друг модел за готвене на любимо
ястие, може да го направите като натиснете иконката „Discovery“.

в. Можете да регулирате температурата, времето и типа температура според вашия вкус и
предпочитания.

Забележка: След първата връзка, „SousVide-19” ще продължи да се свързва автоматично с
APP, не е необходимо да се свързвате с WiFi за всяка употреба. WiFi е необходим само за
първата връзка! След първата връзка вече може да се свързвате с наличните WiFi, или 3G / 4G.
Всяка една от тях вече е достъпна до функция за управление на „SousVide-19” през WiFi .

Премахване на „SousVide-19” от APP.

Ако вече не искате Вашият „SousVide-19” да се свързва с APP, можете да го премахнете от
APP, както е посочено по-долу.
а. Натиснете иконата на „писалка” в червено поле в горния десен ъгъл на екрана.
б. Изберете “Remove Device” и после “confirm”.

в. устройството няма да се показва на APP, ако искате да се свържете с WiFi отново, моля
започнете отначало.

Вносител: ЕСТЕТ-ДЕ ЕООД
www.sousvide.bg
www.shop.sousvide.bg
info@sousvide.bg
0888385877

